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Constituţia României prevede că 1Decembrie este Ziua Naţională a ţăriinoastre, în amintirea celor peste100.000 de români adunaţi pe Câmpullui Horea de la Alba Iulia, care au cerutUnirea Transilvaniei cu Ţara. MareaAdunare Naţională, constituită din1.228 de delegaţi, a adoptat o rezoluţiecare consfinţea Unirea tuturorromânilor din Transilvania, întregBanatul (teritoriul dintre râurile Mureş,Tisa şi fluviul Dunărea) şi ŢaraUngurească (Crişana, Sătmar şi Mara-mureş) cu România.Ziua Unirii nu este rodul unuieveniment spontan, ci al unui idealîmplinit, minuţios pregătit şi multaşteptat. Ca orice eveniment importantal istoriei neamului, şi Unirea tuturorromânilor poartă amprenta Bisericii,prin reprezentanţii ei de seamă.Biserica Ortodoxă Română a reuşitsă reprezinte interesele poporului păs-torit, mobilizând atât elita intelectualăîn săvârşirea unei acţiuni care să fierecunoscută de forurile internaţionale,cât şi mulţimea de credincioşi, care sătransmită că România Mare este rodulvoinţei lor.Relaţia dintre Biserică şi Stat înţara noastră dăinuie încă de la începu-turile noastre ca popor. Istoria Bisericiicompletează istoria naţională şi oîmplineşte. Anul 1918 nu face excepţieşi speculează contextul favorabil euro-pean. Mitropolitul de fericită amintireAntonie Plămădeală al Ardealului afir-ma: „Istoria românilor e biografiaextraordinară a unui popor de viţăveche, din strămoşi viteji şi drepţi,cumpăniţi în gândire şi hotărâţi înfaptă“. Multă vreme, românii au fostnevoiţi să trăiască în provincii diferiteale aceluiaşi neam: Ţara Românească,Moldova şi Transilvania. Au trăitdespărţiţi, uneori sub stăpâniri străine.Libertatea şi-au apărat-o cu armele, iaridentitatea prin grai şi credinţă. Avem,aşadar, o întreită legătură între româniidin cele trei provincii istorice: pămân-tul, limba şi credinţa, legătură ce a păs-trat conştiinţa că românii sunt fraţi,indiferent de ce parte a Carpaţilor le-afost dat să vieţuiască. Şi a venit MihaiViteazul, şi a intrat în Bucureşti, în Iaşişi în Alba-Iulia, şi românii au fost, dinnou, una. Şi a venit Alexandru IoanCuza în ianuarie 1859, şi Moldova şiŢara Românească au format Româ-nia. Dincolo de Carpaţi rămăsese însăTransilvania. Acest lanţ muntos nicio-dată nu a despărţit, ci a unit. Nu a foststavilă, ci punte de legătură între fraţii

de o parte şi de cealaltă. Pasurile şitrecătorile Carpaţilor erau călcate decei care asigurau schimburi economicenecesare trupului şi schimburi culturalece întăreau sufletele. Nu de puţine ori,ierarhii de peste munţi, „exarhi aiplaiurilor“, trimiteau în Ardeal mision-ari întăriţi cu tipărituri şi obiecte de cultpentru români.
Contextul istoric al Unirii de la 1918

Încă din timpul Primului RăzboiMondial, în perioada când Româniaera în stare de neutralitate, la 4 mai1915, tânărul om politic Nicolae Tit-ulescu, într-un discurs rostit la Ploieşti,rezuma gândul tuturor românilor priv-itor la Ardealul care lipsea, atât de mult,ţării: „Din împrejurările de azi, Româ-nia trebuie să iasă întreagă şi mare.România nu poate fi întreagă fărăArdeal. România nu poate fi mare fărăjertfă! Ardealul e leagănul care i-aocrotit copilăria, e şcoala care i-a fău-rit neamul, e farmecul care i-a susţin-ut viaţa. Ardealul e scânteia careaprinde energia, e mutilarea care strigărăzbunare, e făţărnicia care cheamăpedeapsa, e sugrumarea care cere lib-ertatea! Ardealul e românismul înrestrişte, e întărirea care depărteazăvrăjmaşul, e viaţa care cheamă viaţă!Ne trebuie Ardealul! Nu putem trăifără el! Vom şti să-l luăm şi mai ales să-l merităm!“.În evenimentele majore aleromânilor găsim Biserica întotdeaunaalături de popor. Numărăm credincioşiişi preoţii în răscoalele lui GheorgheDoja (1514) sau Horea, Cloşca şiCrişan (1784), în Revoluţia lui TudorVladimirescu (1821), în Revoluţia dela 1848, în mişcarea pentru UnireaPrincipatelor (1859), în Războiul pen-tru independenţă (1877) sau în Răs-coala de la 1907. Astfel, prezenţa ier-

arhilor, consilierilor, preoţilor,teologilor şi credincioşilor la eveni-mentele din anul 1918 vine ca un lucrufiresc în împlinirea istoriei.Contextul istoric speculat deromânii transilvăneni este unuldeosebit de favorabil: perioada imperi-ilor apunea, iar monarhia habsburgicănu făcea excepţie. Mişcările de eliber-are naţională declanşaseră o reacţie înlanţ: la Praga şi Cracovia (28 octombrie1918), la Zagreb (29 octombrie 1918),în Austria (30 octombrie 1918) şiUngaria (31 octombrie 1918). În totacest timp, românii din Transilvaniaorganizau un Consiliu Naţional RomânCentral (3 noiembrie 1918), cu sediulla Arad, întărit de o serie de consiliinaţionale, judeţene şi comunale, careurma să pregătească local Unirea. La27 martie 1918, Basarabia arătase căunirea cu România este un fapt realiz-abil. În Bucovina, la 27 octombrie, secrease un Consiliu Naţional Româncare formula dorinţa de unire cu Româ-nia, fapt ce avea să se împlinească laCernăuţi, la 28 noiembrie 1918.
„Glasul timpului“

Un document de epocă, descoper-it de mitropolitul Antonie Plămădealăîn Arhiva Cancelariei Sfântului Sinod,ne introduce în atmosfera pregătiriiUnirii, în toamna anului 1918. Estevorba despre o scrisoare a lui TeodorMihali, fruntaş român naţionalist, cătreepiscopul de Caransebeş, Elie MironCristea, viitorul patriarh al României,datată 8 octombrie 1918. Ierarhul erainvitat la un „sfat intim“ ce urma săaibă loc la 12 octombrie 1918, laOradea-Mare: „Ilustritate, e de prisossă accentuez că, în zilele acestea deimportanţă istorică în care se va hotărîşi soarta viitoare a neamului românesc,ne incumbă tuturor datoria să veghemca în deplină solidaritate să facem tot ce

poate servi spre binele obştesc şi săevităm a întreprinde ceva ce ar putea fiîn detrimentul naţiunii noastre. Nuputem proceda însă solidar fără de a nesfătui mai intim şi fără de a lua ohotărâre, atât referitor la modul de pro-cedare, cât şi referitor la bazele prin-cipiale pe cari va fi să stăm cu toţii. ş...ţContând cu siguranţă că Ilustrităţii taleîţi va servi de imbold mai puternicglasul timpului decât apelul meu,nădăjduiesc că-mi va fi dat să ne putemrevedea la Oradea-Mare“. La 12octombrie, Comitetul Naţional întrunitla Oradea adopta o moţiune în caredeclara că românii transilvăneni nu mairecunosc Parlamentul şi Guvernulimperial, revendicându-şi, totodată, lib-ertatea de acţiune. La 18 octombrie,Alexandru Vaida-Voievod, unul din-tre semnatari, dădea citire documentu-lului de la tribuna Parlamentului dinBudapesta.Propaganda naţionalistă a fostsusţinută şi de publicaţiile româneştidin Ardeal, în special de organele depresă ale consistoriilor române:„Telegraful român“ (Sibiu), „Bisericaşi Şcoala“ (Arad), „Unirea“ (Blaj) şi„Foaia diecezană“ (Caransebeş).La 30 octombrie, episcopul Aradu-lui, Ioan I. Papp, a cerut episcopilorromâni, ortodocşi şi greco-catolici, să-şi precizeze atitudinea cu privire laConsiliul Naţional Român Central.Primul răspuns a venit din partea epis-copului Miron Cristea al Caranse-beşului, în forma unei adrese din 1noiembrie pentru Consiliul NaţionalRomân, în care amintea dreptulfiecărui popor de a dispune liber desoarta sa, iar „interesele de viaţă aleneamului românesc ş...ţ pretind ca uncategoric imperativ înfăptuirea aces-tui drept de liberă dispoziţie şi faţă deneamul nostru“. De asemenea, printr-o adresă comună din 21 noiembrie,semnată de toţi episcopii ortodocşi şigreco-catolici din Transilvania, Con-siliul Naţional Român era recunoscutca for conducător al luptei de eliberarenaţională şi se asigura aportul „dintoate puterile la întruparea aspiraţiilornoastre naţionale“.În noiembrie 1918, profesorulNicolae Bălan de la Academia Teo-logică „Andreiană“ din Sibiu, viitormitropolit al Transilvaniei (1920-1955), a făcut parte din delegaţia trim-isă de Consiliile Naţionale din Sibiu şiArad pentru a lua legătura cu con-ducătorii politici din România. Astfel,la 14 noiembrie, Nicolae Bălan a ajuns

la Iaşi, unde erau refugiaţi membriiGuvernului român. Acolo a intrat încontact cu diferiţi demnitari de stat, darşi cu reprezentanţii diplomatici aiFranţei, Angliei şi Statelor Unite aleAmericii, pe care i-a informat despresituaţia din Transilvania. De la Iaşi atrimis o scrisoare către Vasile Goldiş,prin care îi recomanda convocareaimediată a unei adunări naţionale, depreferinţă la Alba Iulia, care să„proclame alipirea necondiţionată laRomânia“.
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Consiliul Naţional Român Centraldin Arad, întrunit la 20 noiembrie, afixat drept loc al Marii AdunăriNaţionale oraşul Alba Iulia şi data de 1decembrie.La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia,Biserica românească a fost reprezentatăde cei 5 episcopi în funcţiune, 4 vicari,10 delegaţi ai Consistoriilor ortodoxe şiai Capitlurilor greco-catolice, 129 deprotopopi, câte un reprezentant al Insti-tutelor teologice-pedagogice şi câte doireprezentanţi ai studenţilor de la fiecareInstitut teologic, la care s-au adăugatnumeroşi preoţi şi învăţători ai şcol-ilor confesionale, aleşi ca delegaţi ofi-ciali. Pâlcuri de credincioşi, în frunte cupreoţii satelor, purtau pancarte cuinscripţii: „Trăiască România“, „VremUnirea“ sau „Unirea cu ŢaraRomânească“. Manifestările auînceput cu oficierea Sfintei Liturghii,românii cerând, mai întâi, binecu-vântarea lui Dumnezeu pentru a punebun început idealului lor.Biroul Adunării Naţionale a alestrei preşedinţi, dintre care doi erau epis-copi: Ioan I. Papp al Aradului şi Dim-itrie Radu de la Oradea. Al treilea,octogenarul Gheorghe Pop de Băseşti,şi-a încheiat discursul rostit pe Câm-pul lui Horea prin cuvintele dreptuluiSimeon din Sfânta Scriptură: „Acumslobozeşte, Doamne, pe robul tău,căci ochii lui văzut-au mântuirea. Deacum pot muri fericit, căci am văzutmarele ideal împlinit“. Principalulraport a fost prezentat de VasileGoldiş, care a citit apoi istoricaDeclaraţie de Unire a Transilvanieicu România. În toate bisericile dinArdeal, clopotele au dat de vesteromânilor că Unirea era un faptîmplinit, iar preoţii au săvârşit slujbede Te Deum, în semn de mulţumire.Alexandru Briciu Continuare în pagina 4

Biserica şi Marea Unire

Se împlinesc astăzi, 6 martie2018, 79 de ani de la trecerea la Dom-nul a primului Patriarh al României,Miron Cristea, unul dintre făuritoriiMarii Uniri. A militat pentru unitateanaţională a românilor, fiind prezent laMarea Adunare Naţională de la AlbaIulia, la 1 Decembrie 1918, când s-aînfăptuit visul de veacuri al poporu-lui român, Unirea cea Mare. De

asemenea, a făcut parte din delegaţiacare a prezentat, la Bucureşti, regeluiFerdinand „Declaraţia de unire aTransilvaniei cu ţara-mumă”. În AnulCentenar se cuvine să îi cinstim pe ceicare au luptat pentru realizarea aces-tui deziderat istoric al naţiuniiromâne.În ziua de 1 Decembrie 1918, laAlba Iulia, pe câmpul lui Horea,

viitorul Patriarh al României, MironCristea, Episcopul Caransebeşului deatunci, a rostit: „Nu putem şi nici nuavem lipsă să retezăm Carpaţii, căciei sunt şi trebuie să rămână şi în viitorinima românismului, dar simţesc căastăzi, prin glasul unanim al mulţimiicelei mari, vom deschide larg şi pen-tru totdeauna porţile Carpaţilor, ca săpoată pulsa prin arterele lor cea mai

caldă viaţă românească...” Astăzi sun-tem datori să ne aplecăm cu recunoşt-inţă asupra vieţii şi activităţii primu-lui Patriarh al României, MironCristea.A văzut lumina zilei la 18 iulie1868, în Topliţa, judeţul Harghita, dinbinecredincioşii ţărani de frunteGeorge şi Domniţa Cristea. La boteza primit numele de Ilie, fiind botezat

chiar în ziua Sfântului Proroc Ilie (ladouă zile după naştere), când naş i-afost un vestit cioban din Săliştea Sibi-ului, Ioan Herţa. După cum a rămasîn tradiţie, acesta i-ar fi făcut finuluiurarea ce avea să se împlineascăîntocmai: „Să crească mare, să fiesănătos şi popă să se facă!”Pr. Ciprian ApetreiContinuare în pagina 3

Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri
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În Anul Centenarului Marii Unirine vom opri cu reverență în fața per-soanei și activității lui Vasile Goldiş,una dintre cele mai importante per-sonalități ale Aradului la începutulsecolului al XX-lea. Aradul devenisetreptat un loc emblematic, undeaspirațiile fiecăruia se confrunta cuexigențele, așteptările și visele tuturorromânilor, unde grupurile particulareconștientiza că dorințele lor trebuiearmonizate cu acelea ale colectivității.În acest oraș se „plămădise” binelecomun al tuturor românilor, aici s-alucrat pentru binele comun al unitățiiromânilor. De fapt, această armoni-zare a dorințelor proprii cu acelea alecomunității face binele comun. Înaceastă oraș, alături de mari Ierarhi,profesori, preoți și gânditori, gândi-torul Vasile Goldiș a arătat fața auten-tică a atitudinii politice și motivația sade a exista: o slujire inestimabilăadusă binelui întregii colectivități.Dar, creștinul Vasile Goldiș a fost șiun ucenic al lui Iisus Hristos, ceea ceînseamnă, așadar, că nu s-a lăsat fas-cinat de logica lumească a puterii, cia slujit în lume lumina adevărului șia iubirii lui Dumnezeu. Vasile s-a născut în satulMocirla, (astăzi localitatea îi poartănumele) la 12 noiembrie 1862, încasa bunicului său Teodor Goldiş,unde a învățat că rugăciunea bătrâni-lor și a bunicilor este un dar pentruBiserică, este o bogăție!. Chiar Höl-derlin spune că „bătrânețea esteliniștită și religioasă” – „Es ist ruhig,
das Alter, und fromm”. În registrulde naşteri al localităţii Mocirla pelângă data naşterii omului și gândito-rului politic sunt trecute şi numelepărinţilor: Isaia Goldiş şi Floarea Gol-diş. Vasile Goldiş a provenit dintr-ofamilie numeroasă, alături de el maierau 6 fraţi (Gheorghe Şora, Vasile
Goldiş-o viaţă de om aşa cum a fost,Timişoara, Editura Helicon, 1993, p.19). Familia, și apoi școala, deține unrol primordial în orientarea spirituală,educativă și socială a propriilor fii.Familia sădește valorile esențiale, iarșcoala ca instituție cultivă ceea ce s-a sădit în familie.La 15 septembrie 1869 esteînscris şi începe şcoala în comunaCermei, comună în care tatăl său erapreotul comunității. Nu numai tatăllui Vasile era preot, preoţi erau ambiibunici (atât cel matern, dar şi celpatern) ai viitorului gânditor al drep-turilor românilor. Teodor Goldiş,bunicul patern a lui Goldiş, era preotîn satul Mocirla, iar bunicul matern,Ioan Cornea, era preot în Răpsig.Contextul eclezial și preoțesc al uneifamilii cheamă să ne îndreptăm pri-virea spre viitor, sau mai bine zis înprofunzime, spre ținta ultimă a isto-riei, care va fi împărăția definitivă șiveșnică a lui Hristos. În acest contextfamilial preoțesc Vasile a văzut preoțiaînaintașilor lui drept iubire care slu-jește. Bunicii și bunicele formează„corala” permanentă dintr-un maresanctuar spiritual, unde rugăciunea deimplorare și cântarea de laudă susțincomunitatea care lucrează și se oste-nește în câmpul vieții.Imaginea emoționantă a primu-lui an de studiu şi al primuluiînvăţător, Nicolae Albu, îl vor urmărimultă vreme în viaţă, tocmai de aceeaVasile Goldiş le va rememora în dis-cursurile sale: ,,Cea dintâi lecţiuneam primit-o în casa acoperită cu paie.O cameră la stradă, o mică bucătărie

la mijloc, de aici intrai în camera spregrădină era şcoala confesională orto-doxă română. În curte un şopron, îngrădină, o capră, hrana învăţătorului.El avea 40 de zloţi plata pe an, astaam aflat-o mai târziu. Dar ce bine eraîn acea şcoală. Eram vreo douăzecide ştrengari, atunci nu se ştia încă deobligativitate. Învăţam carte româ-nească şi moş Nicolae Albu, cu faţaroşcovană, cu ochii mărunţi şi părulcărunt, bunul Dumnezeu să-l ierte,ne învăţa az-buche, apoi cetitul culitere latine, socoata-lucru mare-,răspunsurile liturgice şi aşa toate celede învăţat, dar el umbla vara fără cio-rapi, postea toate posturile şi numaicapra îi îndulcea viaţa. Acolo a luatfiinţă sufetul meu, care a rămas acelaşide atunci până astăzi. În braţele mamei,în scâncetul leagănului, în fumulpătruns de mirosul tămâiei, în primeleînvăţături ale dascălului se plămădeştesufletul fiecăruia dintre noi” (GheorgheŞora, 1993, p. 21). Această descriereplină de entuziasm ne arată un lucruimportant: bunicii au înțelepciuneavieții. Cum să transmitem copiilornoștri frumusețea credinței? Care suntpersoanele, situațiile, lucrurile care ne-au ajutat să creștem în credință, întransmiterea credinței. „Cine m-a aju-tat să cred?”. Tata, mama, bunicii, unînvățător, o mătușă, parohul, un vecin,cine știe… Toți purtăm în amintire, darîn special în inimă pe cineva care ne-aajutat să credem.Clasa a doua Vasile Goldiş ourmează tot în Cermei, dar la şcoalaromano-catolică unde învaţă limbamaghiară. La îndemnul învăţătoruluiNicolae Albu se transferă în clasa a-III-a la şcoala germană din Panatul-Nou (astăzi satul Horea de lângăArad). Aici învaţă limba germană.Clasa a IV-a o urmează la Arad, undeva urma cursurile Liceului maghiar şiunde unchiul său Ioan Goldiş deţineacatedra de limba română. VasileGoldiş termină în anul 1881 cele optclase de liceu ca şef de promoţie, iarla bacalaureat obţine distincţia ,,exi-mio-modo”. Din anul 1881, Goldiş va urmacursurile Facultăţii de Litere şi Filo-sofie a Universităţii din Budapesta.Anul universitar următor îşi va conti-nua studiile la Viena tot la Facultatea

de Litere şi Filosofie, pentru ca înanul 1884 să se întoarcă la Budapesta,pe care le va finaliza în anul 1886.Educația lui Vasile Goldiș a fost oeducație întemeiată pe gândire-simțire-faptă, adică o educație cu inte-lectul, cu inima și cu mâinile, celetrei limbaje. Este și pentru noi unimperativ în a promova astăzi armo-nia celor trei limbaje, până acolo încâttinerii, băieții, fetele să poată gândiceea ce simt și fac, să simtă ceea cegândesc și fac și să facă ceea ce gân-desc și simt. După ce îşi termină studiile uni-versitare, din toamna anului 1886 îşiîncepe cariera didactică la Preparan-dia din Caransebeş. Aici va activa operioadă de trei ani, până în anul1889. La Caransebeş va preda litera-tura română, istoria, limba maghiară,noţiuni de teorie literară (în conti-nuare A.N.-S.J.Arad, fond Colecţia
de manuscrise, dos. 168/1888, f. 27).La Caransebeş se implică în viaţa cul-turală a comunităţii publicând în,,Foaia Diacezană”, la numai 26 deani, un studiu privind învăţământuldin Ungaria, intitulat: ,,Raportul făcutde ministrul Cultelor şi Instrucţiuniidin Budapesta despre stareaînvăţământului din Ungaria în 1885-1887” (Gheorghe Şora, 1993, p.28).Goldiş constată cu amărăciune că ofi-cialităţile vremii manifestă pasivitateşi lipsă de interes faţă de învăţămân-tul românesc.  Tânărul autor vorbeştede importanţa pe care o areînvăţământul în viaţa unui popor, calumina ştiinţei să ajungă la maselelargi ale populaţiei, conștient că școa-la deține un rol esențial în formareaviitoarelor generații. Formarea edu-cativă în favoarea noilor generații, areca scop formarea de personalități tine-re bogate în interioritate, dotate cuputere morală și deschise valorilordreptății, solidarității și binelui, capa-bile să se folosească bine de proprialibertate. Pe lângă articolele pe care lepublică în gazetele locale, Goldişorganizează alături de alţi profesori unciclu de serate literare și de tradiții. Deoarece îşi dorea o promovareși o mult mai dinamică implicare, înanul 1889, Vasile Goldiş participă laun concurs pentru ocuparea laBraşov, la Liceul ortodox, a unui post

de profesor de istorie, latină şiromână. În urma concursului obţinenumirea ca profesor definitiv şi semută de la Caransebeş la Braşov,unde va rămâne 12 ani, până în anul1901. Vedem din aceste etape inte-lectuale și culturale că personalitatealui Vasile Goldiș a fost pregătită de oviață întreagă de muncă ce însemnadăruire lui Dumnezeu și aproapelui.Printre elevii săi de aici se vornumăra tineri care vor deveni perso-nalitǎţi culturale şi politice în Româ-nia întregitǎ: poetul şi omul politicOctavian Goga, istoricul Ioan Lupaş,Sextil Puşcariu, Iosif Popovici şi IonI. Lapedatu (A.N.-S.J.Arad, fond
Colecţia de manuscrise, dos.169/1890, f.132).La Liceul din Braşov, ctitorie amitropolitului sfânt Andrei Şaguna,Goldiş va preda literatură română,latină, istorie universală, maghiară,constituţie şi geografie. Pe lângă efor-turile depuse la catedră,Vasile Goldişeste preocupat de îmbunătăţirea bazeimateriale a şcolii unde este dascăl.Astfel,  reuşeşte să procure nume-roase hărţi de istorie şi de geografie,atât de necesare desfăşurării în bunecondiţii a activităţii didactice. Înperioada în care este profesor laBraşov reuşeşte să publice traduceralucrării ,,Istoria Ungariei pentru cla-sele secundare inferioare”, autorulfiind Ludovic Mangold. La textul ori-ginal, Goldiş adaugă capitole referi-toare la români şi istoria românilor,material istoric care nu se regăsea întextul original a lui Mangold. Fieca-re dintre noi are o istorie asupra sa,fiecare dintre noi are o istorie asuprasa: atâtea cruci, atâtea dureri, dar areși o inimă deschisă care vrea frater-nitatea. Profesorul Goldiș era preo-cupat ca elevii să păstreze amintireaistoriei și a înaintașilor, iar ca didactcultiva speranța în mijlocul români-lor. Această istorie, formată din marimartori ai credinței și din momente deîncercare, din ierni grele și dinprimăveri înfloritoare, aparține tutu-rora.Între 1892-1897, profesorulVasile Goldiş publică o lucrare în treivolume, intitulate : ,,Istorie univer-sală pentru şcolile secundare”. La rea-lizarea acesteia, tânărul profesor folo-seşte ca bibliografie cele mai recentelucrări de specialitate apărute în Euro-pa la acea vreme. În anul 1894tipăreşte lucrarea „Elemente din con-stituţia patriei sau drepturile şi dato-rinţele cetăţeneşti, manual pentru şco-lile poporale”, iar în  1896 îl regăsimca autor al unei Sintaxe a limbii lati-ne pentru clasele a III-a şi a IV-a gim-nazială. Observăm, aşadar, că VasileGoldiş are cunoştinţe vaste în maimulte domenii şi doreşte ca acestea săfie împărtăşite nu numai propriilorelevi, ci, mai ales, să fie cunoscute şide alţi şcolari din Transilvania. Des-chiderea sa spre universalitate areprezentat un cadru unde s-aplămădit crezul dăruirii vieții cu dis-ponibilitate, iar studiile sale aufost instrumente de slujire pentruBiserică și neam, ce îmbogățesc șibogata tradiție culturală a iubiteinoastre țări. Având în vedere situaţiaTransilvaniei, aflată în cadrul impe-riului austro-ungar care manifestareticență faţă de învăţământul româ-nesc, cărţile profesorului Goldiş nufac altceva decât să aducă lumină într-o societate în care cultura pătrundeagreu. Goldiş a fost un bun cunoscător

al poeziei eminesciene, în anul 1889,anul morţii poetului naţional, acestapublică un studiu în ,,Tribuna”sibiană referitor la ,,Pesimismul înpoeziile lui Mihai Eminescu” (,,Tri-buna”(Sibiu), an VI, 1889, nr. 275,9/21 noiembrie, p.1025).Pe lângă activitatea culturală,Vasile Goldiş este un participant activla viaţa social-politică a Braşovului,manifestându-se împotrivanedreptăţilor regimului vremii.Momentul politic al Memorandumu-lui va avea un rol important în afir-marea şi orientarea sa în plan politic.Profesorul Eduard Găvănescuconsidera că anul Memorandumuluiîn concepţia lui Vasile Goldiş vaînsemna ,,începutul unor marischimbări şi frământări din viaţa poli-tică ardeleană.......acum se afirmă totmai mult un curent sănătos politiccare trezeşte forţele latente ale româ-nilor” (,,Piatră de hotar”(Arad) an III,1936, nr. 5-6, 17 mai). Goldişîndeamnă populaţia din Braşov şi dinlocalităţile din împrejurimi să ia partela proces, (s-a format o delegaţieimpresionantă de 200 de persoanecare a participat la proces), iar preoţiicare au rămas acasă erau sfătuiţi să levorbească oamenilor despre impor-tanţa evenimentului. Goldiș îndemnala atitudine, dar nu ideile sau con-ceptele l-au mișcat… au fost fețele,persoanele, viața și drepturile care i-au determinat atitudinea. În anul1898, Goldiş îndemna satele de lângăBraşov pentru implicarea alegeriiunui deputat român (,,Tribuna”(Sibiu), an XV, 1898, nr. 246, 11/23noiembrie, p. 986).Începând cu 1 septembrie1901, după 15 ani de muncă ca pro-fesor (3 ani la Caransebeş şi 12 ani laBraşov), Goldiş se ,,pensionează” lacerere. Motivul retragerii sale era defapt dorinţa  de a se muta la Arad,oraş care devenea centrul perseve-renței românilor pentru drepturilenaţionale. Boala invocată de Goldişîn momentul retragerii sale din învă -ţământ nu a fost decât un pretext adusîn faţa autorităţilor maghiare (Octa-vian Lupaş, ,,Din activitatea cultu-rală desfăşurată la Arad de VasileGoldiş”, în Ziridava ,Arad, nr. III-IV,1974, p. 138).Viața lui Vasile Goldiș ne învațăcă activitatea culturală, socială, poli-tică, guvernarea, înainte de toate, sunto exercitare a virtuții. Întărit deaceastă angajare exigentă morală,omul politic și-a pus acțiunea sapublică în slujba persoanei, mai alescând era vorba de drepturile firești; acondus dezbaterile sociale cu un deo-sebit simț pentru dreptate; el a prote-jat școala românească și a apărat-oprintr-o angajare neobosită; a pro-movat o educație integrală a elevilor.Nu este permis ca omul să se des-partă de Dumnezeu, iar politica să fieseparată de morală: aceasta a fostlumina care i-a luminat conștiința.Prezenta criză globală demonstreazăcă morala nu este ceva exterior eco-nomiei, ci este o parte integrală și deneșters a gândirii și a acțiunii econo-mice. Vasile Goldiș a avut o predis-poziție frumoasă și genuină de aîntâlni, a cunoaște, a dialoga, a apre-cia și a se relaționa cu ceilalți în modrespectuos și sincer, virtuți care aufăcut posibilă slujirea și mărturia sacu adevărat bucuroase și credibile.Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan Mada

Vasile Goldiş, primii ani de activitate
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,,Cel ce a înviat din morţi a învi-at şi neamul românesc, Hristos ade-văratul Dumnezeu”Atunci când se vorbeşte despreMarea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918 nu poţi sănu te gândeşti la ierarhul Ioan IgnatiePapp episcopul Marii Uniri.Ziua de 1 Decembrie 1918 acăzut într-o duminică. Străzile dinAlba-Iulia erau acoperite cu zăpadă.La biserica unde a slujit episcopulAradului Ignatie Papp acesta a spus întimpul slujbei: ,, Cel ce a înviat dinmorţi a înviat şi neamul românesc” .Simplu, clar, concis cum nu a reuşitnimeni până atunci şi nici după aceea.
Cine a fost ierarhul Ioan Ignatie Papp alAradului?
Născut la 20 decembrie/1 ianuar-ie 1848 la Pociovelişte în judeţul Bihor,Ignatie Papp parcurge toate treptele ier-arhiei bisericeşti de la simplu funcţionaradministrativ până la aceea de episcopal Aradului. Ȋn fruntea eparhiei Aradu-lui a fost timp de 22 de ani din 1903până la moartea sa din 1925.Episcopul creează din banii pro-prii un fond pentru Şcoala de fete dinArad şi altul pentru Orfelinatul dinBeiuş sumele cumulate din cele douăfonduri ajungeau în 1922 la suma de195 de mii lei. Asta în condiţiile încare o pâine de un kilogram costa la

acea vreme 2 lei. Tot din banii săicumpără un clopot de 2254 de kg.pentru înzestrarea catedralei din Arad.La îndemnul său au fost edifi-cate şi renovate în total aproximativ200 de şcoli pe întreg cuprinsuleparhiei care se întindea peste actu-alul teritoriu al judeţului Aradcuprinzând zone bihorene şi timişene.Episcopul Ignatie a fost cel carea iniţiat înfiinţarea unui fond preoţescde ajutorare a văduvelor şi orfanilordin familiile preoţiloreaga mitropoliea Ardealului.Ignatie Papp se ambiţionează şistrange 1 milion de lei pentru Fun-daţia ce avea să educe viitorii preoţi.Mulţi au fost cei care râdeau pe lacolţuri de iniţiativa episcopului, careumbla cu reverenda cârpită şi sehrănea modest. La doar două săp-tămâni după ce strânge aceşti bani sestinge din viaţă.

Din nou acasăla final de drum…
Iarna s-a aşezat pestePociovelişte, satul naşterii ierarhuluiIgnatie. Deşi au trecut 170 de ani dela naştera sa şi aproape 100 de la tre-cerea la cele veșnice, personalitateaierarhului este cinstită și acum, iaramintirea faptelor sale bune s-a trans-mis din generație în generație.Imaginea lui Ignatie Papp estezugrăvită la intrarea din biserica dinPocioveliște, ctitoria sa și locul alestotodată pentru înmormântare. Culo-rile în care este pictat lăcaşul de cultsunt vii și puternice chiar dacăau tre-cut mai bine de trei decenii de la ulti-ma restaurare a acestuia.Biserica nu impresionează prindimensiune, deosebită este starea carete cuprinde când pătrunzi în locașulde cult, cu un interior modest ca

suprafață, deosebit de îngrijit însăcare te îndeamnă să te apropii deDumnezeu. Cimitirul satului încon-joară biserica.Atunci când ne-a vorbit desprevlădica Ignatie, cantorul bisericii dinPocioveliște, Drinc Gheorghe, aveaglasul gâtuit de emoție și ochiiînlăcrimați.Pentru marele bine făcutsatului, cei din localitatea bihoreană îifac parastas în fiecare an. La liturghiasăvârșită duminica preotul și sătenii seroagă pentru sufletul ierarhului a căruimormânt se află chiar sub altarul bis-ericii ctitorite de acesta.Toate costurile ivite pentru ridicarebisericii din Pociovelişte aufost plătitedeepiscop. Materialele, meșterii zidari, pic-torii, sătenii care au ajutat la construcțiesau au dus o ulcică de apă celor care seosteneau pentru înălţarea bisericii.Putea să își aleagă ca loc deîngropare o biserică mai impunătoare,

dar Ignatie Papp a ales modestia înlocul măreției, a ales să se întoarcă înpământul pe care a învățat să umble,în locul unde a văzut pentru primadată lumina soarelui printre ai săi.Acum în anul în care seîmplinesc 100 de ani de la MareaUnire se cuvine să ne aducem amintede cei care au avut un rol deosebitpentru înfăptuirea acesteia.
Un ultim omagiu acum la 100 de ani de laMarea Unire

O delegație a Școlii Profesion-ale Astra, a străbătut calea de aproape300 de kilometri ,dus-întors, cedesparte Aradul de Pocioveliște pen-tru a se ruga și aprinde o lumânare lamormântul celui care a fost episcop-ul Marii Uniri, vrednicul de pomenireIoan Ignatie Papp al Aradului.Ne-am recules în faţa crucii demarmură care se găseşte la intrarea încavoul episcopului Ignatie de subaltarul bisericii. Am vizitat biserica,am admirat frumoasa pictura si l-amascultat pe cantorul bisericii care ne-a povestit despre vlădica Ignatie ca sicum toate s-ar fi întâmplat ieri.
Dormi în pace suflet mare,

faptele și lecția ta de modestie,
mărinimie și curaj va fi pilduitoare
multă vreme de acum înainte!Prof. Stoica CristianŞcoala Profesională ,,ASTRA”

Ȋn amintirea episcopului Ioan Ignatie Papp (1848-1925)

Și-a început „cariera” vieţii dupăabsolvirea înaltei şcoli teologice de laSibiu, ca învăţător şi director la Şcoalaprimară din Orăştie (1890-1891). S-aremarcat imediat printr-o bogată activ-itate didactică, de reînviorare a vieţiispirituale de aici. La 16 iulie 1891, atrimis o cerere Consistoriului arhi-diecezan din Sibiu, prin care solicita obursă la Universitatea din Cernăuţi. Aprimit aprobarea, prin intermediul fos-tului său profesor de la Sibiu, IoanPopescu, la Universitatea dinBudapesta. Aici a fost student la Fac-ultatea de Litere şi Filosofie (1891-1895), unde a obţinut şi doctoratul cuteza: Eminescu, viaţa şi opera (înlimba maghiară), o premieră în culturaromânească. În aceeaşi perioadă apublicat articole virulente la adresaşovinismului maghiar, apărând drep-turile românilor, atitudine manifestatăşi în cadrul Societăţii studenţeşti „PetruMaior” din Budapesta.
Episcop al Caransebeșului

Reîntors la Sibiu, i-au fost încred-inţate diferite misiuni: secretar eparhial(1895-1902), asesor (consilier) laArhiepiscopia Sibiului (1902-1909);între timp a fost hirotonit diacon celib(necăsătorit) - în 30 ianuarie 1900;hirotesit arhidiacon (în 8 septembrie1901) şi în următorul an (1902) a fostcălugărit, sub numele de Miron (numedat în cinstea Mitropolitului MironRomanul), la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, din părţile Aradului; la 13aprilie 1903 a fost hirotonit în preot(ieromonah), iar la 1 iunie 1908,hirotesit protosinghel. În „perioada sib-iană”, în paralel, a fost redactor la„Telegraful Român” (1898-1900) şipreşedinte al „Despărţământului”Astra din Sibiu (în 1905); preşedinte alReuniunii Române de Muzică dinSibiu, membru şi preşedinte al altor

instituţii culturale româneşti; şi-a aduso importantă contribuţie la întemeiereaBăncii „Lumina” din Sibiu, precumşi la înălţarea Catedralei Mitropolitanesibiene.Datorită pregătirii sale intelec-tuale alese, dar şi bogatei experienţeadministrative acumulată la Centrulmitropolitan din Sibiu, în 21 noiem-brie/3 decembrie 1909 a fost ales Epis-cop al Caransebeşului şi înscăunat la25 aprilie/8 mai 1910. La Caransebeş„a apărat şcolile confesionaleromâneşti din Banat în faţa încercărilorguvernului din Budapesta de a le des-fiinţa”.În acelaşi timp, a militat pentruunitatea naţională a românilor, fiindprezent la Marea Adunare Naţională dela Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918,când s-a înfăptuit visul de veacuri alpoporului român: Unirea cea Mare; deasemenea, a făcut parte din delegaţiacare a prezentat la Bucureşti regeluiFerdinand „Declaraţia de unire a Tran-silvaniei cu țara-mumă”.
Înfăptuiri ca Patriarh

În urma retragerii din scaun aMitropolitului Primat Conon Arămes-cu Donici, gândurile multor clerici şioameni de stat s-au îndreptat înspreMiron Cristea, Episcopul Caranse-beşului. Astfel că, în 18/31 decembrie1919, Marele Colegiu Electoral Bis-ericesc l-a ales Mitropolit Primat alRomâniei întregite, înscăunarea safăcându-se a doua zi, 19 decembrie1919/1 ianuarie 1920.Prin înălţareaBisericii noastre la rang de Patriarhat,în 4 februarie 1925, Miron Cristeadevine primul Patriarh al BisericiiOrtodoxe Române, fiind instalat înnoua demnitate la 1 noiembrie 1925.Între înfăptuirile de seamă, în cal-itate de Mitropolit Primat şi Patriarh alBisericii Ortodoxe Române, amintimreapariţia revistei centrale „Biserica

Ortodoxă Română”(în 1921); şi-a datacordul pentru înfi-inţarea unei Ligi aBisericilor dupămodelul Ligii Naţiu-nilor (1921); a înfi-inţat Institutul BiblicRomânesc; a înte-meiat Seminarul Teo-logic pentru orfaniide război la Câmpu-lung Muscel (1922);a înfiinţat Asociaţiagenerală a cleruluiortodox (1923); a fostiniţiatorul apariţieirevistei „Apostolul”,a Arhiepiscopiei Bucureştilor (1924);la 1 octombrie 1924, a îndreptat Cal-endarul în Biserica noastră; s-au înfi-inţat noi eparhii (Oradiei - 1920, aVadului, Feleacului şi Clujului - 1921,a Armatei, cu sediul la Alba Iulia -1921, a Tomisului - în 1923, a CetăţiiAlbe-Ismail - 1923), EpiscopiaMisionară pentru Românii din Amer-ica - 1934, Episcopia Maramureşului -1937); a înfiinţat Academia de MuzicăReligioasă din Bucureşti (1927); aoblăduit traducerea şi tipărirea Biblieisinodale din anul 1936, traducătorifiind Nicodim Munteanu, Mitropolit-ul Moldovei, şi preoţii profesori deteologie precum Gala Galaction (Grig-orie Pişculescu) şi Vasile Radu; ediţiaa II-a a apărut în 1938 şi, ulterior, alteediţii ale Noului Testament. De aseme-nea, sub el s-a restaurat şi extins Palat-ul Patriarhal; s-a ridicat un schit delemn (cu hramul „Sfântul Proroc Ilie”),cu clădirile anexe în Topliţa, localitateanatală; s-a înălţat o biserică la Iordan,dar şi o biserică şi un cămin la Ierusal-im. Amintim că a avut rosturi şi înviaţa politică (fără să fi făcut parte dinvreun partid politic) - a făcut parte din

Regenţă (20 iulie 1927 - 8 iunie 1930)şi, mai târziu, prim-ministru (10 feb-ruarie 1938 - 6 martie 1939). Pentruactivitatea culturală şi naţionalădeosebită a fost ales membru deonoare al Academiei Române.Patriarhul Miron Cristea a trecutla cele veşnice la Cannes, în Franţa, la6 martie 1939, și a fost înmormântat înCatedrala Patriarhală din Bucureşti.Unul dintre visurile sale caPatriarh al României, pe care nu l-aputut duce la îndeplinire, din cauzatimpurilor pe care le-a trăit, a fostconstruirea Catedralei Mântuirii Nea-mului. Acum, la 100 de ani de laMarea Unire, iată că visul său devinerealitate prin osteneala urmaşului săuîn demnitatea de Patriarh alRomâniei, Preafericitul Părinte Patri-arh  Daniel. Cu ajutorul BunuluiDumnezeu la Centenarul Marii Unirine vom ruga în Catedrala Naţionalădin Bucureşti.
Parcursul educațional

La vârsta de 6 ani a fost dat laŞcoala confesională românească dinTopliţa, pe care a frecventat-o doi ani.Văzând că fiul lor are reale posibilităţi

intelectuale şi dragoste deosebită faţă deşcoală, părinţii săi s-au hotărât să-l deala şcoli „mai înalte”, la Bistriţa, ţinutulde baştină al mamei sale, Domniţa. Aurmat aici Gimnaziul evangheliclutheran, între 1879 și 1883.Deşi departe de casă, tânărul Elie,cum adesea îi plăcea să se semneze şisă se numească, şi-a însuşit destul derepede  limba germană, iar laîncheierea studiilor gimnaziale infe-rioare a obţinut calificativul „clasa I cueminenţă”. La stăruinţa sa,  părinţii l-audat la vestitul Liceu grăniceresc (româ-nesc) greco-catolic din Năsăud, pecare l-a frecventat între anii 1883 și1887. Având aici profesori iluştri, şi-aînsuşit o bogată cultură umanistică(între care latina şi greaca); şi la acestgimnaziu s-a numărat între elevii pre-mianţi. În această perioadă a activat încadrul Societăţii de lectură „VirtusRomana Rediviva”, al cărei preşed-inte a fost în ultima clasă de gimnaz-iu (1886-1887); tot în cadrul acesteia,a obţinut două premii I, pentru lucrărireferitoare la vestiţii scriitori latini:Publius Vergilius Maro şi Marcus Tul-lius Cicero; a avut pasiune pentru fol-clorul românesc şi istorie,  alcătuindlucrări serioase în această direcţie. În22 iunie 1887 a obţinut bacalaureatulcu calificativul „maturo-eximo-modo”, singurul cu acest  calificativdin promoția sa.În toamna anului 1887 s-a  înscrisla Institutul Teologic „Andreian” dinSibiu. S-a remarcat în faţa profeso-rilor şi colegilor săi printr-o activitateintensă atât în cadrul Societăţii cultur-ale „Andrei Şaguna” (al cărei preşed-inte a devenit în 1889), cât şi prin arti-colele publicate, mai ales înperiodicele sibiene „TelegrafulRomân” şi „Tribuna”.Sursa: http://ziarullumina.ro/patriarhul-miron-cristea-fauritor-al-marii-uniri-131365.html

Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri
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Calitatea în ceea ce facem semăsoară în impact, cu toate că de celemai multe ori tindem să ne focusăm peacțiunile noastre. Vorbim des despre calitate. Desprecalitatea vieții, a produselor și servi-ciilor, despre calitatea umană, despreraportul calitate – cantitate, despreaportul calității, despre supremațiaacesteia. Ni se pare un subiect inepui-zabil, pe care-l putem trata cu nonșa-lanță în lucrări științifice, îndeosebidacă baleiază prin grădina educațio-nală a pregătirii noastre și a acelor mulțiani de experiență didactică. Acordămprea multă atenție răsfățului birocraticîn detrimentul sondării realității con-crete, al relaționării, al ajustării prinîmpărtășire de experiențe și comuni-care.Dar ce se întâmplă când împingembibliorafturile și privim în jur? Altceva.Ce vedem? Oameni. Copii. Cu carevorbim, împreună cu care avem cevade construit. Pentru ei și pentru noi.Câteva momente de reflecție să ne con-centrăm pe ceva ce e real, autentic, cevacare ține de misiunea noastră, de capa-citatea de a ne vedea eul lăuntric, cuaspirațiile și nevoia lui de a zbura, de aînvăța mereu, de a fi surprins că fieca-re zi e o lecție despre evoluție, despredescoperire interioară și interpersonală,o cale de acces spre lume.Dacă ne punem întrebări, ar fi des-pre cine suntem, care sunt frământări-le, provocările și obiectivele noastre. Eimportant să vedem și să ne vedem penoi, așa cum suntem. Fără platoșe, fărăhalourile spectaculoase pe care le des-fășurăm așa, ca pe adevărate mătăsurimenite să ne arate în splendoarea noas-tră imaginată ca pe niște sfinți cu aureluminoase. Controlând dacă nu cumvane autoînșelăm, sau dacă nu ne-amcentrat pre mult pe noi înșine. Dacă nuconsiderăm că noi suntem cei maiimportanți. Dacă nu cumva eu ca per-soană mă concentrez prea mult asupraobiectivelor, nevoilor și grijilor mele.Suntem ființe interconectate. Nutrăim disparat, nici în lumi paralele.Muncim individual, dar mai ales înechipe. Și constatăm că succesul orga-nizației din care facem parte depinde deefortul fiecăruia dintre noi, dar mai cuseamă de felul în care gândește, acțio-nează și se comportă echipa. Dar, ca săajungem la rezultatele dorite, estenevoie să abandonăm tarele unei men-talități închise.Mi se pare că aceasta este direcțiacea mai autentică prin care, în educa-ție și în genere în toate aspectele viețiinoastre, așa cum se înfățișează acum, înacest răstimp istoric pe care-l traver-săm, putem să obținem rezultate și săavem impact – aceea a mentalității des-chise.Cum și în ce măsură mă raportez lacelălalt, care sunt preocupările, fră-

mântările și obiectivele lui, interesulmeu pentru descoperirea celuilalt măfac să-mi schimb perspectiva. Cândconștientizez că celălalt contează la felde mult ca mine, acest lucru mă facesă-mi schimb mentalitatea, orientarea,oglindindu-mă în el și permițându-i săse oglindească nonșalant în mine,făcându-l să se simtă important.Momentele noastre de reflecție nefac să ne aducem aminte de câte oriceilalți n-au fost pentru noi decât obiec-te – vehiculele pe care le-am folosit,obstacolele pe care am dat vina, irele-vanții pe care i-am ignorat, indiferentdacă aceștia au fost colegii din cance-larie, elevii, oamenii de lângă noi. Eu,personal, m-am aflat în diferite con-texte în care i-am considerat pe oameniîn acest fel. De exemplu, am dat vinape colegii care nu mi-au prezentatrapoarte de activitate impecabile sauam fost iritată că n-au rezolvat niștesarcini așa cum mi-aș fi dorit, aștep-tându-mă ca ei să știe care sunt nevoi-le și așteptările mele și cât de mult ținca lucrurile să fie făcute bine. De fapt,în acele situații nu conștientizam cămă aflam în „cutie”, că eram baricadatăîntr-o mentalitate închisă. Încercam sămă justific, anume că aveam dreptate,că nu și-au organizat bine materialele,că ar fi trebuit să includă și alte aspec-te pe care le-au omis. Ce făceam? Cri-ticam. Puneam presiune. Mi se păreainoportun să mă apuc să le explic sausă le detaliez aspecte cu care era musaisă fie ei familiari.De câte ori, în situații de viață saula serviciu, nu intrăm în coluziune cuceilalți, încurajând tocmai comporta-mentul care ne deranjează, provocândexact lucrurile de care ne plângem.Ceilalți își dau seama când îi învino-vățim și deseori ne răspund cu aceeașimonedă. Cu cât două persoane care aumentalități închise se acuză mai multuna pe cealaltă, cu atât provoacă maimult comportamentul pe care îl criticăfiecare. Ne-am putea imagina situații lașcoală sau acasă în care ar acționa acesttipar distructiv pentru părți, care suntconsecințele acestei coluziuni și costu-rile acesteia pentru noi și pentru ceilalți.

Deseori critică, acuzăm. Copiii saupărinții, prietenii sau colegii sunt ținteperfecte ale nemulțumirilor și atacuri-lor, are revărsării emoțiilor negative.Tot atât de bine suntem noi țintele alto-ra. Ce facem când suntem atacați? Rea-cționăm. Intrăm în coluziune. Ne jus-tificăm, avem dreptate și ținem săarătăm acest lucru. Căutăm scuze pen-tru acțiunile noastre.Partea bună este că putem aveaacces la o experiență extraordinară deconștientizare a felului în care acțio-năm, și de deschidere către instrumen-tele utile în dobândirea mentalității des-chise în fiecare situație de viață. Avemla îndemână soluții de abordare care seprezintă fie într-o manieră hard – cândoferim responsabilități reale, provo-căm, oferim sugestii pentru corecții,dăm feedback direct, fie într-una soft –când ascultăm și învățăm, îi implicămpe ceilalți, ne recunoaștem greșelilesau ne manifestăm aprecierea reală.Instrumentele care pot fi utilizatepentru trecerea la o mentalitate des-chisă sunt „Piramida influenței” și„Tiparul mentalității deschise”. Lecții-le piramidei arată că majoritatea tim-pului și efortului trebuie alocate la nive-lului celui mai de jos al piramidei,care-mi permite să ies din cutie și să-miîmbunătățesc mentalitatea. Mergândde la baza piramidei către nivelul devârf, se pot contura câteva trepte posi-bil de armonizat următoarelor verbede comandă: îmbunătățește-ți mentali-tatea/ construiește relația/ ascultă, înțe-lege și învață/ arată și comunică/ corec-tează. Nu vom face o corecție să fiemai eficientă corectând mai mult. Oride câte ori găsim un nivel al piramideiunde lucrurile nu funcționează, soluțiase găsește la nivelul inferior. Ne con-centrăm pe nivelurile mai profundepentru a ne îmbunătăți eficacitatea.Un alt instrument utilizabil în tipa-rul mentalității deschise este V.A.M.,acronim de la văd, ajustez, măsor. Maiprecis, mă străduiesc să înțeleg nevoi-le, obiectivele și provocările celorlalți,îmi ajustez eforturile pentru a mă facemai util și măsor impactul pe careacțiunile mele le au asupra celorlalți șiîmi asum responsabilitatea pentru acestimpact.Avem proiecte comune, ședințe delucru, discuții, e-mailuri. Angajamen-tele noastre ne pot conduce către abor-dări potrivite, menite să aducă succesorganizației pe care o conducem. Îngrupuri sau echipe de lucru ne întâlnimpentru a învăța și pentru a oferi. Per-soanele din jurul nostru sunt influența-te de activitatea noastră. Ar fi oportunsă ne întrebăm care sunt obiectivelelor principale în rolul pe care îl au, cumle-am putea fi de ajutor, care sunt pro-blemele cu care se confruntă. Doaraccesând acest tipar al mentalității des-chise putem face ca echipa să obțină

rezultate reale. Atenția concentrată pesoluții, și nu stabilirea vinei, evitareadiscuțiilor dificile, oferirea de infor-mații, de resurse, de ajutor sau de susți-nere unui coleg, capacitatea de a-ți cerescuze dacă ai greșit, împărțirea în modcreativ a resurselor sunt comporta-mente de antrenat zilnic.Ieșirea din cutie îmi permite săreflectez și asupra nevoilor, temerilor,obiectivelor și provocărilor elevilor,ceea ce mă ajută să-i văd pe ceilalți.Ajustarea eforturilor mă poate face sămă gândesc cum l-aș putea ajuta peelev în fața problemelor cu care se con-fruntă sau dacă am tratat necorespun-zător sau am neglijat acest elev. Măsu-rarea impactului constă în răspunsul laîntrebarea ce pot face eu să-l ajut pe elsă-și atingă obiectivele și să treacă cubine peste provocările cu care se con-fruntă. Afirmăm deseori că elevii s-auschimbat, că nu mai au un comporta-ment adecvat, că sunt rebeli, obrazniciși altele asemenea. Convocăm consilii,discutăm, acuzăm, pedepsim. Preamult. Desigur, în numele regulamen-telor și a unor standarde pe care eleviiau datoria să le respecte. Destul depuțin ne gândim care sunt factoriideterminanți ai unor comportamenteinadecvate. Măsurile punitive și repre-saliile sunt mult mai simplu de aplicatdecât sondarea resorturilor lăuntricecare generează, poate, niște traume însufletul copilului din fața noastră șidespre care de multe ori poate nu știmnimic.Mentalitatea în clasă se poateschimba dacă m-aș gândi mai mult laîntrebarea: „Dacă ar fi să acționez dindragoste față de el?”. Asta poate arschimba eticheta pe care i-am pus-ocopilului dificil. Și nu degeaba se spunecă este mai ușor să previi decât să vin-deci. Preîntâmpinăm, anticipăm saupur și simplu observăm. Ne interesea-ză omul din fața noastră. El nu este unobiect al actului didactic, ci un om pecare îl ajutăm să învețe sau împreunăcu care învățăm. Chiar greșind.În S.U.A., Institutul Arbinger, lidermondial în schimbarea mentalității, acercetat și a lansat diferite programe șiinstrumente menite să crească niveluleficacității și eficienței organizațiilordispuse să se deschidă către nou. Expe-riențele trăite și împărtășite de profe-sorii care au reușit să se descopere pesine și să învețe împreună cu Arbingerși aplicarea principiilor mentalității des-chise deschid porți noi de înțelegere.Mă fac să conștientizez că atunci cândpredau am la fel de multe ocazii săînvăț de la elevii mei pe cât au eleviimei să învețe de la mine și că mărețiamea ca profesor depinde de capacita-tea mea de a vedea măreția în cei căro-ra le predau. Lor se cuvine să le mulțu-mesc, pentru că m-au făcut să mă

(re)descopăr pe mine. Dacă mă uit laelevii mei și-mi fac o listă cu numelelor și cu ce văd în ei, îmi dau seama ceființe minunate am în fața mea. Aces-te ființe vor reține nu informațiile pecare le-am dat, nu prelegerile noastre,ci cum am reușit să le trezim interesulși imaginația. Este suficient să ne gân-dim la profesorii care ne-au stârnit inte-resul și imaginația, spre a ne îmbună-tăți capacitatea de a trezi interesul șiimaginația elevilor noștri. Să ne gân-dim o secundă la profesorii care auavut impact asupra noastră și la modulîn care au știut să-l creeze.Invățarea continuă, un alt principiual predării cu mentalitate deschisă, sepetrece în fiecare clipă și mai cu seamăîn contextul învățării împreună. Se știecă elevii învață cel mai bine atuncicând îi privesc pe ceilalți când învață,și nu cum predau. Învățarea are loc în relație cu cei-lalți. Calitatea și cantitatea învățăriidepind de calitatea relațiilor care influe-nțează activitatea de învățare, de crea-rea unui spațiu al comunității, esențialpentru a promova învățarea. În aceas-tă ecuație pot intra partenerii educațio-nali, părinții, ocazie cu care ne putemîntreba cum putem îmbunătăți comu-nitatea de învățare cu părinții. Mentalitatea deschisă este o che-stiune de educație și de autoeducație. Enimic altceva decât a te uita la celălaltși de a-l vedea, înțelegând că e la fel deimportant ca tine. E o conduită onestăîn relația ta cu tine ca individ, născutinocent și spre a practica binele, cavaloare fundamentală. E despre alun-garea trădării de sine, ca imagine defor-mată a realității pe care vrem s-o con-struim, în mod narcisistic, ce vine săhrănească un orgoliu de multe ori nesă-tul. Și e păcat să irosim atâta energiespre a arăta ceea ce nu suntem. Privin-du-ne în nucleul realității noastre,manageri, profesori sau practicanții ori-cărei profesii, ființe umane, în fond,descoperim că avem mult de îmbună-tățit. De calitatea vieții noastre și deimpactul pe care aceasta îl are în rela-țiile pe care le construiește, depindefinisarea unor frumuseți interioare și afuncționalității comunităților, de caresuntem responsabili. Ceea ce e deînvățat, e să ne schimbăm radical, săieșim din cutiile noastre, transformândmentalitatea închisă într-o mentalitatedeschisă. Onorarea persoanei noastreeste onorarea persoanei altora. Deexperimentat! prof. Eugenia GroșanDirector Colegiul Național„Elena Ghiba Birta” AradBibliografieInstitutul Arbinger, Mentalitatea
deschisă, Copyright ediția în limbaromână 2016 Institutul Dezvoltării Per-sonale.

Pledoarie pentru mentalitatea deschisă în educație

Biserica şi Marea Unire
Urmare din pagina 1Episcopul Miron Cristea a amintit,printre altele: „Nu ne putem gândiastăzi la altceva decât la ceea ce auhotărât şi au făcut fraţii din Basarabiaşi Bucovina, adică la Unirea cu scumpanoastră România, alipindu-i întregpământul strămoşesc“.Discursul de încheiere a MariiAdunări Naţionale a fost rostit de epis-copul Ioan I Papp al Aradului: „Ne-amprezentat aici îndeosebi cu scopul şidorinţa ca, precum antecesorii noştri,vrednici de pomenire episcopi de pevremuri, au suspinat împreună cuclerul şi poporul credincios sub povara

sistemului de împilare a tot ce a fostromânesc, acum tot împreună cu clerulşi poporul nostru să prăznuim bucuriazilei în care ne-a răsărit şi nouă soareledreptăţii, care ne este chezăşia uneivieţi viitoare ca naţiune româneascăliberă şi unică îndreptăţită a dispunede soarta sa prezentă şi viitoare“.S-a alcătuit Marele Sfat Naţional,format din 212 membri, între care epis-copi, profesori de teologie, protopopi şipreoţi cu atribuţii legislative. A doua zi,deputaţii Marelui Sfat Naţional s-auîntrunit în sala tribunalului, sub preşed-inţia episcopului Miron Cristea, şi auales un for executiv cu titlul de Consiliu

Dirigent, având sediul la Sibiu, din carefăcea parte şi preotul Vasile Lucaciu.La 14 decembrie, o delegaţie aMarelui Sfat Naţional, în frunte cuepiscopul Miron Cristea, s-a deplasat laBucureşti şi a înmânat regelui Ferdi-nand I actul Unirii Transilvaniei cuRomânia. Drept urmare, la 24 decem-brie, regele Ferdinand promulga decre-tul de sancţionare a unirii Transilvanieişi, totodată, a Basarabiei şi Bucovineicu România.Marele eveniment de la Alba Iulia afost preluat de întreaga presă, iar un ziarbănăţean a relatat, pe prima pagină, unarticol cu titlul sugestiv: „Am înviat!“.

Ziua Naţională a RomânieiÎn România interbelică, însăvârşirea momentului istoric al Uniriide la 1 decembrie 1918 era recunoscutaportul Bisericii, alături de istorici,oameni de litere şi presă: „Instrucţiunilepastorale ale vlădicilor, sfaturile croni-carilor şi istoricilor, versurile poeţilor,predicile preoţilor, articolele ziariştilorcare au făcut din meşteşugul lor unapostolat, au trezit în sufletul poporu-lui conştiinţa naţională“.Ziua de 1 Decembrie 1918 a fostnumită de mitropolitul AntoniePlămădeală „ziua bucuriei româneşti,împlinirea marelui vis, regăsirea tutur-

or românilor în vechile frontiere aleDaciei şi ale lui Mihai Viteazul, înRomânia Mare, a cărei unitate, inde-pendenţă, libertate şi suveranitate sedesăvârşise în vremea noastră, într-unavânt fără margini, cu însufleţire, cudăruire, cu iubire sfântă pentrumoştenirea primită şi cu hotărârea de ao lăsa urmaşilor şi mai frumoasă“.De Ziua Naţională a românilor,citind inscripţia de pe Arcul de Triumfdin Bucureşti, continuăm să ne bucurămcă „după secole de suferinţă creştineşteîndurate am ajuns la unitate naţională“.Sursa: http://ziarullumina.ro/biserica-si-marea-unire-36587.html



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Slujire arhierească și parastasîn Parohia Arad-Grădiște IÎn cea de-a 2-a duminică din PostulMare (a Sf. Ier. Grigorie Palama), Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului, a slujit Sfânta Liturghiearhierească în biserica cu hramul ,,SfințiiArhangheli Mihail și Gavriil”, din cartierularădean Grădiște, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi, din care au făcut parte: Pr.paroh Mihai-Octavian Blaj, consilier eco-nomic la Centrul eparhial şi paroh, Pr. IosifToma (Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului– Sibiu), Ierom. Pimen Lupu (Certege –Jud Alba), pr. Ionel Marini (Teiuş), Pr. pen-sionar Gorea Teodor, arhid. Tiberiu Arde-lean – inspector eparhial şi diac. CălinTeuca.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,O pagină de istorie bis-ericească” sau viața și învățăturile Sfântu-lui Grigorie Palama, în legătura citirilorscripturistice ale duminicii (Evr. 1 și 7;Marcu 2 și Ioan 10), vorbind despre harulnecreat și lucrarea dumnezeiască a creației,providenței și sfințirii, sau Biserica și lumeaspre unitate și mântuire, totul în luminateologiei veacului al XIV-lea, în care a trăitsfântul pomenit, consolidând prin întreagasa activitate Ortodoxia mărturisită înDuminica întâia a Postului Mare, în fațaînvățăturilor contrare Sinoadelor Ecu-menice și a celor care au temeluit adevărulde credință. Totodată, Chiriarhul a sublini-at că Oastea Domnului, cu activitatea încadrul Bisericii, este chemată sădovedească permanent râvna tuturor pen-tru păstrarea tradițională a dreptei învățăturiși a trăirii pilduitoare lăsată de Sfinții Părinți.După Sfânta Liturghie, Chiriarhularădean a săvârşit slujba de parastas pentrufostul preşedinte al Oastei Domnului –Moise Velescu – de la a cărui trecere la celeveşnice s-au scurs 10 ani. Au fost pomeniţicu aceasta ocazie şi ceilalţi înaintaşi ai Oast-ei vrednici de pomenire.În după-amiaza zilei, în biserica paro-hială Grădişte I, începând cu orele 15.00,părinţii şi fraţii Oastei Domnului s-au întâl-nit pentru adunarea comemorativă dedicatăînaintaşului arădean, adunare la care a par-ticipat şi IPS Timotei. Cu acest prilej, Înalt-preasfinţia Sa a adresat participanţilor uncuvânt de evocare a personalității fostuluipreședinte al Sfatului Frățesc, Moise Veles-cu, pe marginea unui fragment dintr-olucrare a sa privind datoria fiecărui mem-bru al Oastei Domnului de a urma caleaadevăratei credințe și purtări creștine.Alături de credincioşi din judeţul nos-tru au participat la acest eveniment şi dinalte părţi ale ţării (Sibiu, Deva, Alba, Iaşi,Teiuş, Cluj, Galaţi, Timişoara, Suceava,Piatra Neamț).Liturghie Arhierească în Duminica Sfintei Cruci, înParohia Sânnicolau MicÎn Duminica a 3-a din Postul Mare (aSfintei Cruci), credincioşii parohiei ară-dene Sânnicolau Mic, Protopopiatul Arad,au trăit clipe de înaltă trăire duhovnicească.Încă de la orele dimineții, preotul și cred-incioșii parohiei s-au adunat în fața bis-ericii pentru a-l întâmpina pe Întâistătă-torul Eparhiei arădene, pe ÎnaltpreasfințitulPărinte Arhiepiscop Timotei. După aceas-ta, Chiriarhul arădean a oficiat SfântaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare în bis-erica parohială cu hramul ,,Sfântul MareMc. Gheorghe”, înconjurat de soborul slu-jitor şi în prezenţa oficialităţilor locale şi asutelor de credincioşi. Din sobor au făcutparte Protos. Dr. Iustin Popovici, consiliercultural la Centrul Eparhial, Pr. Paroh Ghe-orghe Gligor, Pr. Petru Ursulescu de laParohia Arad-Micalaca Nouă – Pasaj,Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector eparhialși alți preoți și diaconi, membri ai Grupu-lui psaltic Tronos al Catedralei Patriarhaledin București.În cuvântul de învăţătură Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei a vorbit despre,,Urmarea Domnului” (pe baza citirilorscripturistice ale duminicii: Evr. 4, 5; Marcu

8, 9), prin jertfa mântuitoare, ca Arhiereujertfitor și în același timp și jertfă, El, Celfără de păcat, pentru păcatele lumii, lăsândcredincioșilor jertfa nesângeroasă a SfinteiEuharistii. Sfânta Cruce cinstită în dumini-ca de la jumătatea postului duce pe calea eipe toți cei ce se împărtășesc din roadelemântuitoare, prin urmarea în mod real aceea ce este jertfa mântuitoare – dovedirea urmării jertfei Domnului pentru toți, prinlucrarea împreună a celor spre înălțareasufletească. Ca exemplificare, este de adău-gat misiunea Grupului psaltic Tronos alCatedralei Patriarhale, care cu binecu-vântarea Preafericitului Părinte PatriarhDaniel, au poposit în Cetatea Aradului,unde a fost un centru important în care s-aluptat pentru înfăptuirea Marii Uniri, con-tribuind la evidențierea unității naționaleși bisericești, cu atât mai mult cu cât neaflăm în anul dedicat Centenarului, a sub-liniat Înaltpreasfinția Sa.Răspunsurile liturgice au fost oferite decătre membrii Grupului psaltic Tronos,dirijați cu multă măiestrie de către PărinteleArhid. și protopsalt Mihail Bucă. Aceștia s-au aflat în aceste zile în părțile Aradului cuprilejul susținerii unui Concert de cântăribizantine dedicate Anului Centenar, înseara zilei de sâmbătă, 10 martie, la Cate-drala Veche din Arad. Credincioșii arădeniau venit din toate părțile să se înalțeduhovnicește la Sfânta Liturghie săvârșităîn biserica din Sânnicolau Mic, cea maiveche biserică din Municipiul Arad. Eveni-mentul de suflet organizat în Parohia Sân-nicolau Mic se datorează și fiului acesteiparohii, domnului Bogdan Noghiu, absolv-ent al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” din Arad și angajat al Con-siliului Județean Arad.La final, părintele paroh a mulțumitÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei pentruacest popas de suflet la jumătatea Postuluicel Mare în parohia pe care o păstorește,membrilor Grupului psaltic Tronos înfrunte cu Părintele Arhid. Mihail Bucă,mult apreciați de către credincioșii dinpărțile Aradului și prin intermediul postu-lui de televiziune Trinitas Tv, tuturor celorimplicați în organizarea acestei zile de săr-bătoare în parohie precum și tuturor celorce au participat la Sfânta Liturghie. Părin-tele paroh i-a oferit ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei un frumos coș cu flori iarmembrilor grupului psaltic o icoană cuSf.Mare Mc. Gheorghe, ocrotitorul acestuisfânt lăcaș iar credincioșii le-au înmânatnenumărate buchete de flori.Slujire Arhierească în Parohia CinteiÎn Duminica a patra din Post (a Sfân-tului Ioan Scărarul), 18 martie 2018, Înalt-preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepis-copul Aradului, s-a aflat în mijloculcredincioşilor din Parohia arădeană Cin-tei, dând curs invitaţiei părintelui paroh dr.Nicu Breda de a deschide Săptămânaduhovnicească ce se va desfăşura înaceastă parohie. Cu acest prilej, Chiri-arhul arădean a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească în biserica parohială cu hra-mul ,,Înălțarea Domnului”, din soborfăcând parte părintele paroh și părinteleArhid. Tiberiu Ardelean, inspectoreparhial.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhuluia fost pus sub titlul ,,Urcuș spiritual”(cf.citirilor scripturistice ale duminicii: Evr.6; Efes. 5; Mc. 9; Mt.4), prin virtuțile evi-dențiate atât în citirile zilei cât și în ,,Scara”Sfântului Ioan Scărarul, stăruind asupracredinței, nădejdii și dragostei, rugăciunii șipostului, pocăinței și ascultării, ca biruitoareîmpotriva slăbiciunilor omenești și toto-dată trepte spre desăvârșire. Prin toate aces-tea, Chiriarhul a făcut o introducere lacuvântările ce vor avea loc în săptămânaduhovnicească ce începe în această paro-hie. La Sfânta Liturghie au fost prezenţifoarte mulţi credincioşi, mulţi dintre eiîmpărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele luiHristos.Săptămâna duhovnicească în aceastăparohie se va desfăşura în intervalul 18martie – 25 martie şi vor fi invitaţi maimulţi duhovnici şi clerici.

Denia Canonului cel Mare laCatedrala ArhiepiscopalăMiercuri seara, în cea de-a V-a săp-tămână a Postului Mare, ÎnaltpreasfințitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,a săvârșit slujba Deniei Canonului celMare. Numeroși credincioși au participatcu multă evlavie pentru a se întări în urcușulduhovnicesc al Postului Mare.În cuvântul de învăţătură Înaltpreas-finţitul Părinte Timotei a vorbit celorprezenți despre faptul că această alcătuirea Sfântului Andrei Criteanul este unîndemn la pocăință prin exemple concretedin istoria Vechiului și a Noului Testament.Canonul aduce în prim plan nu doar per-sonaje pozitive, pe care sufletul este îndem-nat să le urmeze, ci și exemple negative, detrăirea și comportamentul cărora omul tre-buie să se îndepărteze, a subliniat Înalt-preasfinția Sa.Răspunsurile liturgice la această slujbăau fost oferite de grupul vocal Trifon Lugo-jan.Chiriarhul arădean a săvârșitLiturghia Darurilor maiînainte sfințite la CatedralaArhiepiscopalăÎn ziua de vineri, 30 Martie 2018, Înalt-preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop-ul Aradului a săvârșit Sfânta Liturghie aDarurilor mai înainte sfințite unită cu Vecer-nia, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad,înconjurat de un sobor de preoți și diaconiși în prezența numeroșilor credincioși.Fiind într-o perioadă apropiatăPraznicului Învierii Domnului, mulți cred-incioși de toate vârstele s-au împărtășit cuTrupul și Sângele Domnului.La final, Chiriarhul arădean i-a binecu-vântat pe credincioșii arădeni care au par-ticipat la Sfânta Liturghie. 
AGENDA PREASFINȚITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Duminica Sfântului IoanScărarul la Mănăstirea Arad-GaiÎn Duminica a 4-a din Sfântul șiMarele Post, 18 martie 2018, PreasfințitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopie Aradului a fost prezent laMănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”din cartierul arădean Gai. Cu acest prilej,Ierarhul a săvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie a Sfântului Vasile cel Mare înbiserica nouă a mănăstirii, împreună cuPărintele Protos. Macarie Deleu,duhovnicul mănăstirii, Pr. Ilie Nădăban dela Parohia Curtici, Arhid. Mircea Proteasași Arhid. Gheorghe Lehaci, în prezențaobștii monahale de maici, în frunte cumaica stareță monahia Ecaterina Joldeș șia numeroșilor pelerini veniți la sfânta slu-jbă. La momentul rânduit, Preasfinția Saa rostit un cuvânt de învățătură despreminunea 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 Emil-ian a prezentat și viața smerită, ascunsă șiaprinsă de dumnezeiască dorire a sfântu-lui pomenit astăzi, a Sfântului CuviosIoan Scărarul precum și bogăția înțelep-ciunii sale adunată în vistieriaduhovnicească numită „Scara Raiului“,darul cel mai de preț al vieții călugăreștiși nu numai. Scara, alcătuită din cele 30de trepte, ne urcă din treaptă în treaptă dela cele pământești la cele cerești, a spusPreasfinția Sa.Preasfințitul Părinte Emilian aîmpărtășit cu Trupul și Sângele Domnuluimulțimea de credincioși, tineri și vârstnici,care s-au pregătit și au primit dezlegarepentru aceasta.

PS Părinte Emilian Crișanula participat la sărbătoareasălcuțelor în Parohia ScânteiaO tradiție reînnodată, cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Timotei alAradului, în Parohia Scânteia în urmă cupatru ani ,,Sărbătoarea Sălcuțelor-Proce-siunea din Sâmbăta Floriilor” s-a ținut și înacest an sub îndrumarea PreasfințituluiPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Preasfinția Sa acondus procesiunea de aducere a sălcuțelorde către copii și tineri la biserică, apoi a slu-jit Vecernia și a sfințit sălcuțele în mijloculcredincioșilor cărora le-a adresat și uncuvânt cald și viu despre simbolismulstâlpărilor purtate ca semn al virtuților șidarurilor date de Mântuitorul.Fiind o sărbătoare specială a întâlniriidintre tineri și arhierei, Preasfințitul Emil-ian în cuvântarea Preasfinției sale s-aadresat cu dragoste și în mod direct tiner-ilor prezenți, aceștia la rândul lor oferindu-le tuturor celor prezenți un programdeosebit care a inclus recital de toacă șiscenete de teatru. Programul a fost susțin-ut de tinerii din Micherechi (Episcopia deGyula – Ungaria) conduși de părinteleIeromonah Visarion, secretarul Episcopieivecine, precum și de trupele de teatruArdalion (prof. Giorgiana Popan) și„Foarte Simplu”(Parohia Scânteia). Toțicopiii și tinerii au luat parte la atelierele deîmpletituri și grădinărit susținute de Artaradși Traian Balaciu. Manifestare a fost posi-bilă cu implicarea deosebită a credincioșilorși prietenilor parohiei Scânteia, a CentruluiCultural Județean Arad, a Asociației„Mobilizează-te”, a Școlii Generale„Andrei Șaguna”( director Daniela Goldiș)și ca de fiecare dată cu sprijinul nemijloc-it al Domeniului Lupaș (Marian și MagdaLupaș cu echipa).
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE

 Aparatură medicală pentrunou născuțiBebeșușii din Spitalul Matern din Aradau primit un mărțișor special cu prilejulzilei de 1 Martie. Darul primit a constat într-un aspirator nazal performant, oferit pentrusecția de nașteri. Acțiunea socio-medicală a fost realiza-tă cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Timotei Arhiepiscopul Aradului prinAsociația Filantropia Arad de către eleviiColegiului Național Moise Nicoară dinArad. Elevii liceului au inițiat în luna decem-brie a anului trecut o campanie de strângerede alimente pentru oamenii nevoiași careprimesc hrana zilnică la Cantina socială „Sf.Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului iar maiapoi au adunat 1500 de lei pentru o altă acți-une socială, care s-a materializat prindonarea acestui aparat Spitalului Matern. Elevii liceului sunt mereu îndemnați lasăvârșirea faptelor bune mai ales în perioa-da posturilor, de către profesorul de religieFlorin Barcan și de ceilalți dascăli bine-credincioși ai acestui liceu arădean de pres-tigiu. Etapa Județeană aOlimpiadei de Religie Sâmbătă, 3 martie 2018, s-a desfăşu-rat etapa judeţeană a Olimpiadei de ReligieOrtodoxă pentru clasele a VII-a – a XII-a,a Olimpiadei de Religie pentru Seminari-ile şi Liceele Teologice Ortodoxe dinRomânia (clasele a IX-a – a XII-a), precumşi a concursului „Lăsaţi copiii să vină laMine!” (clasele a V-a – a VI-a), gazdaevenimentului fiind şi în acest an SeminarulTeologic Ortodox din Arad.Cei peste 200 de candidaţi au avutparte atât de emoţiile benefice ale unui con-curs şcolar, cât şi de bucuria întâlnirii cu ier-arhul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop dr. TimoteiSeviciu. În cuvântul Său, transmiţând şibinecuvântarea membrilor Sfântului Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreas-finţia Sa a binecuvântat elevii participanţişi dăscălimea care i-a pregătit şi care i-a

însoţit la eveniment, subliniind faptul căaceastă ediţie a Olimpiadei se desfăşoară înanul centenar al Marii Uniri, iar Aradul aavut un rol de frunte în plămădirea idealu-lui naţional, rol de frunte pe care Înalt-preasfinţia Sa îl doreşte şi elevilor partici-panţi în această competiţie. În prezenţaPreacucernicului părinte arhidiacon TiberiuArdelean, inspector bisericesc al eparhiei,a Preacucernicului părinte arhidiaconFlorin Sirca, inspector de specialitate laInspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, aPreacucernicului părinte prof. PompiliuGavra, directorul Seminarului arădean, aaltor profesori, elevi şi părinţi ai acestora,momentul inaugural a deschis astfelduhovniceşte întreaga zi.Elevii care obţin locul I, la fiecare nivelde clasă, cu media minimă 9,00, se vorcalifica la etapa naţională care va avea locanul acesta la Iaşi (clasele VII-XII), respec-tiv la Baia Mare (pentru elevii seminar-işti).Prezentare de monografie înParohia SânmartinDuminica a doua din Postul Mare, 4martie 2018, a oferit credincioşilor dinParohia Ortodoxă Română Sânmartin, Pro-topopiatul Arad, un moment aparte. Dupăsăvârșirea Sfintei Liturghii, cei prezenți însfânta biserică au parcurs câteva file deistorie prin prezentarea cărții Așezarerurală între context și dogmă. Sân-martin – scrisă de preotul paroh CristianPrună.Apărută cu binecuvântarea Înaltpreas-fințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, cartea este con-sacrată vieţii bisericești din Sânmartin șieste o lucrare menită să statornicească şi săîntărească identitatea spirituală dar şi deneam şi de limbă, a locuitorilor din acesteţinuturi ca parte integrantă a vieţii cotidiene.Este dedicată tuturor locuitorilor din Sân-martin ,,celor din trecut, din prezent și dinviitor”.Coordonatorul editorial al lucrării, pro-fesoara Geanina Iovănescu și coordona-torul științific, Pr. lect. dr. Cosmin Panțurude la Facultatea de Litere, Istorie și Teolo-gie din Timișoara, au făcut câteva consid-erații pe marginea cărții care sunt inserateîn cuprinsul acesteia.Ziua respectivă a mai oferit credin-coșilor și prilejul de a fi împreună rugătoriîn taina Sfântului Maslu de obşte, cu pre-oţii cercului misionar nr. IV Pecica, care aurăspuns invitaţiei preotului paroh CristianPrună de a sluji împreună pentru tămă-duirea sufletească şi trupească a celor aflaţiîn diferite nevoinţe. Cantina socială ,,Sfântul Ierarh Nicolae” la 11 ani deactivitate neîntreruptăMarți, 6 martie 2018, Cantina socială„Sfântul Ierarh Nicolae” a sărbătorit 11 anide la înființare. Cu prilejul acestui eveni-ment, părintele Gabriel Mariș consiliersocial al Arhiepiscopiei, a săvîrșit cu binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei Arhiepiscop al Aradului o slujbă demulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toatebinefacerile primite până acum la cantină.La slujbă a participat și părintele Aurel Jigo-van slujitor la centrul pentru vârstnici șibineînțeles beneficiarii cantinei sociale.Cantina socială a luat fiinţă în urmaunei trebuinţe manifestate în rândul per-soanelor fără nici un venit sau cu veniturireduse, a vârstnicilor singuri sau a famili-ilor cu mulţi copii şi fără posibilitate deîntreţinere şi care, zi de zi solicitau sprijinpentru o pâine şi alimente. La îndemnulChiriahului, prin osteneala Preacucernicu-lui părinte Mircea Bupte consilier social înacea vreme, prin bunăvoinţa credincioşilorarădeni, a societăţilor specializate în pro-duse sanitare, cu implicarea celor instruiţi,la 27 februarie 2007 se săvârşeau slujbasfinţirii şi darea în folosinţă spre folosobştesc a obiectivului social aşezat subpurtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nicolae.Tot în acel moment a fost dat în folosință șiCentrul de zi pentru copii „Nașterea MaiciiDomnului”, un centru social care funcțio -nează neîncetat de atunci.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5În toată această perioadă s-a văzut şi s-a simţit cu prisosinţă ajutorul ocrotitoruluiacestui așezământ Sfântul Ierarh Nicolae.În acest răstimp, pentru lucrarea săvârşităîn slujba semenilor, mai multe familii şisocietăţi, oameni darnici şi brutării punmână de la mână şi sprijină efortulArhiepiscopiei Aradului de a asigura hranacaldă în fiecare zi de luni până vineri, pen-tru cei aproape 100 de beneficiari cât are înacest moment cantina.Conferința cu titlul ,,Așteptînvierea morților”, susținutăla ASCOR AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului şila invitaţia adresată de Cătălin-Iulian Dră-gan, Preşedintele filialei ASCOR din Arad,Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, Profesor laFacultatea de Teologie Ortodoxă din Arad,a susţinut joi, 8 martie 2018, în sala festivăa Facultăţii de Teologie Ortodoxă „IlarionV. Felea” din Arad, conferinţa cu tema„Aștept Învierea morților”. Această con-ferință este prima din șirul de conferințeorganizate de A.S.C.O.R Arad din aceastăperioadă a Postului. Aula Facultăţii s-aumplut de participanţi, majoritatea dintre eifiind tineri. Între aceştia s-au numărat şimai mulţi clerici, cadre didactice ale Fac-ultăţii, Pr. Lucian Farcaşiu, Profesor deLiturgică şi Pastorală și alți preoți parohi dinArhiepiscopia Aradului.În prima parte a întâlnirii, Preacucer-nicul Părinte Vasile Vlad a vorbit desprechipurile Sfinților despre care spune căsunt chipurile pe care se află lumina dum-nezeiască. Referindu-se la Înviere, părinteleprofesor afirmă că prin aceasta, revenim lastarea de început, unde nu există nicibătrânețe, nici pruncie, nici durere. De-alungul discursului său, PreacucerniculPărinte a redat o afirmație importantă: FărăÎnviere, nu există nicio motivație pentru aexista.Au urmat apoi numeroase întrebăricare au primit răspuns din partea Părin-telui și au fost întâmpinate cu bucurie decătre participanți.Moderatorii conferinței au fost:Alexandra-Teodora Mândra, membrăactivă a A.S.C.O.R. Arad și Cătălin-IulianDrăgan, Președintele A.S.C.O.R. Arad.Sfințirea Capelei ,,Sfinții 40 de mucenici din Sevastia”la Penitenciarul din AradVineri 9 martie 2018, Înaltpreasfințit-ul Părinte Timotei Arhiepiscopul Araduluia oficiat slujba de sfinţire a capelei din inc-inta Centrului de Formare Profesională aȘcolii Naționale de Pregătire a Agenților dePenitenciare din Arad, centru aflat în clădi-rea Tribunalului Arad. Locaşul de cult aprimit hramul sfinților pomeniți în aceastăzi, „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”.La slujba oficiată de Chiriarh în mijloculunui ales sobor de preoți, au participat dl.subcomisar de penitenciare dr. DanHalchin – directorul Penitenciarului Arad,d-na Delia Rodica Halchin – șef al Cen-trului de Formare şi Specializare a Ofiţer-ilor și 40 de elevi ai centrului de formare.Capela este destinată elevilor șicadrelor din acest centru de formare. Cen-trul amintit este o divizie a PenitenciaruluiArad care asigură formarea inițială și con-tinuă a personalului penitenciar din Româ-nia, pentru a asigura dezvoltarea compe-tențelor profesionale în conformitate cuatribuțiile specifice.Filantropia copiilor în Spitalul din AradVineri 9 martie 2018, a avut loc la Spi-talul Județean din Arad o activitate des-fășurată de Asociația Ortodoxă „Sf. MareMc. Gheorghe” Aradul Nou, asociație ceare ca scop astfel de acțiuni filantropice,prin implicarea tinerilor din biserică.Compartimentul de Boli InfecțioaseCopii din cadrul Spitalului Clinic deUrgență Județean Arad a primit o donațieconstând în 5 televizoare și mai multe cărțireligioase pentru copiii internați aici, în val-oare de aproape 5000 lei. Banii au proven-it din activitatea desfășurată de tinerii dingrupa de cateheză și copiii din corul„Sfințișorii” din Parohia Ortodoxă AradulNou în cadrul programului „Mărțișor cu

dragoste”. Aceștia au confecționat în tehni-ca quilling și fimo peste 500 de mărțișoarepe care le-au oferit credincioșilor prezențiîn biserica parohială, după sfintele slujbe,primind în dar o anumită sumă de bani, întotal adunând suma mai sus menționată.Aceste activități filantropice trebuiepromovate în rândul tinerilor Bisericii noas-tre și cu ajutorul enoriașilor și a sponsorilorcu inimă mare să încercăm să construim olume mai bună. Mulțumim lui Dumnezeucă ne-a ajutat să facem această acțiune cucopiii și mai ales enoriașilor parohiei, bine-făcătorilor și membrilor asociației noastrepentru jertfelnicia și dragostea cu care încu-rajează mereu copiii” a declarat părinteleGabriel Mariș consilier social la Arhiepis-copia Aradului și președinte al asociațieiamintite.Grupul psaltic Tronos înconcert la AradGrupul psaltic „Tronos” al CatedraleiPatriarhale din Bucureşti, condus cu multămăiestrie de părintele arhidiacon și pro-topsalt Mihail Bucă, a susţinut sâmbătă,10 martie, în prezenţa ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Arhiepiscop Timotei, un concertpus sub genericul „Cântări bizantine înanul Centenarului Marii Uniri”. Acesteveniment cultural artistic a fost organizatcu înalta binecuvântare a PreafericituluiPărinte Patriarh Daniel și prin purtarea degrijă a Întâistătătorului eparhiei noastre,Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Sevi-ciu, Arhiepiscop al Aradului.Acest concert deschide șirul eveni-mentelor programate în cadrul Festivaluluide Spiritualitate și Artă Sacră Filocalia, încadrul căruia, pe tot parcursul anului 2018,Arhiepiscopia Aradului, prin Sectorul cul-tural al acesteia, în colaborare cu Consili-ul Județean, prin Centrul Cultural Județean,vor organiza mai multe evenimente care aumenirea de a prezenta crâmpeie din teza-urul Ortodoxiei noastre strămoșești încetate. Concertul s-a bucurat de un deosebitsucces, primind admirația întregii catedraleumplute până la refuz de arădeni şi ceiveniţi din alte părţi. Arhidiaconul MihailBucă, dirijorul grupului psaltic ,,Tronos”,interpret fidel al muzicii bisericeşti desorginte bizantină, are o nemăsuratădragoste pentru răspândirea acestui genmuzical pe teritoriul ţării noastre. Este untalentat şi inimos făuritor al muzicii psaltice,reuşind să sensibilizeze sufletele arădenilorcare l-au ascultat cu atâta dragoste, onorân-du-şi astfel titlurile şi premiile primite de-a lungul vremii. Moderatorul serii a fost PCPr. Drd. Vlad-Sergiu Sandu, profesor laSeminarul Teologic din Arad, care a făcutprezentarea buchetului de cântări, inter-pretate cu multă prestanţă de grupulpsalţilor. La finalul concertului, Înaltpreas-finţitul Părinte Arhiepiscop Dr. TimoteiSeviciu a făcut o trecere în revistă a eveni-mentelor bisericești și culturale ce se vordesfășura în acest an în Cetatea Aradului,cel mai important fiind sfințirea Noii Cat-edrale Arhiepiscopale, iar la nivel naționala Catedralei Mântuirii Neamului, după carea adus cuvenitele aprecieri activităţii grupu-lui psaltic patriarhal, mulţumind pentrustrădania de înfrumuseţare a slujbelor, iaracum pentru interpretarea cântărilor celormai alese ale Postului celui Mare, precumși a celor dedicate Centenarului MariiUniri.Părintele Nicodim Petre aconferențiat la ASCOR AradConferința publică de luni, 12 martie2018, susținută în Aula Facultății de Teolo-gie ,,Ilarion V. Felea”, cu titlul ,,Postul,exercițiu pentru libertate”, a PărinteluiArhimandrit Nicodim Petre, Consilier alSectorului de Misiune, statistică și prog-noză pastorală din Arhiepiscopia Iașilor, areprezentat un moment de bucurie, har șiexperiență duhovnicească pentru fiecareparticipant venit să ia o picătură din bogat-ul, adâncul și teologicul cuvânt al invitat-ului. Evenimentul a fost organizat cubinecuvântarea ÎPS Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, la inițiativa președ-intelui ASCOR Arad, Cătălin-Iulian Dră-gan.Părintele Nicodim, a vorbit desprepost, care este ca un tratament, care ajută lavindecarea omului pătimaș. Omul păcătoseste acela care caută infinitul în lucruri

finite. Făcând o incursiune în istorie, a datca exemplu lucrarea lui Constantin Brân-cuși, Coloana Infinitului, despre care spune:,,Coloana Infinitului este istoria poporuluiromân. Fiecare romb reprezintă un capăt desicriu, adică jertfă peste jertfă. De aceeacoloana nu are final, fiindcă istoria noastrăse termină în Ceruri!”În partea a doua a întâlnirii, PărinteleNicodim, a răspuns la nenumărate întrebăriși nelămuriri, adresate de către ascultători,despre post, rugăciune și istoria poporuluiromân!La întâlnire au fost participat: Protos.dr. Iustin Popovici, consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului, Pr. dr. ȘtefanNegreanu și Pr. dr. Lucian Farcașiu, dascălila Facultatea de Teologie din Arad, preoți,credincioși, studenți și elevi de la școlilearădene.Episcopul Sinesie Jivanovici,comemorat la MănăstireaArad-GaiÎn ziua de miercuri, 14 martie 2018, s-au împlinit 250 de ani de la trecerea la celeveșnice a Episcopului ortodox al Aradului,Sinesie Jivanovici (episcop între anii 1751-1768). Cu acest prilej, Chiriarhul arădean,Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a partic-ipat la Sfânta Liturghie a Darurilor maiînainte sfințite și a săvârșit o slujbă depomenire în biserica cu hramul ,,SfântulSimeon Stâlpnicul” a Mănăstirii Arad-Gai,ctitorie a Episcopului Sinesie (ridicată întreanii 1760-1762), din sobor făcând partePărintele Protos. Macarie Deleu,duhovnicul mănăstirii și Arhid. TiberiuArdelean, inspector eparhial. La sfânta slu-jbă au participat monahiile mănăstirii, înfrunte cu maica stareță Ecaterina Joldeș șicredincioși.Mormântul Episcopului SinesieJivanovici se găsește în această biserică,între ușile împărătești. Alături de acesta,tot în biserica veche a mănăstirii se găsescși osemintele episcopilor: Ioanichie Marti-novici (1710-1721), Sofronie Rovanciovi-ci (1722-1726), Pahomie Knezevici (1770-1787), Pavel Avacumovici (1786-1815),Nestor Ioanovici (1829-1830) și GherasimRaț (1835-1858).Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a ros-tit un ales cuvânt în care a evocat person-alitatea și bogata activitate a EpiscopuluiSinesie Jivanovici, un vașnic apărător șipăstrător al credinței ortodoxe în acestepărți de țară, un organizator al vieții bis-ericești și administrative, precum și un cti-tor de sfinte locașuri, în speță a SfinteiMănăstiri Arad-Gai. De asemenea, Înalt-preasfinția Sa a precizat că pomenirea Epis-copului Sinesie se va face pe parcursulîntregului an, mai ales la hramurile mănă-stirii.Conferința ASCOR Arad:,,Slujbele bisericești ale Postului Mare și importanța lorpentru viața duhovnicească” Cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Far-cașiu, Profesor la Facultatea de TeologieOrtodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, asusţinut marți, 20 martie 2018, în sala fes-tivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilar-ion V. Felea” din Arad, conferinţa cu tema„Slujbele bisericești ale Postului Mare șiimporanța lor pentru viața duhovnicească”.Ca de obicei, la astfel de manifestări, înaula Facultăţii s-au adunat “tineri de toatevârstele”, umplând sala.În prima parte a întâlnirii, Preacucer-nicul Părinte a dat citire capitolului 3 dinEpistola către Coloseni a Sfântului Apos-tol Pavel care cuprinde esența roduluiduhovnicesc pe care Slujbele Bisericii îngeneral, și în mod specific Slujbele Bisericiidin Postul Mare, îl au în viața creștinuluicare este ”ascuns cu Hristos în Dumnezeu”,anume, trecerea de la omul cel vechi cutrăsăturile și faptele lui de care să ne ferim,la omul cel nou cu trăsăturile și faptele luiîntru care să mergem. Slujbele Postului Mare prin numărul,structura și caracteristile lor formale cu uncaracter mai accentuat monahicesc inclu-siv pentru mireni (lungimea, repetițiile,metaniile, lecturile biblice, imnele depocăință etc.), aduc în viața creștinului o

mai adâncă comuniune cu Dumnezeu șiușurează prin aceasta dobândirea șiîntărirea virtuților, și gustarea roadelorDuhului Sfânt, având o importanță practicăfundamentală în viața creștinului. Au urmat apoi numeroase întrebări,legate de cantarea de la strană, câștigareaatenției la slujbe, redobândirea stăruințeiîn rugăciune și altele care au primit răspunsdin partea Părintelui şi au fost întâmpinatecu bucurie de către participanţi.La finalul conferinței Părintele LucianFarcașiu, părintele de suflet al tinerilorascoriți, a primit în semn de prețuire dinpartea acestora, o icoană cu SfântulMucenic Pantelimon. Moderatorii conferinței au fost: MariaAntonia Nan, membră activă a A.S.C.O.R.Arad și Cătălin-Iulian Drăgan, PreședinteleA.S.C.O.R. Arad.Proiect educațional interdisciplinar la Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” din AradMOTTO ,, Iisus Hristos, în marea Sa
iubire de oameni, ne-a oferit, ca pe un dar
ceresc, pe Mama Sa, ca să ne fie tuturor
mamă bună, mamă care nu îmbătrâneşte,
mamă care nu moare, mamă care nu ne
părăseşte […] Mai puternică decât rugă-
ciunea tuturor îngerilor, drepţilor şi sfinţilor
este rugăciunea Maicii Domnului…” IPSJustinian ChiraJoi , 22 martie 2018 , la Liceul Teoret-ic ,,Adam Muller Guttenbrunn” din Arad,s-a desfășurat activitatea deschisă cu titlul,,Maica Domnului – icoana din sufletulfemeii creștine”, susținută de doamna pro-fesor Mihiț Flavia Emanuela în cadrul Cer-cului pedagogic al profesorilor de religieortodoxă din Arad .Activitatea face parte din cadrulproiectului interdisciplinar cu același nume,urmărind dezvoltarea sentimentului dedragoste în rândul elevilor, față de MaicaDomnului – mama tuturor oamenilor șifață de ființa care le-a dat viață, cel mai dragelement al orânduirii lumești ,, MAMA ”.Elevii liceului, îndrumați de doamneleprofesoare Mihiț Flavia și Lucaci Maria, aususținut un program artistic dedicat zileide 25 martie – Ziua Mamei Creștine.Proiectul educațional „ Maica Dom-
nului – icoana din sufletul femeii creștine”a fost inițiat cu scopul de a promova, cin-sti și păstra semnificației zilei de 25 martie– Bunavestire, ca Ziua Mamei Creștine .Maica Domnului este femeia prinexcelenţă şi reprezină modelul suprem alvieţuirii în Hristos. Adevărata femeie mod-ernă trebuie să ia aminte şi să-şi împlin-ească vocaţia sa de mamă, învăţând dinviaţa Maicii Domnului acele trăsăturisufleteşti şi virtuţi care au caracterizat-o peSfânta Fecioară Maria : smerenia,ascultarea, supunerea, delicateţea, gingăşia,sensibilitatea, credincioşia, jertfelnicia şi,nu în ultimul rând, maternitatea.În finalul activității , profesorii dereligie ortodoxă prezenți, sub îndru-mare inspectorului școlar, arhidiacon prof.Sirca Florin, au discutat despre situațiaelevilor a căror mame sunt plecate înstrăinătate, situație întâlnită din ce în cemai des în școlile din România .La această activitate metodică a fostprezent din partea Centrului Eparhial,Părintele dr. Iustin Popovici, consilierulcultural al Arhiepiscopiei Aradului, care afelicitat-o pe doamna profesoară FlaviaMihiț pentru proiectul prezentat și a apre-ciat activitatea desfășurată în școli de cătreprofesorii de religie prezenți la aceastăîntrunire și domnul Mario Stoica, direc-torul liceului.Concurs biblic pentru nevăzători ,,Eu sunt Luminalumii”, Ediția a 3-aÎn apropierea praznicului Buneivestiri,vineri 23 martie 2018, la sediul AsociațieiNevăzătorilor din Arad s-a desfășurat cubinecuvântarea Înaltpreasfințitului PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului, a treiaediție a concursului biblic „Eu sunt Lumi-na lumii” – un program social coordonat deSectorul Social Filantropic și Misionar aleparhiei. La concurs au participat cu foartemultă bucurie membrii ortodocși ai asoci-ației, dar și de alte confesiuni creștine. În

cadrul concursului, fiecare participant arăspuns la 50 de întrebări cu tematică bib-lică atât din Vechiul Testament, cât maiales din Noul Testament. În organizareaconcursului au fost implicați și elevi aiSeminarului Teologic Ortodox din Arad.La finalul concursului, toți participanțiiau primit de la părintele Gabriel Mariș con-silier social al eparhiei, câte o diplomă departicipare și daruri constând în articolereligioase și bani.IPS Părinte Timotei a participatla Ziua Poliției RomâneLa data de 25 martie, în contextulaniversării a 196 de ani de tradiţie şi conti-nuitate a Poliţiei în slujba cetăţenilor şi alaniversării totodată a 100 de ani de laMarea Unire, Inspectoratul de PoliţieJudeţean Arad a derulat o serie de activitățicultural – educative şi sportive.Astfel, vineri 23 martie, Înaltpreas-fințitul Părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, a participat în sala mare a Teatru-lui Clasic ,,Ioan Slavici” Arad, au avut locurmătoarele: ceremonia avansării în gradulprofesional următor a poliţiştilor care auîndeplinit condiţiile specifice și premiereacelor mai buni poliţişti la competiţiile orga-nizate cu ocazia Zilei Poliţiei Române.Începând cu ora 13.00, pe BulevardulRevoluției din municipiu, în fața Primăriei,s-au desfăşurat o serie de manifestări ded-icate Zilei Poliției Române: exercițiidemonstrative cu câinii de patrulare, unexercițiu de oprire în trafic a unui autotur-ism suspect și imobilizarea ocupanțiloracestuia și defilarea a trei plutoane depolițiști, a cuplurilor chinotehnice și aautospecialelor aflate în dotarea I.P.J.Arad.Marșul pentru viață în Arad –Ediția a VII-aÎn după amiaza zilei de 24 martie2018, în ajunul praznicului Buneivestiri,s-a desfășurat la Arad a șaptea ediție aMarșului pentru viață, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte TimoteiArhiepiscopul Aradului.Anul acesta, Marșul pentru viață s-adesfășurat în peste 300 de localități dinRomânia și Republica Moldova, subgenericul „O lume pentru viață”! Prinaceasta organizatorii au evidențiat faptulcă din ce în ce mai mulți oameni din întrea-ga lume conștientizează gravitatea situațieiavorturilor și participă la mișcările pro-viață. În Arad, organizarea a aparţinut Aso-ciaţiei Filantropia Arad și AsociaţieiIKON. Marșul de anul acesta s-a desfășu-rat cu implicarea deosebită a preoților înArad și în alte 12 localități din eparhiaarădeană, unde au avut loc activități provi-ta asemănătoare: Chişineu Criş, Curtici,Pecica, Sântana, Ineu, Lipova, Pâncota,Săvârşin, Sebiş, Gurahonţ, Julița.În Arad, câteva sute de credincioși s-auadunat sâmbătă la ora 13 în piaţa AvramIancu, de unde au plecat într-un marş spreSpitalul Matern (unde există și un Cabinetde consiliere provita al ArhiepiscopieiAradului), iar mai apoi spre CatedralaArhiepiscopală „Sfânta Treime” de la Pod-goria.În cadrul marșului s-au putut vedeafoarte mulți copii cu icoane în mâini alăturide părinți și de bunici. Pe parcursul marșu-lui au fost cântate pricesne specifice Pos-tului Mare, au fost făcute rugăciuni și aufost rostite mai multe îndemnuri desusținere a vieții. Alături de enoriașii lor, austat și majoritatea preoților din comunitățileunde a fost organizat marșul. Prezent ca defiecare dată, în mijlocul copiilor, a părinților,a preoților și a tuturor credincioșilor par-ticipanți la marș, Înaltpreasfințitul PărinteTimotei Arhiepiscop al Aradului i-a binecu-vântat pe toți participanții și le-a adresatun cuvânt de întărire duhovnicească, lasosirea în fața catedralei arhiepiscopale.Marșul pentru viață reprezintă una dintrecele mai importante inițiative civice princare se contribuie la lupta împotrivaavortului, „o mărturie vie despre impor-tanța și sensul creștin al vieții umane,despre efectele dezastruoase ale avortu-lui asupra familiei și societății și desprenecesitatea sprijinirii femeilor careurmează să nască pe copilul binecuvân-tat de Dumnezeu” conform comunica -tului Patriarhiei Române.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Potrivit învăţăturii Bisericii, avortuleste o crimă comisă împotriva unei fiinţe(persoane) nevinovate care nu se poateapăra. Biserica Ortodoxă Română binecu-vintează şi încurajează adopţia şi îndeam-nă parohiile să ajute familiile cu mulţi copiivulnerabile social și, totodată, să susținăeducarea tinerei generații în spiritul valo-rilor familiei creştine tradiţionale şi să aperepermanent darul vieţii umane.Săptămână duhovnicească înParohia CinteiÎn Duminica a V-a a Postului Mare cuocazia Praznicului Buneivestiri a avut locîncheierea celei de a XVII-a Ediție a Săp-tămânii Duhovnicești organizată de paro-hie cu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop-ul Aradului. Astfel în Duminica a IV-a aPostului Mare la Sfânta Liturghie Înalt-preasfinția Sa a făcut deschiderea Săp-tămânii Duhovnicești. Luni în prima searăduhovnicească invitatul părintelui paroh șial credincioșilor a fost Părintele ProfesorDr. Constantin Rus de la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, care dupăSlujba Vecerniei a rostit un cuvânt desprerugăciunea Sfântului Efrem Sirul în viațacredincioșilor.Marți la Vecernia cu priveghere a par-ticipat Preasfințitul Părinte Siluan, Epis-copul Eparhiei Ortodoxe Române dinUngaria și locțiitorul Episcopiei DacieiFelix, care în cuvântul de învățătură s-areferit la rugăciune și citirea cărților sfinteavând ca model pe Sfântul Ioan Scărarul.Miercuri la Denia Canonului Mare a Sfân-tului Andrei Criteanul, în cuvântul deînvățătură Părintele Ilica Ciprian de la Paro-hia Sintea Mică a explicat semnificațiaacestui canon raportându-se apoi și la val-orile dreptei credințe. Joi la Slujba Vecernieipărintele invitat Albiș Dan de la ParohiaChișineu Criș II a insistat pe tematica rugă-ciunii atât de necesară în dialogul omului cuDumnezeu. Vineri la Denia AcatistuluiBuneivestiri invitatul parohiei a fost Părin-tele Tudor Budeanu de la Parohia Macea,care s-a referit la semnificația AcatistuluiBuneivestiri dar și la diferite probleme deordin pastoral-misionar care privesc viațaduhovnicească a credincioșilor. Sâmbăta laSlujba Vecerniei cu binecuvântarea Preas-fințitului Părinte Siluan Episcopul EparhieiOrtodoxe Române din Ungaria și locți-itorul Episcopiei Daciei Felix, invitat a fostPărintele Marius Florin Vidican de la Paro-hia Bătania din Eparhia Ortodoxă Românăa Ungariei, care a vorbit despre rolul MaiciiDomnului în Cultul Ortodox. Duminică 2503 2018 la Praznicul Buneivestiri a avut locîncheierea Săptămânii Duhovnicești, invitatfiind Părintele Arhimandrit Dr. TeofanMada, vicar administrativ al ArhiepiscopieiAradului. În cuvântul de învățătură părintelevicar a vorbit despre semnificația praznicu-lui Buneivestiri care este început al mântuiriinoastre, iar apoi s-a referit la modelul depocăință al Sfintei Maria Egipteancaamintită în Duminica a V-a a Postului Mare.Conferința ,,Datoriile față de istoria și viața țării și poporului”a IPS Părinte TimoteiÎnaltpreasfințul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a susţinut luni, 26martie, conferinţa duhovnicească cu titlul,,Datoriile faţă de istoria şi viaţa ţării şipoporului”, în Aula Magna a Facultăţii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” dinArad. La eveniment au participat părințiiprofesori de la Facultatea de Teologie şiSeminarul Teologic din Arad, părinții con-silieri de la Centrul Eparhial, zeci de tineriteologi, preoţi şi credincioşi arădeni, care l-au ascultat cu mult interes pe Ierarhularădean.Conferinţa a fost organizată de Asoci-aţia Studenţilor Creştin Ortodocşi dinRomânia (ASCOR), filiala Arad, în colab-orare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă,,Ilarion V. Felea” din Arad. Conferința s-adesfăşurat în două părți, în prima parteÎnaltpreasfinția Sa a transmis auditoruluimesajul că trebuie ca toţi să luptăm pentruunitatea de credinţă şi de neam, în acelaşitimp aducând numeroase exemple istorice.În cea de-a doua parte, Ierarhul a datrăspuns întrebărilor care i-au fost adresatede către cei prezenți, majoritatea întrebărilor

fiind legate de tema dezbătută. Fiind înajunul Centenarului Unirii Basarabiei cuRomânia, tânărul membru ascorist DorinIoan Neag a interpretat cântecele patriotice:,,Așa-i românul” și ,,Frați români”.Prezentarea conferinţei a fost făcutăde către preşedintele ASCOR Arad,Cătălin-Iulian Drăgan, care a mulţumitÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentrudeschiderea arătată faţă de noi, pentrususţinerea morală dar şi pentru povăţuirileşi sfaturile duhovniceşti pe care ni leîmpărtăşeşte asemenea unui părinteduhovnicesc. Cuvânt de mulţumire a fostadus şi distinsului auditoriu precum şi tiner-ilor care s-au implicat în organizare con-ferinţelor duhovniceşti din Postul SfintelorPaşti. Unirea Basarabiei cu România marcată la Seminarul Teologic din AradAstăzi, 27 martie 2018, întreaga suflarea Seminarului Teologic Ortodox din Arada marcat evenimentul centenarului Uniriiprovinciei Basarabia cu România.Cu binecuvântarea și prezența ÎPS.Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop alAradului, elevii, îndrumați de profesoriilor, au recitat poezii patriotice tematicemenite să amintească participanților însem-nătatea unirii cu frații de peste Prut, iarCorul Bărbătesc al seminarului, condus deprof. Bugyi Adrian-Ștefan și prof. Lăscoiu-Martin Marius, a interpretat piese patriotice(”Românul”, ”Imnul eroilor”, ”Nu plânge,Maică Românie”) care să întărească conști-ința patriotică și să amintească de jertfaînaintașilor noștri.La sfârșitul programului artistic care acuprins poezii precum ”Imnul Unirei” deIoan Băilă sau ”Basarabia pe cruce” – deAdrian Păunescu, dar și un referat tematic,ÎPS. Părinte Timotei a susținut un cuvânt deîncurajare și de mulțumire către toți ceiprezenți, subliniind totodată legătura dintresărbătoarea Buneivestiri, ca ”început al mân-tuirii noastre” și Unirea Basarabiei cu Româ-nia, ca început al unității noastre de credințăși neam, precum și datoria de a ne cinstiînaintașii și a le urma pilda faptelor bune.La manifestare au participat tineriiseminariști, susținuți de corpul profesoral,în frunte cu PC. Părinte Pompiliu Gavra,directorul Seminarului Teologic din Arad,precum și Pr. Arhid. Asist. Univ. Drd.Tiberiu Ardelean, Inspector Eparhial.Unirea Basarabiei cu România a avutloc la 27 martie 1918 şi a fost în fapt reunifi-carea vechii provincii româneşti Basarabia,ruptă de Moldova şi alipită de Rusia în1812. Basarabia a fost prima provincie cares-a unit cu România pentru a forma Româ-nia Mare. Efectele Unirii au fost anulate la28 iunie 1940, atunci când Rusia a anexatdin nou Basarabia, în baza pactului secretRibbentrop-Molotov.Concertul Coralei preoțilordin Arhiepiscopia AraduluiÎn seara zilei de marţi 27 martie 2018,zi în care se împlinește Centenarul UniriiBasarabiei cu România, după slujba Pave-cerniţei celei Mari, în Catedrala Veche dinArad, cu binecuvântarea ÎntâistătătoruluiArhiepiscopiei Aradului, a Înaltpreasfinţi-tului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Sevi-ciu, și în prezenţa Preasfințitului PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a avut loc unimportant eveniment cultural-religios: Con-certul de cântări religioase din perioadaprepascală, al Coralei Preoţilor Arhiepis-copiei Aradului, dirijată de Arhid. Drd.Tiberiu Ardelean, inspector bisericesc laCentrul Eparhial.Corala a interpretat unbuchet deosebit de cântări religioase,având ca temă importanţa pocăinţei şi asmereniei în urcuşul duhovnicesc al omu-lui către Dumnezeu, implicit către Înviere,în această perioadă specială a PostuluiPaştilor.Reliefând mesajul duhovnicesc alfiecărei cântări, repertoriul pieselor coralea fost prezentat de către Părintele Protos.Dr. Nicolae Tang, lector universitar la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, care, cunoscând sensibil-itatea duhovnicească a auditoriului, cred-incioşi frecvenţi ai Catedralei istorice aAradului, a înserat între piese, importantecuvinte de învăţătură despre pocăinţă şi

smerenie, din lucrările Sfinților Părinți aiBisericii. Totodată, Părintele Nicolae aamintit că acest concert se dorește a fi unpios omagiu adus făuritorilor Unirii Basara-biei cu România. Catedrala istorică aAradului se înscrie între instituțiile cu rolmajor în lupta pentru înfăptuirea MariiUniri. Această Catedrală a fost un simbolal identității naționale, dar și o veritabilăredută care a militat și a luptat pentru păs-trarea credinței ortodoxe și identitățiinaționale a românilor din această parte dețară, a mai subliniat părintele prezentator.La final, Preasfințitul Părinte Emilian,prin cuvinte calde, înțelepte și părintești aapreciat întreaga activitate misionar – cul-turală desfășurată de Corala Preoților ară-deni, ca fiind o jertfă adusă lui Dumnezeuslăvit în Treime, mulțumindu-le tuturormembrilor coralei și credincioșilor prezențipentru împreuna lucrare duhovnicească șipentru efortul de a pune tot ce este maifrumos și mai nobil în slujirea lui Dum-nezeu. De asemenea, aflându-ne în pragulSărbătorilor pascale Preasfinția Sa a trans-mis cele mai calde urări de bine și binecu-vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timo-tei, tuturor credincioșilor arădeni.Cântecul care te cheamă larugăciune, Ediția a X-a, GurahonțPentru noi, creştinii, Perioada Sfântu-lui Post este cea mai folositoare de suflet,după cum arată învăţătura patristică: „Pos-tul este maica sănătăţii trupeşti şi sufleteşti”(Sfântul Ioan Gură-de-Aur); postind,mintea poate fi curăţită şi primeşte ascuţimeprin lipsirea trupului de aburii mâncărurilorgrase şi prin împodobirea lui cu virtuţileînfrânării.Acum este perioada în care copi-ii și tinerii, roiesc în jurul bisericii pentru adeprinde tehnica de a bate toaca.Toaca folosită de creștini este atestatădocumentar încă din secolul al IV-lea. Sfân-tul Sofronie al Ierusalimului, în anul 638,vorbește despre două tipuri de toacă, toacade lemn si toaca de fier, dând toacăi și osemnificație simbolică, de „trâmbiță aîngerilor”. În actele celui de-al ȘapteleaSinod Ecumenic de la Niceea, în anul 787,se menționeaza obiceiul de chemare la Bis-erică prin lovire cu ciocanul într-o scanduranumită „Sfintele Lemne Sunătoare”.Toaca este unul dintre simbolurile mar-cante ale Bisericii Ortodoxe.Despre toacă există o legendă ce spunecă, după ce Noe a terminat de construitarca ce avea să înfrunte potopul, Dum-nezeu i-a poruncit acestuia să facă o toacădin lemn. Aceasta urma să fie folosită pen-tru a-i anunţa pe oameni despre sfârşitulzilelor. Cântecul ei, ce trebuia să răsune detrei ori pe zi, dimineaţa, la prânz şi seara,avea menirea să le reamintească oamenilorsă nu mai cadă în păcat.În Biserica Ortodoxă toaca e şi o rugă-ciune curată a omului şi a naturii, înălţatăspre Dumnezeu, pentru că atunci când seloveşte cu ciocănelele în toacă, cel care batetoaca zice înlăuntrul său rugăciunea inimii„Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dum-nezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.”În cadrul parteneriatului dintre BisericaOrtodoxă Gurahonţ şi Liceul “IoanButeanu”, în fiecare an, în această perioadă,în parohia Gurahonţ, în cadrul programuluicatehetic “Hristos împărtăşit copiiilor” sedesfăşoară concursul de bătut toaca “Cân-tecul care te cheamă la rugăciune”, cu pre-mii de Sfintele Paşti. Anul acesta în data de28.03.2018 între orele 11:00 – 13:00 a avutloc ce-a de-a zecea ediţie a concursului, cares-a desfăşurat în curtea Sfintei Biserici înfaţa unui public format din elevi si părinţi.Concursul s-a desfășurat pe clase și aînceput printr-un cuvânt adresat elevilor șicelor prezenți din partea domnului inspec-tor școlar teritorial Borza Vasile din parteaInspectoratul Școlar Județean Arad, care afost însoțit de domnul director adjunct VesaCiprian. A urmat apoi cuvântul de învăță-tură și binecuvântarea rostită de preotulparoh Moț Crăciun Dorel.Au participatînscriindu-se ca şi concurenţi un număr de31 de elevi de la grupul “Alege Școala” șielevi din clasele IV-VIII de la Liceul “IoanButeanu” Gurahonţ.Juriul a fost format din: Preot iconomstavrofor Mot Dorel, profesoara GhibuOana, profesorul de religie Stan Gheorghe

și profesoara Petrar Tania.La începutul concursului eleva BraicaIonela a recitat o poezia “Toaca” , creațieproprie și a cântat o priceasnă.Au fost acordate premii și mențiuni:premiul I elevilor: Mihiț Andrei clasa a-VIII-a, Tulea Mihael clasa a-VIII-a; pre-miul II elevilor: Mihiț Marius clasa a-VIII-a, Baltă Flavius clasa a-VIII-a; premiul alIII-lea elevei: Braica Ionela clasa a-IV-a,mențiuni elevilor: Căldăraș Luca clasa a-VI-a, Dan Eduard clasa a-IV-a, Suciu Dar-ius clasa a-VII-a.De asemeni fiecare concurent a prim-it o diploma de participare din partea Liceu-lui “Ioan Buteanu” Gurahonţ, iar din parteaBisericii Ortodoxe Gurahonţ o iconiță șidulciuri.Preotul paroh Moț Dorel a mulțu-mit conducerii Liceului “Ioan Buteanu”Gurahonţ, juriului și participanțilorspunând: iată cu ajutorul bunului Dum-nezeu s-a incheiat şi aceasta ediţie care aadus multa bucurie în sufletele tinere aleelevilor, care prin trăirea lor religioasă ducmai departe obiceiurile şi tradiţiile noastrestrăbune si totodată arată că vor fi credin-cioşi de nădejde ai Bisericii noastre Orto-doxe. Premisele unor parteneriateacademice internaționalela Facultatea de Teologie Ortodoxă din AradCu binecuvântarea ÎnaltpreasfințituluiPărinte dr. Timotei Seviciu, ArhiepiscopulAradului, în ziua de 29 Martie 2018,cadrele didactice și studenții Facultății deTeologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” dincadrul Universității “Aurel Vlaicu” dinArad au avut bucuria de a avea ca oaspețidoi teologi din străinătate: prof. dr. JerzyOstapczuk, decanul Facultății de Teologiedin Varșovia (Polonia) și prof. dr. MartinIllert, Universitatea Halle (Germania).În Aula Magna a facultății a avut locîntâlnirea cu membri comunității acade-mice teologice arădene.În deschidere, părintele decan, pr. prof.Dr. Cristinel Ioja, a adresat cuvânt de bunvenit distinșilor oaspeți, evidențiind câtevarepere importante ale devenirii instituționalea Teologiei arădene, în trecut și prezent.Prof. dr. Jerzy Ostapczuk a mulțumitpentru primirea călduroasă și și-a expri-mat dorința stabilirii unui parteneriat întreFacultatea de Teologie din Varșovia și Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă din Arad,mobilități Erasmus, publicații, conferințe.În cadrul acestei întruniri Prof. Dr.Martin Illert a susținut o conferință intitu-lată:Misiunea creștină și dezvoltarea soci-
etății astăzi în viziunea Bisericii Evanghe-
lice din Germania,conferință apreciată destudenții și profesorii facultății.După susținerea acesteia a fostlansat Dicționarul dialogurilor teologice
dintre Biserica Evanghelică din Germania
și Bisericile Ortodoxe (1959-2013), elab-orat de: Reinhard Thöle, Martin Illert șiIoan Tulcan și tradus în limba română de pr.prof. dr. Ioan Tulcan.După încheierea conferinței a urmat osesiune interesantă de întrebări și răspun-suri, precum și prezentarea oportunitățiloracademice în vederea realizării unuiparteneriat între Facultatea de Teologie dinHalle și Facultatea de Teologie din Arad.La final, părintele decan a mulțumitoaspeților pentru prezență și pentrudeschiderea dialogică în vederea realizăriiunor parteneriate academice, oferindu-leîn dar câteva dintre volumele editate decătre facultatea arădeană.Din dragoste pentru semeniTraversăm cu pașii sufletului frumoasaperioadă a Sfântului și Marelui Post ce pre-cede Praznicul învierii Domnului. Aceastăperioadă ne îndeamnă pe fiecare dintre noisă fim mai receptivi la nevoile semenilornoștri aflați în situații dificile, bătrâni șineajutorați. În acest sens, un grup de mili-tari ai Batalionului 191 Infanterie „ColonelRADU GOLESCU”, alături de coman-dantul unității, maior Mihai IONIȚĂ, încolaborare cu Paraclisul Eparhial „TreiInsule” al Arhiepiscopiei Aradului, au des-fășurat, în data de 28.03.2018, o activitatecaritabilă îndreptată spre mai multe familiinevoiașe de pe Valea Mureșului aducând orază de soare și un zâmbet pe fața celor carenu se așteptau la acest gest de omenie.

În spatele fiecărei poze se ascunde opoveste de viaţă… o poveste tristă.Dumnezeu să le răsplătească jertfacelor ce au contribuit cu alimente, rechiziteșcolare și obiecte vestimentare pentru aarăta că una dintre cele mai importantelaturi ale ființei umane este grija față desemeni.Părintele Constantin Necula aconferențiat la Arad în prezențaa peste 2000 de persoaneJoi, 29 martie 2018, cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, în Sala Poliva-lentă din Municipiul Arad, a avut loc con-ferinţa filocalică „Cunoașterea de sine princunoașterea lui Dumnezeu”, susţinută decătre Părintele Profesor Constantin Necu-la de la Facultatea de Teologie din Sibiu.Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare, peste2000 de oameni, de toate vârstele, au venitsă îl asculte pe unul dintre cei mai iubiți pre-oți ortodocși din România.Prezentarea părintelui profesor în fațaarădenilor și a celor veniți și din alte părți,a fost făcută de Preasfințitul Părinte Emil-ian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului.După aceasta, Părintele ConstantinNecula a susținut prelegerea pregătită,abordând teme diverse din viața pastoralăși istorică a Bisericii, problemele lumii con-temporane și în special a tinerilor, credințapoporului român pentru cunoașterea luiDumnezeu, Centenarul Marii Uniri ș.a.În cea de-a doua parte a întâlnirii părin-tele Necula a răspuns la numeroasele între-bări venite din partea publicului.La final, Preasfințitul Părinte Emiliani-a mulțumit Părintelui profesor în numeleChiriarhului locului, a oficialităților și cred-incioșilor prezenți și i-a oferit, în semn deapreciere și prețuire, un frumos coș cu floriși o Icoana cu Maica Domnului. De aseme-nea, Preasfinția Sa a transmis tuturor celorprezenți să petreacă Sărbătoarea Învieriicu bucurie și lumină.Această conferinţă a fost organizatăde către Arhiepiscopia Aradului, prin Sec-torul cultural, cu sprijinul și în parteneriat cuConsiliul Județean Arad, prin Centrul Cul-tural Județean.La eveniment au participat oficialitățilelocale și centrale, preoți din întreagaeparhie, mulțime de credincioși, tineri șicopii.Părintele Constantin Neculaa conferențiat la IneuVineri 30 martie, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului , a avut loc la Ineuconferința cu titlul ,,Familia creștină înzilele noastre”, susținută de Pr. Prof. Dr.Constantin Necula, de la Facultatea deTeologie Ortodoxă ,,Sf. Ier. Andrei Șagu-na” din Sibiu. În debutul evenimentului,părintele profesor a fost prezentat auditori-ului de Preasfințitul Părinte Emilian Crișan-ul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui. În continuare seara duhovnicească afost structurată în două părți și anumeexpunerea temei de către Părintele Necu-la, urmată apoi de o sesiune de întrebări șirăspunsuri.La sfârșit Preasfințitul Părinte EmilianCrișanul a mulțumit invitatului și totodatăorganizatorilor, precum și tuturor partici-panților care au venit în număr mare laacest eveniment. Conferința a avut loc înSala Gotică de la Hanul ,,Moara cu Noroc”,având ca organizatori Arhiepiscopia Aradu-lui, prin Sectorul cultural, cu sprijinul și înparteneriat cu Consiliul Județean Arad, prinCentrul Cultural Județean și PrimăriaOrașului Ineu.
CERCURI MISIONARE

În luna Martieau avut loc Cercuri pas-toral-misionare în următoarele parohii ară-dene:- Protopopiatul Arad: Arad-Șega I;Sintea Mare; Aluniș; Aradul Nou; - Protopopiatul Ineu: Moțiori; Groșeni-Protopopiatul Lipova: Ilteu; Ususău;Corbești; - Protopopiatul Sebiș: Măgulicea;Gurahonț; Sebiș II; Buteni;(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.episcopiaaradului.ro) 
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Vineri 2 martie – a prezidat ședințaPermanenței  Consiliului Eparhial alArhiepiscopiei Aradului.Sâmbătă 3 martie – Chiriarhul abinecuvântat pe cei peste 200 de candidațicare au participat la etapa judeţeană aOlimpiadei de Religie Ortodoxă pentruclasele a VII-a – a XII-a, a Olimpiadei deReligie pentru Seminariile şi Liceele Teo-logice Ortodoxe din România (clasele aIX-a – a XII-a), precum şi a concursului„Lăsaţi copiii să vină la Mine!” (clasele aV-a – a VI-a), gazda evenimentului fiindSeminarul Teologic Ortodox din Arad.În cuvântul Său, a subliniat faptul căaceastă ediţie a Olimpiadei se desfăşoarăîn anul centenar al Marii Uniri, iar Aradula avut un rol de frunte în plămădirea idea-lului naţional, rol de frunte pe care Înalt-preasfinţia Sa îl doreşte şi elevilor parti-cipanţi în această competiţie.A  oficiat slujba parastasului la Paro-hia Șega II în memoria PărinteluiProf. dr.Teodor Baba, de la Facultatea de Teolo-gie din Arad. Duminică 4 martie – a slujit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cuhramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail șiGavriil”, din cartierul arădean Grădiște.Predica a fost pusă sub titlul ,,O pagină
de istorie bisericească” sau viața șiînvățăturile Sfântului Grigorie Palama,vorbind despre harul necreat și lucrareadumnezeiască a creației, providenței șisfințirii, sau Biserica și lumea spre unitateși mântuire. După Sfânta Liturghie, Chi-riarhul arădean a săvârşit slujba de paras-tas pentru fostul preşedinte al OasteiDomnului – Moise Velescu – de la acărui trecere la cele veşnice s-au scurs 10ani. Au fost pomeniţi cu aceasta ocazie şiceilalţi înaintaşi ai Oastei vrednici depomenire.Vineri 9 martie – a oficiat slujba desfinţire a capelei din incinta Centrului deFormare Profesională a Școlii Naționalede Pregătire a Agenților de Penitenciaredin Arad, centru aflat în clădirea Tribu-

nalului Arad. Locaşul de cult a primit hra-mul sfinților pomeniți în această zi,„Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”.Centrul amintit este o divizie a Peniten-ciarului Arad care asigură formareainițială și continuă a personalului peni-tenciar din România, pentru a asiguradezvoltarea competențelor profesionaleîn conformitate cu atribuțiile specifice.A oficiat slujba religioasă cu prilejulmanifestărilor organizate de  „Ziua victi-melor totalitarismului comunist”, unde aținut o alocuțiune.Sâmbătă 10 martie – a participat laconcertul pus sub genericul „Cântări
bizantine în anul Centenarului Marii
Uniri” susținut de grupul psaltic „Tro-nos” al Catedralei Patriarhale din Bucu-reşti, condus de părintele arhidiacon șiprotopsalt Mihail Bucă. La finalul con-certului, Chiriarhul a făcut o trecere înrevistă a evenimentelor bisericești și cul-turale ce se vor desfășura în acest an înCetatea Aradului, cel mai important fiindsfințirea Noii Catedrale Arhiepiscopale,iar la nivel național a Catedralei Mântui-rii Neamului, după care a apreciat activi-tatea grupului psaltic patriarhal,mulţumind pentru strădania de înfrumu-seţare a slujbelor, iar acum pentru inter-

pretarea cântărilor celor mai alese ale Pos-tului celui Mare, precum și a celor dedi-cate Centenarului Marii Uniri.Duminică 11martie – a slujit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cu hra-mul ,,Sf.Mare Mc. Gheorghe”, din Paro-hia Sânicolau Mic, Protopopiatul Arad.La predică a vorbit despre ,,Urmarea
Domnului”, prin jertfa mântuitoare, caArhiereu jertfitor și în același timp șijertfă, El, Cel fără de păcat, pentru păca-tele lumii, lăsând credincioșilor jertfanesângeroasă a Sfintei Euharistii. Miarți 13 martie – a avut un inter-viu la televiziunea TVR 3 unde a vorbitdespre făuritorii Marii Uniri.Miercuri 14 martie – a participat laSfânta Liturghie a Darurilor mai înaintesfințite și a săvârșit o slujbă de pomenireîn cinstea Episcopului Ortodox al Aradu-lui, Sinesie Jivanovici (episcop între anii1751-1768). Mormântul Episcopului seaflă în biserica cu hramul ,,Sfântul Sime-on Stâlpnicul” a Mănăstirii Arad-Gai.Chiriarhul a evocat personalitatea și boga-ta activitate a Episcopului Sinesie Jiva-novici, un vașnic apărător și păstrător alcredinței ortodoxe în aceste părți de țară,un organizator al vieții bisericești și admi-nistrative, precum și un ctitor de sfintelocașuri, în speță a Sfintei Mănăstiri Arad-Gai. Anul acesta se împlinesc 250 de anide la moartea lui Sinesie Jivanovici.Vineri 16 martie – a participat ladeschiderea oficială a expoziției „Șterga-rul românesc – valoare, tradiție, simbol”de la Clădirea Preparandiei din munici-piul Arad. Chiriarhul a explicat semnifi-cația religioasă a pieselor expuse.Duminică 18martie – a slujit Sfân-ta Liturghie arhierească în biserica cu hra-mul ,,Înălțarea Domnului”, din ParohiaCintei, Protopopiatul Arad.Predica a fostpusă sub titlul ,,Urcuș spiritual”, prin vir-tuțiile evidențiate atât în citirile zilei cât șiîn „Scara” Sfântului Ioan Scărarul,stăruind asupra credinței, nădejdii și dra-gostei, rugăciunii și postului, pocăinței și

ascultării, ca biruitoare împotriva slăbi-ciunilor omenești și totodată trepte spredesăvârșire.Miercuri 21 martie– a săvârșit sluj-ba Deniei Canonului cel Mare. A vorbitcelor prezenți despre faptul că aceastăalcătuire a Sfântului Andrei Criteanul esteun îndemn la pocăință prin exemple con-crete din istoria Vechiului și a Noului Tes-tament. Canonul aduce în prim plan nudoar personaje pozitive, pe care sufletuleste îndemnat să le urmeze, ci și exemplenegative, de trăirea și comportamentulcărora omul trebuie să se îndepărteze.Vineri 23 martie – a participat laziua Poliției Române eveniment care aavut loc în sala mare a Teatrului Clasic,,Ioan Slavici” Arad, cu ocazia aniversăriia 196 de ani de tradiţie şi continuitate aPoliţiei în slujba cetăţenilor şi al ani-versării totodată a 100 de ani de la MareaUnire. Chiriarhul a ținut un discurs legatde acest eveniment.Sâmbătă 24 martie – a participat laa șaptea ediție a Marșului pentru viațăcare s-a desfășurat sub genericul „O lume
pentru viață”. Chiriarhul i-a binecuvântatpe toți participanții și le-a adresat uncuvânt de întărire duhovnicească, la sosi-rea în fața catedralei arhiepiscopale.Marșul pentru viață reprezintă una dintrecele mai importante inițiative civice princare se contribuie la lupta împotriva avor-tului, „o mărturie vie despre importanța
și sensul creștin al vieții umane, despre
efectele dezastruoase ale avortului asu-
pra familiei și societății și despre necesi-
tatea sprijinirii femeilor care urmează să
nască pe copilul binecuvântat de Dum-
nezeu” conform comunicatului Patriar-hiei Române.Duminică 25martie – a slujit Sfân-ta Liturghie arhierească de prazniculBunei Vestiri la catedrala Mitropoliei Clu-jului, Maramureşului şi Sălajului, alăturide un sobor de șase ierarhi, format din:Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului,Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul

Banatului, Înaltpreasfințitul Ioan, Arhie-piscopul Aradului, ÎnaltpreasfințitulTimotei, Episcopul Maramureșului șiSătmarului, Preasfințitul Justin, EpiscopulSălajului, Preasfințitul Petroniu și Epis-copul Ortodox Român al Spaniei și Por-tugaliei, Preasfințitul Timotei. Predica afost rostită de Mitropolitul Banatului,Înaltpreasfințitul Ioan, care, pornind dela Sărbătoarea Bunei Vestiri, le-a îndem-nat pe tinere și pe mame să aducă pe lumecopii, oameni demni pentru Biserică șiSocietate.Luni 26 martie - a susținut o con-ferință cu titlul „Datoriile fașă de istoria
și viața țării și poporului” la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad. Luni 27martie - a participat la eve-nimentul centenarului Unirii Basarabieicu România organizat de Seminarul Teo-logic Ortodox din Arad. Chiriarhul a adre-sat un cuvânt de încurajare și de mulțumi-re către toți cei prezenți, subliniindtotodată legătura dintre sărbătoareaBuneivestiri, ca ”început al mântuirii
noastre” și Unirea Basarabiei cu Româ-nia, ca început al unității noastre de cre-dință și neam, precum și datoria de a necinsti înaintașii și a le urma pilda faptelorbune. Unirea Basarabiei cu România aavut loc la 27 martie 1918 şi a fost în faptreunificarea vechii provincii româneştiBasarabia, ruptă de Moldova şi alipită deRusia în 1812. Basarabia a fost primaprovincie care s-a unit cu România pen-tru a forma România Mare.Vineri 30 martie – a săvârșit SfântaLiturghie a Darurilor mai înainte sfințiteunită cu Vecernia, la Catedrala Arhiepis-copală din Arad. Fiind într-o perioadăapropiată Praznicului Învierii Domnului,mulți credincioși de toate vârstele s-auîmpărtășit cu Trupul și Sângele Domnu-lui. La final, Chiriarhul arădean i-a bine-cuvântat pe credincioșii arădeni care auparticipat la Sfânta Liturghie.Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Martie 2018

AGENȚIA DE PELERINAJE „BASILICA TRAVEL”

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

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

Vă invităm să participați la un pelerinaj
promoțional în Țara Sfântă, în care sunt
cuprinse cele mai importante obiective:
Biserica Sfântului Mormânt și Calea Crucii,
Muntele Sion cu Foișorul Cina cea de Taină,
Nazaret și Cana Galileii, Muntele Tabor,
Biserica Nașterii Domnului din Betleem și
Așezământul Românesc de la Ierihon.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” vă invită să
participați la un pelerinaj în Țara Sfântă, în care aveți
prilejul să vă închinați în Mănăstirea ortodoxă de pe
Muntele Tabor, Nazareth, Ierusalim, Muntele Sion,
Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota, Sfân-
tul Mormânt și Biserica Învierii, Mănăstirea Sfântul
Gheorghe, râul Iordan, Betleem și în Biserica Naș-
terii Sfântului Ioan Botezătorul din Ein Karem.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizeazăun pelerinaj, cu cazare la hoteluri, în care aveți prilejulsă participați la Marele Praznic al Învierii Domnuluinostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiective,menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

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” vă invităsă participați la un pelerinaj în Cipru, cu închinareîn Mănăstirea Irakleidios, Mănăstirea Machairas,Mănăstirea Sfântul Mina, Biserica Sfinții Ciprianși Iustina, Mănăstirea Kykkos, Mănăstirea Trooditissa, Biserica Sfântul Lazăr, MănăstireaSfânta Tecla, Catedrala Sfântul Ioan din Nicosia,Mănăstirea și peștera Sfântul Neofytos șiCatedrala Sfântul Nicolae din Larnaca.

Agenția de Pelerinaje ”Basilica Travel” organizează unpelerinaj, cu plecare din Cluj-Napoca, în care avețiprilejul să participați la Marele Praznic al Învierii Dom-nului nostru Iisus Hristos în Țara Sfântă. Printre obiec-tive, menționăm: Ierusalim – cu Biserica Sfintei Învieri,Golgota, Sfântul Mormânt, locul unde s-a aflat SfântaCruce, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Ierihon,Biserica Nașterii din Betleem, Muntele Tabor, CanaGalileii, râul Iordan, Muntele Fericirilor și Ein Karem.

Vă invităm să participați la un pelerinaj în Țara
Sfântă, cu trecere pe la cele mai importante obiective:
Lod, Muntele Tabor, Nazareth, Muntele Măslinilor,
Mormântul Maicii Domnului, Ierusalim, Muntele
Sion, Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii, Golgota,
Sfântul Mormânt și Biserica Învierii, Ierihon,
Hozeva, Mănăstirea Sfântul Gheorghe, râul Iordan,
Betleem și Biserica ortodoxă a Nașterii Domnului.

Agenția de pelerinaje „Basilica Travel” orga-
nizează un pelerinaj de hramul Sfântului Nectarie,
cu următorul program: Tesalonic pe urmele Sfân-
tului Dimitrie, insula Eghina la moaștele Sfântului
Nectarie, insula Evia la moaștele Sfântului Ioan
Rusul, moaștele Sfântului Efrem cel Nou, 
Mănăstirea Sfânta Paraschevi din Valea Tembi,
precum și la Complexul Monastic Meteora.


