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Așa cum este cunoscut, la datade 4 martie 2020 se împlinesc 30 deani de la hirotonia întru arhiereu aPreafericitului Părinte PatriarhDaniel. Fiecare eveniment aparte înviaha omului, care dă un rost tainicîn curgerea ei într-un chip firesc, îlînhelegem ca pe un dar al Provi-denhei. Căutând a pătrunde și însemnificahia zilei de referinhă nudoar pentru Întâistătătorul BisericiiOrtodoxe Române, ci și pentru isto-ria acesteia, se ivește îndatorirea dea aduce slavă lui Dumnezeu pentrubinefacerile ce le revarsă peste tohi.

Îndeobște suntem familiarizahicu imnul unora din Sfintele Taineale Bisericii, ce au în vedere o con-sacrare, cum este hirotonia sacerdo-tală în fiecare dintre treptele ei, careglăsuiește: „Slavă gie, HristoaseDumnezeule, lauda Apos tolilor șibucuria mucenicilor. A cărorpropovăduire este Treimea cea de ofiinhă”. Acest tropar afirmă harulmântuitor în succesiunea apostolicăși mărturisește propo vă duireaînvăhăturii despre Dumnezeu înSfân ta Treime și trăirea în adevărulcredinhei cu smerită jertfelnicie,aducând totdeauna mulhumire Prov-idenhei care pe toate le întoc meștespre binele tuturor. Cu trimitere la

închinarea întregii viehi lui Dum-nezeu de către cel ce s-a învrednic-it de cea mai înaltă treaptă a pre-ohiei, se poate apela la voinhagenerală a poporului drept-credin-cios, care într-un glas confirmă cin-stirea de a-l întrona în locul decălăuzire spre cele nepieritoare.Născut într-o familie consacratășcolii ce înseamnă educahie șiînvăhătură aleasă, cu înzestrare debună chivernisire atât în cele mate-riale, cât și în cele spirituale și cuaplecare deosebită pentru lucrareapreohească prin cele trei misiuni de

seamă, adică învă hătorească, sluji-toare a celor sfinte și condu cătoare,Preafericitul Părinte Patriarh Daniels-a pregătit cu sârguinhă la înalteinstituhii de învăhământ din hară șide peste hotare, pe care mai apoi le-a și reprezentat cu cinste pentru aputea răspunde oricând și la cel maiînalt nivel chemărilor Bisericii înslujirea lumii contemporane. Înacest fel este întâmpinată ziuaamintită a anului 1990, început deMărhișor, vestitorul primăverii, aînnoirii firii întregi și în primul rând,desigur, a oamenilor, deopotrivă ahării și a Bisericii. Cu privire lacadrul general, perioada s-a înscrisîn istorie într-un mod măreh cu jert-

fa peste care a tronat speranhainstaurării biruinhei binelui. Presabisericească locală consemna, întrealtele, următoarele: „După unrăstimp de aproape șase ani în careArhiepiscopia Timișoarei șiCaransebeșului a fost văduvită deprezenha unui episcop-vicar, la careavea dreptul în conformitate cuhotărârile Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române, a sosit șiclipa mult așteptată, sub auspiciilemaiestuoasei Revoluhii româneștidin decembrie 1989, care a înlăturatobstacolele și imixtiunile dictaturiitotalitariste și ateiste în viaha reli-gioasă de pe meleagurile hării noas-tre. Astfel, pe temeiul propuneriiÎnaltpreasfinhitului Mi tropolit Nico-lae, Sfântul Sinod a procedat laalegerea noului episcop-vicar alArhiepiscopiei din confiniile deapus ale României în persoanaPreasfinhitului dr. Daniel CioboteaLugojanul. În zilele de 3 și 4 martie1990, Catedrala Mitropolitană dinorașul martir și erou al Banatului adevenit neîncăpătoare pentrumulhimea credincioșilor și invitahilordornici să asiste la hirotonia și insta-larea noului episcop-vicar, momentce avea loc, ca o punte peste timp, înaceeași duminică în care cu 28 deani în urmă s-a instalat IPS Mitro-polit Nicolae la cârma destinelor

viehii bisericești bănăhene - simbol alcontinuităhii viehii noastre bisericeștipe aceste meleaguri” (arhid. dr. Sil-viu Anuichi, „Un important eveni-ment în viaha bisericeascăbănăheană”, în Altarul Banatu-lui, Timișoara, anul I, 40, nr. 3-4,

1990, p. 7; a se vedea și Idem,„Hirotonia noului episcop-vicar alArhiepiscopiei Timișoarei”, în Bis-erica Ortodoxă Română, anulCVIII, nr. 3-4, 1990, pp. 26 și urm.).Candidatul la arhierie înscria înajunul promovării o amplă activi-tate cu realizări dintre cele mai apre-

ciate atât în hară, cât și în străină-tate, prin toate dând o garanhie solidăîmplinirilor viitoare spre afirmareacontinuă a Bisericii noastre în lumeacreștină. Potrivit rânduielii, solem-nitatea ceremoniei începea cu ipop-sifierea îndată după Vecernia dinpre ziua de 3 martie, adică adresareadin partea soborului slujitor cătrecandidat a chemării la treaptaarhieriei în temeiul alegerii de cătreînaltul for al Bisericii la care alesulrăspunde „cu frică de Dumnezeu... șisupunere cu bucurie sfântă la greauasarcină a arhieriei” ce i se încred-inhează. La locul de cinstire, ipopsi-fiul a fost condus de doi dintrearhiereii soborului hirotonisitor, unulfiind și semnatarul acestor rânduri,acum retrăind emohiile comunetuturor celor de fahă. Deja de la acestceas al serii, ca pe tot parcursulpraznicului, mulhime de credincioșis-au adunat să pecetluiască un act demare însemnătate pentru viaha reli-gioasă din Banat și nu doar pe planlocal, ci și pentru întreaga Biserică. 

† TimoteiArhiepiscop al Aradului* Mesajul ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, cu prilejul împlinirii a 30 de ani dela hirotonia întru arhiereu a Preaferic-itului Părinte Patriarh Daniel.Continuare în pagina 2

Sărbătorire în lumina ProvidenMei*

Rolul pastoraMiei în situaMii de acalmie,anomie, pandemie. O perspectivă pedagogică
Proclamarea anului 2020 decătre Patriarhia Română ca Anomagial al pastorahiei părinhilor șicopiilor se dovedește nu doar ohotărâre  inspirată, dar și o ocaziede probare și implicare a Bisericiiîn viaha cetăhii și în problemelevremii. Se știe că pastorahia se referăla achiunea de conducere și influ-enhare formativă a fidelilor uneireligii prin transmiterea, însușireași  activarea adevărurilor de cred-inhă, a reperelor morale, comporta-mentale etc. ale religiei respective,în cazul nostru, cultul creștin-orto-dox.

Pastorahia este ceea ce face„păstorul” de suflete (din lat. pas-tor - în sens pro priu: cioban, per-soana care îngrijeș te oile, iar însens figurat, conducătorul spiritual,îndrumătorul duhovnicesc) înraport cu „turma” sa, în sensulcunoașterii valorilor emblematice,dar mai ales în direchia interior-izării, trăirii și „părtășiei” lor princonduite și fapte expresive. Întradihia creștină, misiunea învăhă-torească de perpetuare și asimilarea valorilor specifice este consub-stanhială edificiului nostru cultic,iar din punct de vedere istoric,genetic a fost profesată de Mântu-

itorul Iisus Hristos, modelul deÎnvăhător prin excelenhă.Trebuie spus de la bun începutcă, dincolo de misiunea sfinhitoare,sacerdotală, creștinismul presupuneși un consistent registru educahional,respectiv o operă pedagogică vie depropovăduire, de reproducere anormelor creștine, de convertire șicomunicare în forme discursivemereu reînnoite a reperelor ideatice,dogmatice, programatice, specificecultului nostru. Actorii principali aiacestor transmiteri sunt atâtreprezentanhii clerului, preohi și epis-copi, cât și reprezentanhi ai laicilor:profesorii de religie, teologii de pro-

fesie, persoanele instruite în prob-leme religioase, chiar mireniobișnuihi.Ca orice tip de relahie și influ-enhare formativă, aceasta se supuneunor principii și predeterminări ped-agogice, eficienha, performativitateași corectitudinea acestui procesdepinzând de cunoașterea și apli-carea unor liniamente ce hin de artași știinha predării sau învăhării.
Principii pedagogice alepastoraMiei

Principiul credibilită=ii și
autorită=ii valorice a celui care face
pastorahie. Preotul, alături de fami -

-lia lui, devine un model de con-
duită și dăruire, un referenhial val-
oric, un reazem motivahional, un
vector de bună purtare, implicare,
comportare. În calitate de „atlet al
lui Hristos”, păstorul se va poz-
ihiona în fruntea „turmei”, devenind
exemplu de urmat, un veritabil
„apostol” al credinhei în acord cu
circumstanhele date și cu sfidările
vremurilor.Principiul respectării particu-larită=ilor de  vârstă, culturale, pro-fesionale etc. ale celor cu care seinterachionează. Prof. Dr. Constantin CucoșContinuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1Felicitările s-au exprimat deacum odată cu înmânarea florilorsau darurilor, simboluri ale atașa-mentului sau ascultării fahă de celce devenea, împreună cu mitropoli-tul, păstorul iubit, răspunzător pen-tru oile cuvântătoare.Ziua următoare, însorită, făgă-duia orizontul luminos al celui lacare lua aminte întreaga asistenhă,dându-i asigurarea cre dincioșieidupă toate prevederile bisericești. În mijlocul unui mărit sobor dearhierei, preohi și diaconi, înconjuratde mulhimea într-o ordine admi -rabilă, începând cu autorităhile destat, cu reprezentanhi ai știinhei șiculturii, ai conducătorilor de unităhireprezentative pentru diferitele pla-nuri ale activităhii publice, contin-uând cu oameni din multiplele stra-turi ale societăhii, ipopsifiul pășea latreapta arhieriei la vremea rânduitădin slujbă, înaintând pe potnoja sauimaginea vulturului, grăitor pentruceea ce înseamnă înălhime spiritu-ală, viziune pătrunzătoare și putereneîmpuhinată, spre cei ce urmau săîmpărtășească harul prin punereamâinilor arhierești. Apoi a rostit,potrivit întrebărilor, simbolul cred-inhei în toată cuprinderea sa dog-matică și morală. Citirea răspicatăînlesnea asimilarea conhinutului cuîncărcătura lui emohională, trans-misă odată cu apelul la cugetaresfântă asupra mărturisirii Ortodo -xiei, constituind temei de luareaminte pentru întreaga asistenhă

asupra răspunderii pe care o arefiecare fiinhă în faha lui Dumnezeu șia oamenilor. Cercarea și desemnareaipopsifiului au fost percepute la unnivel de sinceră conștientizare dinpartea tuturor, avându-se în vederecă acesta ilustra excep hional impor-tante catedre de teologie, următorfiind unor dascăli de frunte, caregretatul părinte profesor DumitruStăniloae și cunoscutul duhovnic,arhimandritul Ilie Cleopa, stareh alMănăstirii Sihăstria, metania măr-turisitorului.Emohia generală s-a făcutsimhită ca un dar al Providenheipentru evlavia credin cioșilor, ziuadestinată evenimentului fiind însășiDuminica Ortodoxiei, a credinheicelei drepte, a biruinhei sfinteloricoane ca expresie fundamentală acrezului nostru. Astfel, cu inimileînălhate, întreaga Biserică a partic-ipat la momentul hirotoniei, încadrul Sfintei Liturghii a SfântuluiIerarh Vasile cel Mare, conformtipicului grăitor pentru perioadaTriodului, pilduitoare pentru ceeace înseamnă prezenha Mântuitoru-lui în viaha creștină și rostul uceni-cilor Săi și al urmașilor acestora înîndrumarea ei. Învestitura ce aurmat rugăciunilor Sfintei Taine aconturat măiestrit imaginea nouluiierarh, aducând în sufletele tuturorcertitudinea împlinirii în chipstrălucit a doririlor nutrite pentruviitor și cu prehuire exprimate.Întâia binecuvântare arhiereascădată celor de fahă a fost primită cu

evlavie aleasă, confirmând conști-inha lucrării Proniei cerești. Deatenhia cuvenită s-au bucurat citireași înmânarea actului sinodal denumire a noului Episcop-vicar, cași a Decretului de recunoaștere dinpartea statului a acestuia, precum șimomentul înmânării toiaguluiarhieresc ca semn al misiunii ce-irevine. Despre realitatea lucrăriisfinte, noul hirotonit a cuvântat laîncheierea festivităhii de instalare,împletind cele ale minhii cu cele aleinimii.Încheierea slujirii din incintacatedralei s-a făcut la troiha din fahaei prin panihida în memoria eroilormartiri ai Revoluhiei românești șica semn al cinstirii tuturor celor ces-au jertfit dintotdeauna pentrupatrie, neam și Biserică. În sala defestivităhi a Centrului eparhial aurmat recephia tradihională în cadrul

căreia, pe lângă rostirea cuvân-tărilor propriu-zise, au fost hinutealocuhiuni adecvate momentului decătre ierarhii, personalităhile ofi-ciale, reprezentanhii cultelor șiînvăhământului teologic, precum șide apropiahi ai noului Episcop-vicar, răspunzând acesta prin aaduce mulhumire lui Dumnezeupentru cele plinite și oamenilorpentru simhămintele arătate, expri -mând dorinha ca cele ale învăhăturiisă rodească în cele ale viehii sprebinecuvântare.Desigur că de la această treaptăcel rânduit avea să le urce pe urmă-toarele până la cea patriarhală, cti-torind mult dorita Catedrală a Mân-tuirii Neamului. La Altarul acesteia,ca și în toată vremea și în tot loculde slujire, va purta în inimă convin-gerea înscrisă în una dintre pas-toralele adresate păstorihilor săi:

„Hristos Cel Înviat este prezent șilucrător în Sfânta Taină a Preohieiîntrucât treptele și numele de dia-con, preot și episcop sunt nume hris-tologice, adică mărturii ale lucrăriilui Hristos în Biserica Sa, El fiindSlujitorul (Diaconul), Marele Preotși Episcopul («Păstorul și... Păzi-torul şEpiscopulţ sufletelor voastre»,cf. I Petru 2, 25). Însuși Mântuitorula făgăduit că este prezent în cei pecare El îi trimite ca să-L măr-turisească: «Cel ce vă ascultă pe voi,pe Mine Mă ascultă» (Luca 10, 16),sau «Cel care primește pe cel pecare-l voi trimite Eu, pe Mine Măprimește» (Ioan 13, 20). Prin aceas-ta se vede cât de mare și sfântă estelucrarea lui Hristos în Biserică prinpreohii Lui sfinhihi de Duhul Sfântca să păstorească Biserica lui Dum-nezeu” („Hristos Cel răstignit șiînviat - Mirele Bisericii”, în †Daniel, Patriarhul Bise ricii Orto-doxe Române, Făclii de Înviere, ed.III, București, 2008, pp. 179-180).Amintirea zilelor menhionateînseamnă și retrăirea lor cu mulhu-mirea firească de a vedea împlinitepe parcursul celor trei decenii deslujire, multiplu al numărului sfânt,dori rile și așteptările împărtășiteodinioară, spre a le reînnoi cu acestsoroc, dar și cu aceeași emohie careînsohește și celelalte date sărbătoreștidin viaha și activitatea PreafericiriiSale, nădăjduind cu tărie că Provi-denha însăși va veghea mereu asupraîntregii lucrări a Bisericii OrtodoxeRomâne.
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Urmare din pagina 1Adevărurile de credinhă, valorileși principiile religioase trebuie pre-figurate și particularizate în raportcu disponibilităhile receptive, int-electuale și experienhiale, presupusede etapele de dezvoltare psiho-genetică, de gradul de cultură, dediversele apartenenhe profesionale,afinitare, ocupahionale ale diferitelorsegmente de credincioși.
Principiul progresivită=ii efor-tului gradat și continuităhii înreali zarea lucrării pastorale.Propovăduirea și transmitereareperelor valorice specifice cultu-lui nostru se vor face prin infu -zarea treptată a acestora, dinaproape în aproape, de la cunoscutla necunoscut, de la apropiat laîndepărtat, dar și în mod continuu,tenace, prin noi supuneri la probă,vizându-se zona proximei dez-voltări pe axa maturizării, respon-sabilizării, autonomizării compor-tamentale a credincioșilor.
Principiul în=elegerii, răbdării

și disponibili t ă=ii în raport cu situahiisau pozihionări diverse, chiar adver-sive. Actantul pastorahiei trebuie săfie răbdător fahă de rezultatul munciisale, în sensul că „rodirea” nu va fiinstantanee, ci va apărea mai târziu,într-un viitor neprecizat, chiar inde-terminat.
Principiul colaborării și al dim-

preunei lucrări și implicări. Oricâtde determinat și talentat ar fi preotul,de unul singur, lucrarea sa va fioarecum limitată. Desigur, el „dătonul”, el energizează sau moti -vează, dar opera sa are nevoie decongregare a forhelor, de armo-nizarea căutărilor, inihiativelor,implicărilor.

Factori colaborativi
Și factorii colaborativi, prinatribuhii și competenhe specifice, potimprima operei pastorale noivalenhe, finalităhi, potenhialităhi. Întrefactorii colaborativi pentru pas-torahia Bisericii enumerăm: structuriasociative (pe filiahii sau preocupărispirituale, misionare, social-filan -tropice, volun tariat-implicative etc.);instanhe mediatice (radio, televiz-iune, presă, cyber-spahiul actual);şcoala, mai ales prin intermediullechiilor de religie, dar și al activ-ităhilor nonformale; familia, princrearea condihiilor suportive, mate-riale și motivahionale corespunză-toare; instituiri sau foruri inter-nahionale (pe plan confesional,interconfesional, interreligios) cefacilitează schimbul de expertiză șipractici validate în materie de pas-torahie.
Într-un frumos și aplicat articol,

părintele profesor Vasile Gordon

(https://ziarullu mi na.ro/ac tualitate-
religioasa/an-omagial/docendo-
discimus-principiul-pedagogic-al-
pastoratiei-151995.html) detaliază o
altă regulă de bază în activitatea de
pastorahie și consiliere spirituală:
„Docendo discimus”, adică
„învăţăm noi înşine, învăţându-i pe
alţii”. Din acest punct de vedere,
învăharea își face prezenha și se stim-
ulează pe mai multe direchii: copiii
învahă de la părinhi, părinhii de la
copii, copiii și părinhii de la preohi,
preohii de la fideli etc. Ca într-un
sistem de „vase comunicante”, val-
orile sunt puse în practică și cresc
prin complementaritate și potenhare
reciprocă, prin rodire, dare mai
departe, amplificare. Fiecare factor,
rând pe rând și tohi laolaltă, con-
tribuie la o sporire și reproducere a
Cuvântului și Tradihiei celor sfinte,
drepte și frumoase zări valorice.În contextul actual, nahional șimondial, cauzat de prezenta pan-

demie cu noul coronavirus adăugămcă: sacerdotul, preotul, episcopul,devine și mai pregnant un apărător șireprezentant al „obștii” lui, respec-tând atât normele „cetăhii” lumești(regulile statului, exigenhele med-icale etc.), dar și ale cultului pe careîl deservește, practicând și admin-istrând pe mai departe serviciilespirituale, tainele sau sacramentelespecifice prin „pogorăminte” deînheles, în con cor danhă cu anumitelimitări de proximitate, intimitateetc., dar care nu afectează spiritul șitemeiul gestului sacerdotal respec-tiv; preotul trebuie să dovedeascădisponibilitate și empatie, predis-pozihie de ajutor și implicare pentruajutorarea celui aflat în stare deboală, de nevolnicie sau eventualădezagregare sufletească, trupească;preotul trebuie să fie atent la even-tualul contra-transfer în îndrumareaduhovnicească, să își păstreze echili-brul și stabilitatea intrapsihică,starea de trezvie practicată de maivechii trăitori spirituali, iar asistareaduhovnicească să fie garantatăindiferent de gravitatea sau cazul-limită presupus de o situahie sau alta,desigur prin  luarea tuturor măsurilorde prevenhie igienică, medicală,socială; preotul va veghea la starea„turmei” sale prin cunoașterea șigestionarea unor trebuinhe, urgenhe,implicându-se în identificarea unorresurse, a unor soluhii și căi de pre-venire sau ameliorare a unor situahiice pot apărea în zona de care esteresponsabil.În implicările concrete, pot fiavute în vedere mai multe căi: iden-tificarea și asistarea celor aflahi însituahii-limită (bătrâni părăsihi, per-soane fără adăpost, bolnavi neasig-urahi, copii sau persoane izolate,

marginalizate, vulnerabile din punctde vedere social, economic, spiritu-al etc.); intensificarea activităhilorfilantropice, prin oferirea de masă,adăpost, protechie fizică, suportigienic, medical celor contaminahisau expuși îmbolnăvirii; asigurareaunor servicii „la domiciliu”, pentrulimitarea sau evitarea expunerii lacontaminare; permanentizarea unorservicii de informare și ajutor spiri-tual, prin mijloace de comunicare„clasice”, dar și prin platforme sausecvenhe ale unor portaluri ale Bis-ericii (deja se manifestă inihiativelăudabile în acest sens); transmitereaunui tonus optimist și asigurareaunui suport spiritual celor din„prima linie” în lupta cu boala:medici, asistenhi medicali, polihiști,armată, reprezentanhi ai adminis-trahiei etc.; continuitate liturgică șisfinhitoare, chemare neîncetată larugăciune individuală sau colectivă(respectându-se, desigur, constrân-gerile de proximitate), ca formă deîntărire sufletească,  optimism șinădejde, credinhă biruitoare.Un atare context devine o probăși un prilej de tărie al Bisericii șislujitorilor ei, de luptă curajoasă,directă, palpabilă cu cele văzute saunevăzute, cu cele știute sauneștiute, cu determinare, realism,speranhă și încredere în viitor.Opera misionară și pastorală a Bis-ericii devine mai necesară și maivaloroasă cu cât evidenhele sausfidările devin mai intense, maidiverse, mai grave. Sursa:https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/rolul-pastoratiei-in-situatii-de-acalmie-anomie-pandemie-o-perspectiva-pedagogica-152944.html

Rolul pastoraMiei în situaMii de acalmie,anomie, pandemie. O perspectivă pedagogică



În anul 1868 pe data de 18octombrie este înregistrată nașterea luiSimion Mehedinhi născut cu două zilemai devreme, ultimul copil al familieiNeculai și Voica Mehedinhu din comu-na Soveja judehul Vrancea. Tatăl său,Neculai, se trage dintr-o familie de pre-ohi. Bunicul viitorului savant și pedagogcreștin a fost preot în satul natal, frahii săiau fost preohi iar tatăl său a cântatfrecvent în strana bisericii. Din ceiunsprezece copii cu care a fost binecu-vântată familia Mehedinhu doar patru ausupraviehuit vărsatului de vânt, boalăcare avea o mortalitate foarte mare, întrecare se numără și viitorul savant. Spredeosebire de ceilalhi o altă boală și-alăsat amprenta în sufletul mezinuluiSimion, aceea fiind dragostea de carte șirevolta fată de metodele prin care serealizau corechiile sau convingerile. El însuși menhionează metodele nutocmai pedagogice al dascălilor dar șinoianul de vergi  care se abă teau asupracelor care nu depuneau destul efort pen-tru acumularea informahiilor. Acestădragoste de carte va dezvolta în sufletulsău un spirit filosofic, instruit mai apoisub coordonarea lui Titu Maiorescu, și

un mare educator al maselor, operelesale fiind fundamentate pe dogma Bi -sericii Ortodoxe dar și pe educahia pu-ternic creștin ortodoxă primită în sânul

familiei mai ales atunci când va facereferire la mediul familial.După absolvirea primelor trei claseprimare din satul natal a plecat, la vârsta

de zece ani, a efectuat alte două la Vidraiar mai apoi Seminarul de la Roman timpde patru ani, Seminarul Central de laBucuresti, Liceul „Unirea”din Focșani șiCo legiul „Sfântu Sava” din București.După examenul de bacalaureat a obhinuto bursă de studiu la Seminarul NormalSuperior. Aici îl va întâlni pe AlexandruOdobescu care va constitui un model deurmat pentru tânărul student și totodatăcel care îi va insufla dragostea pentrugeografie. La vârsta de 24 de ani terminăstudiile universitare cu menhiunea„magna cum laude” teza sa de licenhăavând titlul „Ideile lui J. J. Rousseauasupra educahiei”, o lucrare extrem deapreciatăde Titu Maiorescu. Dupăaceas-ta se va înscrie și va primi o bursă dinpartea Societăhii Române de Geografiepentru a studia la Paris. Aici îl va întâlnipe marele geograf francez Paul Vidal dela Blanche care îl va sfătui să continuestudiile la Berlin unde această disciplinăera mult mai serios studiată. Aici îl vaîntâlni pe învăhatul Bastian Adolf care îiva deschide oportunitatea de a cercetapedagogia și etnografia sugerându-i toto-dată să se înscrie la Universitatea deLeipzig.

În anul 1899 Societatea Română deGeografie anunhă succesul tezei de doc-torat de la Lepzig și înfiinhează catedrade geografie în cadrul Universităhii dinBucurești. Pe data de 17 mai 1900 estenumit profesor suplinitor al acestei nouînfiinhate catedre pentru ca doi ani maitârziu să fie numit profesor titular. Dacăar fi să sintetizăm evoluhia academică asavantului și pedagogului creștin amputea observa un drum sinuos ușorobservabil prin desele schimbări, a înce-put studii de matematică, a continuatcu o teză de doctorat în pedagogie iar lafinalizarea studiilor universitare să dev-ină profesor de istorie pentru ca brusc săstudieze geografia la cele mai înaltenivele din Europa și să devină primulprofesor de geografie din cadrul Uni-versităhii din București. Tocmai această deasă schimbare adomeniilor îi vor oferi această strălucireși rafinare de care a dat dovadă pe par-cursul activităhii știinhifice și îi vor întăricredinha că o educahie eficace nu poatefi realizată decât apelând la învăhăturacreștină. Pr. Răzvan Chivulescu
Continuare în pagina 4
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Simion MehedinMi, pedagog și educator creștin

Ca părinte, cuvântul CoronavirusCOVID-19 are în ultimele zile o rezo-nanhă aparte, împletită cu anxietate sidescurajare. Întrebări ca: ”Poate copilulmeu să facă infechia?”, ”Care este ris-cul?”, ”Există metode de profilaxie?”,”Cum se manifestă?”, sunt acum pebuzele tuturor părinhilor.În ciuda unor site-uri specializatecare furnizează sfaturi experte, existăși un număr mare de forumuri saupostări care augmentează panica șirăspândesc informahii fără fundamentștiinhific.Prezentarea de fahă vă propune osinteză realizată de doamna DoctorSimona Dumitra din ultimele articoleștiinhifice si din postările recente aleunor site-uri de organizahii profesiona-le de renume, referitoare la noul virus șicâteva sfaturi simple de prevenhie.Noul coronavirus este foarte tânar –a apărut în Decembrie 2019 în Wuhan,China, deci experienha și studiul săuîmplinesc doar 4 luni. Puhin pentru aprefigura turnura și impactul pe viitor.În fiecare zi se află lucruri noi care vorsta la baza unor protocoale riguroasede diagnostic și tratament.Poate copilul meu sa fie infectat cuCOVID-19?Copiii nu par să fie cu risc crescutpentru COVID-19 comparativ cu adu-lhii. Doar 1% din cazurile de infechie auafectat copiii sub 9 ani, iar 2 % dincazurile de infechie -populahia sub 18ani, neînregistrându-se niciun decessub 10 ani. Deocamdata virusul are oevoluhie blândă în perioada copilăriei,ceea ce este un aspect îmbucurător. Pede altă parte, există copii care facforme asimptomatice de boală saufoarte ușoare, dar răspândesc virusulmai departe în perioada de contagio-zitate și devin o sursă de contaminarepentru persoanele vârstnice din jurullor. Cum pot să îmi feresc copilul deinfec8ie?Răspunsul poate fi considerat sim-plist, dar, până la urmă, detaliile bazalede igienă sunt cheia succesului:Spălarea mâinilor cel puhin 20 desecunde, cu apă și săpun- putem inihiaun mic ritual de spălare a mâinilor încare să antrenăm copilul înainte și dupăfiecare mâncare, contact cu persoanedin familie sau străine, mers la toaletă—cântahi, recitahi, numărahi până la 20 sau

spunehi Tatăl nostru- copilul este foar-te receptiv la aceste provocări.Încurajahi o dietă sănătoasă, cumulte fructe și legume verzi, pentru asi-gurarea unei imunitahi optime.Învăhahi-i, prin joc, să nu își atingăfaha cu mâinile murdare… știu că e difi-cil, dar e esenhial să nu transfere virusulla ochi, nas, gură. Joaca de-a doctorulpoate funchiona. Cu masca pe fahă,masca îl face să conștientizeze și săevite contactul îndelungat cu mâinile.Exemplificahi-le tusea și strănutulîn plica cotului, poate fi un experimentamuzant în doi.În caz de tuse sau strănut, folosihibatiste de hârtie, care vor fi aruncateimediat într-o pungă și apoi la un coș degunoi.Controlahi obiectele cu care copiiivin în contact – nici nu vă vine să cre-dehi în câte locuri insalubre umblămicuhele mâini de copii- mânerele uși-lor, laptopuri, telecomenzi, televizoa-re, întrerupătoare, jucării comune, gru-puri sanitare, mese, birouri.Procedahi la o curăhenie inihială cudetergent sau apă și săpun, urmată dedezinfechie pe bază de alcool sau hipo-clorit.Aerisihi camerele periodic.Spălahi lenjeria la temperaturi maiînalte.Stahi cât mai mult în casă dacă ser-viciul vă permite. Putehi recupera timpulpierdut cu goana după carieră poves-tindu-le, inventând jocuri sau doarbucurându-vă de prezenha lor. Sunt uniipărinhi care lucrează în prima linie șicare nu pot beneficia de această opor-tunitate.Nu vă permitehi să vă plictisihiîmpreună… sunt momente unice pecare le putehi savura în familie – jocuri,povești, desene animate, filme.Informahi-vă despre coronavirozăde pe site-uri medicale verificate.EVITA7I în acestă perioadă expu-nerea copiilor în locuri aglomerate,locuri de joacă, aniversări, vizite, trans-portul public. Epidemiologii sugereazăevitarea strângerilor de mâini, îmbrăhis-ărilor. Știu ca sunt măsuri exageratepentru fiinhele sociabile, dar ni se per-mite salutul plin de căldură și zâmbetul.Din fericire, după ieșirea din pandemievom reveni la gesturile pline de afe-chiune și umanitate dinainte, dar acumsuntem în izolare, nu în vacanhă.

Dăm medicamente care să creascăimunitatea?O dietă echilibrată și o urmărireatentă sunt suficiente.Vitamina C, Zincul, vitamina D sauuleiul de pește sunt recomandate deanumite cercuri, dar nu acceptate detoate societăhile de pediatrie consacrate.Ce facem cu copilul dacă facefebră sau tușește?În această perioadă, orice ascen-siune febrilă poate declanșa spaimapărinhilor care asociază debutul bolii cunoul coronavirus. Foarte multe virusuricirculă în acest sezon în populahia infan-tilă a Aradului, inclusiv gripa de tip Asau B, așa că e mai justificat să ne gân-dim la acest tip de etiologie inihial.Reiterez primele măsuri care se iauîn caz de febră: evitarea supraîncălziriiprin acoperirea sau îmbrăcarea exce-sivă a copilului, administrarea de Ibu-profen sau Paracetamol, hidratareacorespunzătoare a copilului. O tempe-ratură de 40 de grade scade în 30-45 deminute, de aceea vă rog să avehi răbdareși să nu disperahi că antitermicul nu esteeficient din primele 5 minute.Se pot folosi apa de mare pentrutoaleta nasului, miere pentru tuse. Nuadministrahi din proprie inihiativă medi-camente pentru tuse, chiar daca suntnaturiste și prezentate ca panaceu uni-versal. Anumite combinahii au efectesecundare neașteptate.Cerehi sfatul avizat al medicului defamilie sau al medicului specialist pedia-tru prin mesaje. Nu suprasolicitahi medi-cul cu telefoane! Linia trebuie păstratăpentru cazurile care chiar au nevoie.Nu alergahi cu copilul pentru orice

simptom la UPU! Acolo se va mutalinia frontului cu coronavirusul, iarșansa de a contacta infechia e foartemare, pe de altă parte suprasolicitămpersonalul medical sau îl distragem dela adevăratele urgenhe.Când trebuie să mă adresez medi-cului?Febră înaltă cu frisoane care per-sistă după efectuare corectă a termolizeifizice si a administrării de Parcetamolsau NurofenConvulsiiTulburări de respirahie- respirahiiprea rapide sau prea lente, cu geamătsau invinehirea buzelorPaloare marcatăTuse accentuată, care nu se opreșteAgitahie marcată sau somnolenhămarcatăTulburări de comportamentRefuzul lichidelor sau aparihia unorsemne de deshidratare: gură uscată,absenha lacrimilor sau urinii în ultime-le 6 oreVărsături frecvente, scaune apoaseDureri abdominale violenteCare sunt semnele infec8iei cuCOVID-19?Nu există diferenhe între semneleinfechiei la adult fahă de copil, dartabloul clinic este mult mai atenuat lacopil, cazurile grave fiind excephio-nale.Principalele semne ale infechieiîmbracă expresia unei afechiuni virale,fără specificitate- aceleași semne le reg-ăsim în gripă sau alte viroze- febră, obs-truchie nazală, tuse, dureri musculare,dureri de gât și de cap sau tulburăridigestive- vărsături, diaree. Un studiu

efectuat în China pe 31 de pacienhi aratăcă, după un tratament general, pro-gnosticul pe termen scurt e bun.În speranha ca aceste sfaturi vă suntutile, mulhumesc tuturor pentru răbda-rea de a le fi citit și răbdarea de asushine efortul general al colegilor mei,medicii din linia întâi. E o perioadă încare trebuie să ne gândim foarte multla ceilalhi, în care Noi trebuie să înlo-cuiască Eu, în care nohiunea de comu-nitate trebuie să suprime cea de indi-vidualitate.Simona Dumitra MD, PhDmedic primar pediatru – Arad
BibliografieLi W, Zhou Q, Tang Y, Ren L,Yu X, Li Q, Liu E, Chen Y. Proto-col for the development of a rapidadvice guidelines for managementof children with SARS-CoV-2infection. Ann Palliat Med 2020.doi: 10.21037/apm.2020.02.33Wang D, Ju XL, Xie F, Lu Y, LiFY, Huang HH, Fang XL, et al.Clin-ical analysis of 31 cases of 2019novel coronavirus infection in chil-dren from six provinces (autono m-ous region) of northern China].Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2020 Mar2;58(4):E011. doi: 10.3760/cma.j.cn112140-20200225-00138. [Epubahead of print]https://www.cdc.gov/coron-avirus/2019-ncov/downloads/work-p l a c e - s c h o o l - a n d - h o m e -guidance.pdfhttps://www.cdc.gov/coron-avirus/2019-ncov/downloads/com-munity-mitigation-strategy.pdfhttps://www.cdc.gov/coron-avirus/2019-ncov/prepare/index.htmlhttps://www.cdc.gov/handhy-giene/index.htmlhttps://www.health.harvard.edu/blog/coronavirus-what-parents-should-know-and-do-2020020518846https://www.yahoo.com/lifestyle/parents-know-coronavirus-symptoms-kids-174531578.htmlhttps://www.aappublications.org/news/2020/03/12/coronavirus031220https://www.cdc.gov/coron-avirus/2019-ncov/prepare/children-faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoron-avirus% 
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SLUJIRI CHIRIARHALE 

Canonul cel Mare săvârșit de ArhiepiscopulAradului
În primele patru zile din săptămânaîntâi a Postului Mare, credincioşiiarădeni au participat cu multă evlavie,la Slujba Pavecerniţei Mari, în cadrulcăreia s-a citit unul din cele mai pătrun-zătoare poeme religioase, scrise pentruuzul cultului Ortodox, Canonul celMare al Sfântului Andrei Criteanul.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, a fost prezentîntre credincioşii arădeni la acestînceput de drum duhovnicesc. Astfelîn prima și a treia zi a Canonului celMare, Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Cat-edrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”din Arad. În cea de-a doua zi a postului,Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepis-copul Aradului a participat la slujbaPavecernihei Mari și a Canonului Sfân-tului Andrei Criteanul, la străvecheaMănăstire Hodoș-Bodrog. În ultimaseară a Canonului, Chiriarhul arădean afost prezent în mijlocul teologilor şiseminariştilor arădeni, la Paraclisul Fac-ultăţii de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad, urmând tradiţia for-mată deja de mai mult timp, prin care,prima săptămână din Postul cel Mareeste săptămâna duhovnicească a stu-denţilor teologi şi a dascălilor acesteiinstituţii de învăţământ teologic.La aceste slujbe, Înaltpreasfinhia Saa vorbit credincioșilor prezenhi despreCanonul cel Mare al Sfântului AndreiCriteanul în cadrul imnografiei Bisericiicu particularităhile răspunsului cerinhelorsufletești ale celor care îl folosesc.Slujba Canonului cel Mare s-asăvârşit de către slujitorii sfintelor altareîn aproape toate mănăstirile şi parohiiledin cuprinsul eparhiei, iar credincioşiiau luat parte în număr mare la aceastăslujbă care reprezintă una dintre treptelepocăinţei ce conduc spre Sfintele Paști.
Procesiune cu icoane la Arad
Sute de credincioși arădeni au par-ticipat vineri seara, 6 martie 2020, înpreajunul Duminicii Ortodoxiei, la pro-cesiunea cu icoane ce s-a organizat cubinecuvântarea ÎnaltpreasfinhituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfân-ta Treime” din Arad.Pentru începutcredincioșii au participat cu multăevlavie la sfintele slujbe, specifice Pos-tului Mare, ce s-au săvârșit în CatedralaArhiepiscopală de către un sobor declerici, în prezenha Chiriarhului arădean.

Astfel, începând cu ora 17, s-asăvârșit Slujba Pavecernihei Mariurmată de Acatistul Maicii Domnului,,Pantanassa”, vindecătoarea de cancer,în faha icoanei pictată în Sfântul MunteAthos.După aceasta, soborul de clerici, înfrunte cu Înaltpreasfinhitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului și cu tohicredincioșii prezenhi, tineri și bătrâni,au înconjurat catedrala, purtând icoaneîn mâini și cântând cântări duhovniceștispecifice acestei perioade.Icoanele au fost aduse și purtate înmâini de către credincioși, în semn demărturisire a importanhei cultuluiicoanei în viaha Bisericii.La finalul procesiunii, Înaltpreas-finhia Sa a rostit o rugăciune de sfinhirea icoanelor purtate de credincioși, dupăcare au fost stropite cu apă sfinhită.În cuvântul de învăhătură, Chiriarhulnostru le-a vorbit celor prezenhi despreimportanha cinstirii sfintelor icoane. Princinstirea lor, credinciosul simte mereuprezenha lui Dumnezeu și a sfinhilor înviaha sa, tinzând să devină și el icoanăși model de credinhă și faptăcreștinească, pentru semenii săi.
Duminica Ortodoxieisărbătorită la CatedralaArhiepiscopală din Arad
În Duminica Ortodoxiei, prima dinPostul Mare, Înaltpreasfinţitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, asăvârşit Sfânta Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare în Catedrala Arhiepis-copală ,,Sfânta Treime” din Arad,înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-coni şi în prezenţa a numeroşi credin-cioşi.Din sobor au făcut parte: Pr. SimionMladin, eclesiarhul catedralei, Pr. Ghe-orghe Gogan, Pr. Mircea Cricovean,Arhid. Florin Sirca, inspector de Religieîn cadrul IȘJ Arad, Arhid. Claudiu Con-durache, Arhid. Alexandru Tiulea.În cuvântul de învăţătură, Înalt-preasfinţia Sa, făcând introducere lacitirea Pastoralei Sfântului Sinod pentruDuminica Ortodoxiei, a rostit un cuvântde învăhătură despre ,,Calea postului”(cf.citirilor scripturistice: Evr. 11; Ioan1) spre sărbătoarea Sfintelor Paști, prinstăruinhă în credinha și viehuirea dreap-tă ortodoxă, concretizarea acesteia princinstirea sfintelor icoane, dându-seîndată citire Pastoralei Sfântului Sinod.Părintele Gheorghe Gogan a datcitire Pastoralei Sfântului Sinod al Bis-ericii Ortodoxe Române la DuminicaOrtodoxiei.La Sfânta Liturghie au participatnumeroşi credincioşi, foarte mulţi din-tre aceştia împărtăşindu-se cu SfinteleTaine.

La terminarea slujbei, sutele decredincioşi prezenţi s-au bucurat deprimirea binecuvântării arhiereşti laînceputul Postului Mare.Pentru a sărbători cum se cuvineaceastă zi, în preajunul Duminicii Orto-doxiei, vineri seara, s-a săvârșit în jurulcatedralei o procesiune cu icoane, con-dusă de Înaltpreasfinhitul Părinte Tim-otei, Arhiepiscopul Aradului.
AGENDA PREASFINLITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

Canonul cel Mare săvârșit de PS PărinteEmilian Crișanul
Potrivit tradihiei, în primele patruzile din prima săptămână a PostuluiMare, în bisericile ortodoxe sesăvârșește Slujba Pavecernihei Mari șiCanonul cel Mare Sfântului AndreiCriteanul. În Eparhia Aradului, înaceastă săptămână, în toate bisericileparohiale și mănăstirești, s-a săvârșitaceastă slujbă, la care, credincioșii par-ticipă cu multă evlavie.Preasfinhitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, a săvârșit această rân-duială în patru lăcașuri de cult dineparhie, și anume: în prima zi din Pos-tul cel Mare, Preasfinhia Sa a săvârșitCanonul cel Mare în Catedrala Vechedin Arad; în cea de-a doua zi, la Mănă-stirea de maici Arad-Gai; a treia zi afost prezent la Mănăstirea Feredeu iar înultima seară, la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, rostind de fiecare dată cuvântde învăhătură în care a evidenhiat impor-tanha acestei perioade a Postului celMare precum și frumusehea și bogăhiaimnelor liturgice în special a CanonuluiSfântului Andrei Criteanul și folosulduhovnicesc al acestora pentru credin-cioși. Prin Slujba Pavecernihei Mari și aCanonului Sfântului Andrei Criteanul,Sfânta Biserică ne propune să reflectămla ceea ce înseamnă milostivirea luiDumnezeu fahă de oameni; să meditămla viaha unor persoane din Vechiul șiNoul Testament; să avem un dialog cupropria conștiinhă realizând starea încare ne aflăm, pentru ca prin pocăinhăcreștină, rugăciune și post să simhimprezenha Domnului nostru Iisus Hristosîn viaha noastră pe calea către Înviere, îiîndemna Ierarhul arădean pe credin-cioșii prezenhi în biserici la aceste fru-moase slujbe.Canonul cel Mare al SfântuluiAndrei Criteanul este împărţit în primasăptămână a Postului Mare în patrupărţi, pentru fiecare din serile de luni

până joi inclusiv, urmând ca în Mier-curea săptămânii a cincea din Post să fieoficiat în întregime.
Duminica Ortodoxiei șiprocesiune cu icoane înCetatea Ineului

În prima duminică din Postul Mare(a Ortodoxiei), Preasfintitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a săvârșitDumnezeiasca Liturghie a SfântuluiVasile cel Mare în biserica cu hramul,,Sfinhii Arhangheli Mihail și Gavriil”din Ineu, fiind înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi.Din sobor au făcut parte: Arhid.Mircea Proteasa, consilier economic, Pr.Adrian Zaha, protopop al Ineului, Pr.Sever Mocanu de la Parohia Ineu-Traian,Pr. Dan Turean, Pr. Radu Constantines-cu, Pr. Sorin Streulea de la ParohiaMoroda, Pr. Cristian Leahu de la Paro-hia Mocrea, Arhid. Gheorghe Lehaci.În cuvântul de învăhătură, Preafinhi-tul Părinte Emilian Crișanul, le-a vorbitcredincioșilor despre pericopa evanghe-lică din această duminică (Ioan 1, 43-51) și legătura cu Duminica Ortodoxiei.Evanghelia Duminicii Ortodoxiei nearată două adevăruri pe care trebuie săle cunoaștem, și anume: dreapta cred-inhă este mărturisirea faptului că IisusHristos este Fiul lui Dumnezeu și Omadevărat, iar al doilea adevăr, dreaptacredinhă este modul de cunoaștere șitrăire a realităhilor netrecătoare, a viehiidin Împărăhia lui Dumnezeu, Împărăhiecare se pregătește și se trăiește încă dinlumea aceasta. Credinha noastră înDumnezeu se deosebește de celelaltecredinhe, creștine sau necreștine, pentrucă doar noi avem harul lui Dumnezeu înBiserică. Doar prin harul lui Dumnezeumărturisim credinha ortodoxă.În cadrul Sfintei Liturghii, Părin-tele paroh Adrian Zaha, protopop alIneului, a dat citire Pastoralei SfântuluiSinod la Duminica Ortodoxiei, adresatăclerului şi credincioşilor din PatriarhiaRomână.După Sfânta Liturghie, a avut locProcesiunea cu Sfintele Icoane de la bis-erica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavri-il” până la biserica de lemn, cu hramul,,Izvorul Tămăduirii”, credincioșii, pre-ohii și diaconii în frunte cu PreasfinhitulPărinte Emilian Crișanul, purtând înmâini icoane și intonând cântări specificeacestei perioade în care ne aflăm.La sfânta slujbă și la procesiune aparticipat și primarul Orașului Ineu,domnul Călin Abrudan.Această sărbătoare a Ortodoxieidatează din anul 843, când la Constan-tinopol s-a hotărât că prima Duminicădin Postul Mare să fie închinată măr-

turisirii dreptei credinţe. Biserica a lup-tat pentru cinstirea Sfintelor Icoane,împotriva celor care le profanau şi ledistrugeau. Abia în anul 853 toate bis-ericile precum și casele credincioșilorau fost din nou împodobite cu icoane.Sfintele Icoane nu sunt doar o podoabă,ele fac parte din mărturisirea drepteicredinţe.Preasfinhitul Părinte EmilianCrișanul a ales ca în acest an deDuminica Ortodoxiei să fie prezent înCetatea Ineului, întrucât anul acesta2020 se împlinesc 400 de ani de lanaşterea Sfântului Ierarh MărturisitorSava Brancovici, Mitropolitul Transil-vaniei, născut în localitatea Ineu. Pentrua sărbători cum se cuvine acest eveni-ment din viaha eparhiei, ArhiepiscopiaAradului, cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Tim-otei, prin Sectorul Cultural, în colabo-rare cu Protopopiatul Ineu şi Facultateade Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V.Felea” din Arad, a pregătit un ampluprogram.
Hramul Capelei Penitenciarului din Arad

Luni 9 martie 2020, PreasfinhitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului a oficiatSfânta Liturghie a Darurilor mai înainteSfinhite în Paraclisul din incinta Cen-trului de Formare Profesională a Școl-ii Nahionale de Pregătire a Agenhilor dePenitenciare din Arad, centru aflat înclădirea Tribunalului Arad. Acum doiani, locaşul de cult a primit prin purtareade grijă a Înaltpreasfinhitului Timotei,Arhiepiscopul Aradului, hramul „Sfinhii40 de Mucenici din Sevastia”.La slujba oficiată de PreasfinhitulPărinte Emilian Crișanul, împreună cuun ales sobor de preohi și diaconi, au par-ticipat d-na Delia Rodica Halchin – șefal Centrului de Formare Profesională,profesorii și elevii Școlii Nahionale dePregătire a Agenhilor de Penitenciare dinArad. Capela este destinată elevilor șicadrelor din acest centru de formare.Centrul amintit este o divizie a Peniten-ciarului Arad care asigură formareainihială și continuă a personalului peni-tenciar din România, pentru a asiguradezvoltarea competenhelor profesionaleîn conformitate cu atribuhiile specifice.În această zi de sărbătoare a hra-mului Capelei, s-a făcut pomenire șipentru cei care au pătimit în timpulregimului comunist ateu, apărând cred-inţa în Dumnezeu şi demnitateapoporului român. Comemorarea Dehin-uhilor Politici Anticomuniști în ZiuaSfinhilor 40 de Mucenici a fost fixată deParlamentul României în 2011, prinlegea 247/05.12.2011.Continuare în pagina 5

Simion MehedinMi, pedagog și educator creștin
Urmare din pagina 3Datorită acestei convingeri va ficenzurat de comuniști și marginal-izat pierzând toate oportunităhile de alăsa posterităhii mai multe lucrări știi-nhifice.Membru titular al AcademieiRomâne cu o pregătire temeinică îngeografie, filologie, pedagogie, isto-rie și antropologie, corespondentactiv al multor publicahii periodicedintre care amintim: „Convorbiri lit-erare”, „Flamura”, „Cuvântul stu-denhesc”, „Duminica poporului”,Simion Mehedinhi are meritul de aîmbina toate acestea cu credinha saortodoxă. Cu o aleasă cultură a unit,în creahiile sale, progresul știinhifical acelor timpuri cu renașterea spiri-tuală creștin-ortodoxă. Tocmai dinaceastă cauză este considerat a fi, ală-turi de Nicolae C. Păulescu, unul din-

tre corifeii creștini ai generahieiposteminesciene, generahie care a tre-cut prin școala junimistă și înclinahipolitic spre conservatorismul de tipeminescian. Făcând deseori referire la neamulsău românesc acesta evidenhiază, încartea sa „Creștinismul românesc”,caracterul arhaic al creștinismuluiromânesc arătând că, creștinarea s-afăcut într-un mod organic, fără con-strângere, vărsări de sânge, neputân-du-se stabili un moment anume sauun anumit eveniment, fiind „singurulpopor creștinat pe nesimhite”. Maimult, făcând referire la strămoșiipoporului amintește faptul că aceștiaau fost niște creștini înainte de a ficreștini, mărturie adusă de Strabonși Herodot. Făcând referire la persoana edu-catorului, savantul mărturisește că

acesta trebuie să fie persoana care seinspiră constant și îl are ca model peEducatorul suprem al umanităhii,Mântuitorul Iisus Hristos. El este sin-gurul și Cel mai mare educator alomenirii dar și adevăratul Mântuitoral copiilor. Acestă învăhătură a sareiese din însăși credinha sa profundă,credinhă care îl va face să afirme căIisus Hristos nu este doar Mântuitorullumii ci și Cel mai mare educator allumii. Tocmai din acestă cauzăscrisul său este puternic impregnatde duhul evanghelic. Făcândabstrachie de domeniul pe care l-aaprofundat, geografia, sunt reprezen-tative lucrările sale: „Apropierea deIisus prin Biserica noastră prinalegerea educatorilor”, „Parabole șiînvăhături din Evanghelie”, „Crești-nismul românesc”, Religia ca mijlocde caracterizare a unui popor” și

„Parabole și învăhături din Evanghe-lie. Dintre acestea, două merită oatenhie deosebită. În scrierea „Cre-știnismul românesc” pedagogulSimion Mehedinhi evidenhiază cal-ităhile poporului român ca poporcreștin. Această evidenhiere a cal-ităhilor o face pe parcursul a mai mul-tor capitole: Lipsa războaielor con-fesionale, Neutralitatea fa=ă decerturile dogmatice, Primatul sufle-tului, Arhaismul creștinismului româ-nesc, Simbioza intre biserica si stat,Lipsa ereziilor și a ereticilor, Prezen-ta lui lisus în folclorul na=ional,Absenta pornirii spre răzbunare,Acceptarea suferin=ei ca mijloc depurificare morala,  Încrederea înbiruin=a binelui asupra răului, Puri-tatea frumuse=ii morale asuprajusti=iei formale.

„Parabole și învăhături dinEvanghelie” este cea de-a douascriere care necesită o atenhiedeosebită. Aceasta se adresează cuprecădere copiilor, care sunt ușor demodelat și în sufletele cărora sămânhacea bună, evanghelică va prinderădăcini. Savantul știa foarte bine căviitorul poporului sunt copii, de caredepinde calitatea neamului din viitor. Cărturar erudit, Simion Mehed-inhi s-a pus în slujirea poporuluiromân cu ajutorul scrierilor, realizândcu ajutorul lor un apostolat în slujbacredinhei, Bisericii  dar și al știinhei.Academicianul și pedagogul creștinrămâne în istoria poporului ca unuldintre corifeii creștini ai epociiposteminesciene, corifei care aumodelat nenumărate suflete îndrep-tându-le spre credinhă și trăire orto-doxă. 



Urmare din pagina 4În cuvântul de învăhătură, PSPărinte Emilian a evidenhiat importanhamărturisirii de credinhă în aceste vre-muri tulburi pentru Biserica lui Hristos,pusă în lumina martiriului petrecutacum 1700 de ani, în vremea lui Liciniuîmpăratul roman, care a dat poruncauciderii celor 40 de Mucenici din Sev-astia. S-a facut amintire și de perioadacomunistă în care cei închiși în tem-nihele comuniste au îndurat suplicii greude imaginat pentru vremurile noastre.La final, Preasfinhia Sa a mulhumit con-ducerii Penitenciarului Arad pentrugrija pe care o poartă pentru spirituali-tatea ortodoxă din Cetatea Aradului.Doamna comisar șef de peniten-ciare Delia Rodica Halchin, șeful Cen-trului de formare Arad, a mulhumitPreasfinhitului Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,pentru prezenha în mijlocul elevilor dinaceastă unitate de învăhământ, asig-urându-l de dragostea pentru învăhătu-ra Bisericii Ortodoxe și de recunoștinhape care conducerea Penitenciarului dinArad o are fahă de conducerea Arhiepis-copiei Aradului.
Slujire Arhierească în Duminica SfântuluiGrigorie Palama
Cea de-a doua duminică din Postulcel Mare a fost sărbătorită în biserica cuhramul ,,Adormirea Maicii Domnului”,a Parohiei Arad-Centru, prin SfântaLiturghie Arhierească oficiată de cătrePreasfinţitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, împreună cu un sobor de preoţi şidiaconi. Din sobor a făcut parte și Pr.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăhii deTeologie Ortodoxă din Arad.În cuvântul de învăhătură, Ierarhulle-a vorbit celor prezenhi pe tema ,,De laboală la sănătate – de la întuneric lalumină”, făcând referire la minunea vin-decării slăbănogului din Capernaum(Marcu 2, 1-12), dar și despre învăhătu-ra ,,teologului luminii necreate”, a Sfân-tului Grigorie Palama. Pericopaevanghelică ne arată legătura dintrepăcat și boală, dar nu trebuie săînhelegem că toate bolile sunt urmareapăcatelor! Dumnezeu îngăduie uneleboli tocmai pentru a ne feri de păcatesau pentru a nu ne pune nădejdea maiales în sănătatea noastră trupească maimult decât în ajutorul Lui. Iar sfântulpomenit în această duminică ne învahăsă facem o distinchie între Fiinha luiDumnezeu care este inaccesibilă șiincomunicabilă, și energiile Sale necre-ate, care decurg din Fiinha Sa, energiisau lucrări prin care Dumnezeu sedescoperă oamenilor, asupra cărora Elrevarsă harul Său, spre a dobândi mân-tuirea și îndumnezeirea.În cadrul slujbei au fost rostiteectenii și rugăciuni pentru încetarea noiiepidemii.

Duminica Sfintei Crucila Catedrala Veche dinArad
În Duminica a treia din PostulMare, a Sfintei Cruci, PreasfinţitulPărinte Emilian Crișanul, Episcop vicaral Arhiepiscopiei Aradului, a săvârșitSfânta Liturghie în curtea CatedraleiVechi din Arad, împreună cu un soborde preoţi şi diaconi. Din sobor a făcutparte și Pr. Dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăhii de Teologie Ortodoxă dinArad.În cuvântul de învăhătură, Ierarhulle-a vorbit celor prezenhi despre faptulcă în Evanghelia Duminicii (Marcu 8,34-38), care redă cuvintele Mântu-itorului nostru Iisus Hristos adresateucenicilor și oamenilor ce Îl ascultau,Domnul Hristos ne vorbește nu de o

cruce fizică, materială, ci de „cruce” cuînheles spiritual: crucea ca via=ă creșt-ină pe pământ. Cine dorește să devinăucenicul Mântuitorului Hristos trebuiesă împlinească trei condihii indispens-abile: să se lepede de sine, să-și iacrucea sa și să-I urmeze. Omul are lib-ertatea de a fi cu Hristos sau de a refuzaacest tandem.Expresia „să-și ia crucea” înseam-nă că fiecare om care crede în Dum-nezeu „să-și asume viaha aceasta”, cubucuriile, dar și cu întristările ei; cubiruinhele, dar și cu eșecurile ei. Mân-tuitorul Hristos ne-a chemat în viahaaceasta la luptă și la cruce. Și nu ne-arfi cerut-o, dacă n-ar fi făcut-o El Însușimai înainte de noi. Atașamentul fahă deHristos implică suferinhe fizice șimorale, sintetizate în suferinhele provo-cate de Cruce.În finalul cuvântului, Domnul Hris-tos ne atrage atenhia că după felul cumÎl mărturisim în lume, așa vom fi măr-turisihi de El în faha lui Dumnezeu Tatăl.Adică fiecare va primi plata faptelorsale.Evanghelia acestei duminici esteuna dătătoare de speranhă. Recunoscândnoi povara sau neputinha noastră oaducem la Hristos, ca El să ne ajute săo purtăm. Încât, necazul, încercarea,boala, neputinha pe care le avem să nune despartă de Dumnezeu, ci să devinămotive în plus pentru a ne apropia maimult de Dumnezeu.Chiar și în aceste zile de încercare apoporului român și nu numai, boala șiepidemia, șederea în casă și lipsa de laslujbele Bisericii (din cauza îndem-nurilor primite), nu trebuie să neîmpuhineze credinha în Dumnezeu, nutrebuie să ne ducă la deznădejde, ci la oîntărire a legăturii noastre cu Dumnezeuși semenii. Să folosim timpul liber șimijloacele de comunicare, în rugăci-une și comuniune folositoare cu Dum-nezeu și oamenii.
Praznicul Bunei Vestirila Arad

Sfânta Liturghie Arhierascăsăvârșită în Catedrala Veche din Aradde către Preasfinhitul Părinte EmilianCrișanul, Episcop vicar al Arhiepis-copiei Aradului, în ziua PrazniculuiBunei Vestiri a putut fi urmărită de cătrecredincioșii arădeni prin intermediulTV Arad.În cuvântul de învăhătură, Preas-finhia Sa a vorbit, le-a vorbit tuturor,despre dragostea nemărginită a luiDumnezeu fahă de oameni prin aceastăBună Vestire, dar și despre contextul încare 2020 ne-a provocat a fi împreunăîn vremelnică despărhire, asigurându-ne totodată că icoana credincioșilor carepână nu de mult întregeau Catedrala șia copiilor care umpleau soleeaîmpodobind-o cu bucuria lor, a fost păs-trată vie: ,,Astăzi sunte=i aici, împreunăcu noi!”Praznicul Bunei Vestiri ne așeazăpe o linie verticală a ceea ce înseamnălegătura lui Dumnezeu cu îngerii șioamenii. O purtare de grijă a Creatoru-lui fahă de creahia Sa, iubire manifestatăconcret și coerent în timpul istoric șicuprinsă în Revelahia naturală șisupranaturală.Dumnezeu în care noi credem esteo Fiinhă personală, care nu rămâne dis-tantă și indiferentă fahă de creaturileSale, ci stă în legătura cu ele șiîndeosebi cu omul, coroana creahiei.Evenimentul biblic numit BunaVestire (Luca 1, 26-38) descoperăaceastă providenhă și mai mult, anunhăîntruparea Fiului lui Dumnezeu, Caredevine și Fiul Omului. Mesagerulveștilor bune pentru omenire, SfântulArhanghel Gavriil, devine și liantulsau legătura între Dumnezeu șiFecioara Maria.

Sfântul Evanghelist Luca istoriseștecum se desfășoară bunavestire a Naș-terii Mântuitorului Iisus Hristos, subforma unui dialog între ArhanghelulGavriil, trimisul lui Dumnezeu, șiFecioara Maria. Cuvintele arhanghelu-lui descoperă faptul că Fecioara Maria„era plină de har” și „binecuvântată deDumnezeu”, iar Cel ce se va naște dinea, are origine dumnezeiască, iarîmpărăhia sau Biserica pe care o va înte-meia va fi fără de sfârșit.Ea este aleasă ca să nască prinlucrarea Duhului Sfânt pe Iisus Hristos,Fiul lui Dumnezeu: „Duhul Sfânt se vacoborî peste tine și puterea CeluiPreaînalt te va umbri; pentru aceea șiSfântul care se va naște din tine Fiul luiDumnezeu se va chema” (Luca 1,35).Răspunsul Fecioarei Maria este plinde seninătate, ascultare și demnitate:„Iată roaba Domnului. Fie mie dupăcuvântul tău” (Luca 1,38). Ea se lasă îngrija lui Dumnezeu, lasă harul divin sălucreze și consimte să primească întrupul ei feciorelnic pe Creatorul ei și atoată lumea, pe Fiul lui Dumnezeu șiProniatorul lumii.Astfel, începe un nou capitol în cur-sul lumii: istoria mântuirii neamuluiomenesc. Observăm că îngerii suntvestitorii voii lui Dumnezeu și călăuz-itori pe calea mântuirii, iar FecioaraMaria este vestitoare, împlinitoare șiaducătoare în lume a Cuvântului luiDumnezeu întrupat. Prin ea Dumnezeus-a coborât pe pământ și a petrecut cuoamenii, eliberându-i din robia păcatu-lui și făcându-i din nou moștenitori aiÎmpărăhiei Sale Cerești. Fecioara Mariase lasă în grija lui Dumnezeu, lasă harulsă lucreze și nu se îndoiește că cele pro-fehite se vor împlini, și într-adevăr s-auîmplinit peste nouă luni, prin naștereasupranaturală a lui Iisus Hristos înBetleemul Iudeii, precum au prezis șiprorocii Vechiului Testament.Troparul praznicului rezumă eveni-mentul Bunei Vestiri: „Astăzi esteînceputul mântuirii noastre și arătareaCelui din veac. Fiul lui Dumnezeu seface Fiul Fecioarei și Gavriil bin-evestește”.Cu alte cuvinte are loc arătareaplanului conceput de Dumnezeu dinveșnicie pentru mântuirea și îndum-nezeirea noastră, conform căruia FiulSău avea să se facă Om pentru ca omulsă devină Dumnezeu. Astăzi sărbătorimunirea în Persoana Sa dumnezeiască acelor două firi, divină și umană. Fireaomenească asumată de Hristos era alcă-tuită, la fel ca a noastră, dintr-un sufletși dintr-un trup.Din Sărbătoarea Bunei Vestirivedem unul dintre modurile cumlucrează Dumnezeu; observămascultarea Fecioarei Maria fahă de voialui Dumnezeu; învăhăm cum trebuie săapreciem această consimhire a uman-ităhii în faha Divinităhii; învăhăm cum artrebui să ne comportăm în legăturanoastră cu Dumnezeu. Am dobânditprin Taina Botezului și a Mirungerii,harul divin și înfierea duhovnicească înBiserica Mântuitorului Iisus Hristos, iarprin celelalte Sfinte Taine de aseme-nea ni se comunică Dumnezeu prinenergiile Sale necreate.Praznicul Bunei Vestiri a venit înacest an cu o încercare nouă pentrunoi to8i. În contextul social produs deepidemie, așezahi fiind în cămara sufle-tului care transcende zidurile și limitelefizice, suntem chemahi a ne așeza ase-meni Fecioarei Maria în rugăciune,pentru a primi vestea cea bună asănătăhii și viehii continue, cu preocu-parea de a împlini voia lui Dumnezeu.Despărhihi temporar din cauzavirusului care a făcut deja foarte multevictime în lume, dar și la noi, ne purtămunii pe alhii, cu dragoste și nădejde debine, în rugăciune.

Liturghia de astăzi întruchipeazăchipul României din ultimii ani. Pentrucă asemeni părinhilor și bunicilor noștricare ani de zile și-au plecat genunchii șiinimile în faha icoanelor și candeleloraprinse de dorul copiilor plecahi dinco-lo de hotarele hării, și noi, slujitorii Sfin-telor Altare, astăzi vă purtăm în rugăci-une cu nădejdea întoarcerii acasă atuncicând bariera pusă de această epidemieva dispărea.Suntem o Biserică, însă mai mult caniciodată suntem o Familie în comuni-une de har și dragoste. Faptul că Dum-neavoastră trebuie să stahi acasăprovoacă îngrijorare și apăsaresufletească, însă vom birui împreunăajutahi de Maica Domnului. Cândmomentele acestea de încercare șisuferinhă vor trece, să dovedim maimult că merităm să ne numim creștini,fiii lui Dumnezeu și că avemîndrăznirea să o numim Mamă peNăscătoarea de Dumnezeu și MaicaLuminii.De aici, din faha Sfintelor Altare,vă dorim multă sănătate, putere și aju-tor de la Dumnezeu prin mijlocireaMaicii Domnului și vă asigurăm detoată dragostea, disponibilitatea și rugă-ciunea noastră, a clerului, monahilor șislujitorilor Sfintei Biserici.
Duminica Sfântului IoanScărarul la catedralaVeche din Arad

În Duminica a patra din Post, Preas-fintitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, asăvârșit Dumnezeiasca Liturghie aSfântului Vasile cel Mare în CatedralaVeche din Arad, fiind înconjurat de unsobor de preoţi şi diaconi.În cuvântul de învăhătură, Preas-finhia Sa le-a vorbit credincioșilordespre Sfântul Ioan Scărarul care neînvahă că adresa bună este Dumnezeuliubirii, al smereniei, al răbdării șiînfierii. Mai profund gândind, putemspune că scara noastră către cer esteHristos: „Iar Eu, când Mă voi înăl=ade pe pământ, îi voi trage pe to=i laMine” (Ioan 12, 32). Cel ce nu urcă înHristos, acela rătăcește. Scara estetrupul lui Hristos, Sfânta Biserică, caretransmite harul și învăhătura Lui: „Eusunt Calea, Adevărul și Via=a. Nimeninu vine la Tatăl Meu decât prin Mine”(Ioan 14, 6).După patru săptămâni de post șirugăciune, după ani de viahă creștină, cevedem noi de pe treapta pe care neaflăm? Avem aceeași vedere, după cumne îndemna Sfântul Andrei Criteanul laînceputul Postului Mare? Adică:„Vede=i, vede=i! că Eu sunt Dumnezeu,Care am plouat mana și apa din piatrăam izvorât demult, în pustie, poporuluiMeu, cu singura dreaptă și cu tăriaMea” (Canonul Mare).În lucrarea sa Scara, Sfântul Ioansintetizează principiile viehi creștine, iarsimbolul scării este de fapt viahafiecăruia dintre noi, iar treptele suntmanifestarea conștiinhei prin curăhireade păcate.Întâlnindu-ne cu Domnul Hristosastăzi, ce ar vedea El la noi? Suntem noiplini de credinhă, dragoste, smerenie,ascultare și nădejde? Sau suntemcuprinși de suferinhă, neîncredere, ego-ism, indiferenhă și deznădejde?Cred că în aceste zile cu multeprovocări, suferinhe, epidemie, confuziietc., am avea puterea să strigăm ca șitatăl copilului din Evanghelie: „CredDoamne! Ajută necredin=eimele” (Marcu 9, 24). Pentru că așarecunoaștem neputinha noastră, puhinacredinhă, puterea lui Dumnezeu șiîncrederea în ajutorul Lui.Așa găsim adresa corectă, atuncicând batem la ușa Mântuitorului IisusHristos: „Cere=i și vi se va da; căuta=i și

ve=i afla; bate=i și vi se va deschide. Căoricine cere ia, cel care caută află, șicelui care bate i se va deschide” (Matei7, 7-8).Să ne ajute Dumnezeu în credinhă,răbdare și dragoste pentru a urca pescara virtuhilor în Biserică, în familie șiîn poporul dreptcredincios”, a spusPreasfinhitul Părinte Emilian Crișanul.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

FrăMietate și solidaritatede 1 Martie în ParohiaPrunișor
Ziua de 1 martie are o însemnătatedeosebită pentru lumea laică și nunumai. În această zi parcă tohi oameniisunt mult mai darnici, mult mai veseliși solidari cu ce din jur. Mamele și buni-cile sunt îmbucurate de copii și nepohiprin acel simbol cunoscut în popor deMĂRgIȘOR.Așa s-a întâmplat și în parohiaPrunișor, unde membrii Grupului Cate-hetic „Sfântul Stelian”, au dorit să aducăun zâmbet pe fehele mamelor șibunicelor. Aceștia au confechionataproximativ 130 de mărhișoare dindiferite materiale.Această activitate s-a desfășurat subegida „Măr8ișorul ajută omul”, avâdca scop principal întrajutorarea celor cuo stare materială precară.Biserica a remunerat munca copi-ilor, darul primit va fi donat unei familiinevoiașe. Fiecare credincios s-a bucu-rat văzând talantul și dragostea cu carecopii au confechionat mărhișoarele.După finalul Sfintei Liturghii,preotul paroh împreună cu o parte dinmembrii Grupului Catehetic „SfântulStelian” s-au îndreptat spre Spitalulde boli cronice din Sebiș pentru aaduce un balsma de mângâierefemeilor aflate în suferinhă și încer-care, oferindu-le câte un mărhișor con-fechionat de ei.Aceste activităhi se încadrează încontextul „Anului omagial al pastorahieipărinhilor și copiilor”, având ca scopprincipal, ca tinerii să conștientizeze căorice faptă bună cât de mică ar fi, pen-tru părinhi și bunici reprezintă o bucurieincomensurabilă.
Pomenirea fostuluipreședinte al OasteiDomnului, Moise Velescu, în parohiaGrădiște I

S-a îndătinat comemorarea treceriila cele veşnice a celui ce a fost preşed-intele pe ţară al Oastei Domnului,fratele Moise Velescu. De la trecereasa în veşnicie s-au scurs 12 ani. Astfel,în Duminica Izgonirii lui Adam dinRai, 1 martie 2020, în biserica ParohieiArad-Grădişte I, s-a săvârşit SfântaLiturghie urmată de slujba parastasu-lui pentru vrednicul înaintaș al OasteiDomnului.Din sobor au făcut parte slujitoriiparohiei – Pr. paroh Mihai OctavianBlaj şi diacon Călin Teuca – cât şi pre-oţii Oastei: Pr. prof. dr. Vasile Mihoc,Pr. Iosif Toma, de la Sibiu, Pr. MarianMărcuș de la Caransebeș şi Ierom.Pimen Lupu de la Certege.Cuvântul de învăţătură a fost rostitde Pr. prof. dr. Vasile Mihoc care aexplicat pericopele Apostolului șiEvangheliei din Duminica Izgonirii luiAdam din RaiÎncepând cu orele 15.00 părinţii şifraţii Oastei Domnului s-au întâlnit pen-tru adunarea comemorativă dedicatăînaintaşului arădean, adunare la care aparticipat şi IPS Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului. Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Chiriarhul arădean a rostit uncuvânt de învăhătură, plecând de la citir-ile scripturistice ale zilei, în care a făcutapel la ascultarea datorată Bisericii decătre tohi fiii ei, mai ales în acest Anomagial al pastorahiei părinhilor și copi-ilor, având în vedere și lucrarea OasteiDomnului privitoare la raportul întrepărinhi și copii spre o bună educahiecreștinească, aducătoare de bine în viahaBisericii și societăhii, dând exemplu înacest sens și familia celui pentru care s-a făcut parastasul și a prilejuit adunareadin această zi.Participanţi la adunare au fost dinOradea, Beiuș, Reșiha, Cluj, Galaţi,Sibiu, Iaşi, Teiuş, Arad.
Elevii Seminarului Teologic arădean, în vizită la ExpoziMia,,Muzeul Bibliei”

Luni, 2 Martie, elevii SeminaruluiTeologic Ortodox din Arad au vizitatexpoziţia „Muzeul Bibliei”, organizatăîn incinta Bibliotecii Judeţene „Alexan-dru D. Xenopol”.Aceştia, însoţiţi de către pr. prof.Pompiliu Gavra, pr.prof. Codin Şimon-ca-Opriţa, pr. prof. Dacian-EmilianNan, pr. prof. Vlad-Sergiu Sandu şiprof. Florin Tătar, au vizitat expoziţiacare cuprinde aproximativ 1000 deexemplare de Biblii din întreaga lume,toate aparţinând colecţiei private a dr.Ionel Tuţac, preşedintele AsociaţieiRenaşterea Familiei din Timişoara.Ghidul expoziţiei a fost pr. Gabriel-Ioan Vladu, angajat în cadrul BiblioteciiJudeţene şi absolvent al SeminaruluiTeologic arădean.Printre exponate se află biblii ilus-trate, o biblie pe microfilm care a ajunspe Lună, cea mai mică biblie din lume,care nu poate fi citită decât la micro-scop, un sul al Cărhii Estera de 6,5 metri,o biblie-breloc ce a aparhinut lui BillyGraham, o Biblie în latină din anul1700, dar și alte exponate prehioase.Elevii au avut posibilitatea de a admirasau chiar de a hine în mână biblii vechide sute de ani, scrise în diferite limbi, auadresat întrebări coordonatorilor,urmând ca mai apoi să urmărească unscurt material video legat de vechimeași istoria Bibliei.
Mini proiectul ,,PreMulcerului – să iubim cufapta”, în Parohia Bocsig

Duminică, 1 martie, a fost o zi spe-cială pentru credincioșii Parohiei Orto-doxe Bocsig. În primul rând pentru că afost Duminica iertării, ziua care precedeintrarea în Postul Sfintelor Paști,duminică pe care Sfinhii Părinhi au numit-o așa deoarece nimeni nu poate intra înpost dacă nu este în pace cu semenii.Dacă s-a vorbit despre iertareasemenilor, s-a vorbit implicit și despreiubirea semenilor, iar dacă s-a vorbitdespre iubire, cea mai frumoasă modal-itate de iubire a semenilor este iubireacu fapta, așa cum găsim îndemnul înSfânta Scriptură: ”Fiii mei, să nu iubimcu vorba, numai din gură, ci cu fapta şicu adevărul.” (I Ioan 3, 18). În al doilearând, a fost o zi specială pentru că amavut ocazia să punem în practică aceastăînvăhătură, de a iubi cu fapta pe semeniinoștri, printr-o activitate desfășurată subacest îndemn.Încredinhahi fiind că milostenia este”prehul cerului” așa cum spune Sf. IoanGură de Aur, dar și în contextul „Anu-lui omagial al pastora8iei părin8ilor șicopiilor” și a „Anului comemorativ alfilantropilor ortodocși români”, amrealizat un miniproiect cu caracterfilantropic-cultural cu titlul ”Prehul ceru-lui – să iubim cu fapta”.În acest miniproiect sunt implicahicopiii din Grupa de Cateheză ”Sf. Ghe-

orghe” a Bisericii Ortodoxe ”Sf. MareMc. Gheorghe” Bocsig și copii dori-tori de la Școala Gimnazială ”VasilePop” Bocsig, coordonahi de către pro-fesoara de Religie și preotul paroh. Încadrul unui atelier de creahie, au avut locmai multe întâlniri și activităhi cu echipade realizare a miniproiectului, atât încabinetul de religie al școlii, cât și în bis-erica parohială, unde copiii au învăhatdespre iubirea lui Dumnezeu revărsatăasupra tuturor oamenilor deopotrivă,necondihionat dar și despre datoriaoamenilor de a se iubi unii pe alhiiarătând acest lucru prin fapte concrete.În cadrul activităhilor desfășurate,copiii au confechionat peste 280 deexponate: mărhișoare, semne de carte,păpuși din ahă, behe decorative și 30 deiconihe litografiate. Aceste lucrări aufost expuse duminică, 1 martie, în bis-erica parohială spre vânzare, fiecareoferind în schimb obolul său spre a seface util celor nevoiași, sub îndemnulcuvintelor Sf. Ioan Gură de Aur: ”Aiobol, ai un bănuh? Cumpără cerul! Nupentru că cerul este ieftin, ci pentru căStăpânul este iubitor de oameni.”Copiii implicahi în miniproiectînsohihi de familiile lor și de către pro-fesoara de Religie, au participat dedimineahă la slujba Utreniei și a SfinteiLiturghii, ca mai apoi, la sfârșitul aces-teia din urmă, să prezinte și să împartătuturor credincioșilor prezenhi câte unmărhișor sau câte o iconihă dintre celelucrate de către ei. Această expozihie cuvânzare s-a desfășurat în ideea strân-gerii unei sume de bani consistente așacum s-a și întâmplat, produse ali-mentare, haine și jucării și ajutorarea, cutoate acestea, a familiilor nevoiașe dinlocalitate, în cursul acestei săptămâni.Aceste activităhi s-au desfășurat cuscopul de a pune în inimile copiilor, amembrilor familiilor lor, dar și a tutur-or credincioșilor, învăhătura Bisericiidespre iubirea lui Dumnezeu, iubireaaproapelui și iubirea de sine, în dorinhaînsușirii unor virtuhi creștine și mani-festarea unui comportament moral șifilantropic în concordanhă cu valorilereligioase, și în sfârșit toate acestea sprefolosul sufletesc și urcușul duhovnicesccătre mântuire al tuturor.
Tinerii din Prunișor șiSebiș în vizită la orfelinat

În prima săptămână a PostuluiMare, tineri ai Liceului Teoretic dinSebiș împreună cu o parte din membriiGrupului Catehetic „Sfântul Stelian”din Prunișor au întrepins o achiune cul-tural-filantropică.Ziua de joi a acestei săptămâni, areprezentat cu adevărat, un moment dealeasă bucurie, pentru copiii din Casade Tip Familial Bocsig, deoarece aceș-tia au fost vizitahi de un grup de tineriinimoși care au pregătit câteva daruri. Înacelași timp, tinerii au mers și cu gân-dul de a încerca să aducă un zâmbet pebuzele acelor copii, prin unele activităhicultural-educative. Fiecare copil a prim-it două cadouri conform vârstei.Întâlnirea a fost una extraordi-nară, deoarece pe lângă darurileoferite, tinerii au intrat în dialog cuacești copii, împrietenindu-se. Dupăce au făcut cunoștinhă, au vorbitpuhin despre Dumnezeu, desprediferite probleme ale copilăriei șispre final au organizat un joc educa-tiv. Cu siguranhă, momentele aces-tea vor rămâne întipărite în sufleteletinerilor peste veacuri.Această achiune s-a realizat printr-ocolaborare a Bisericii OrtodoxeRomâne din Prunișor, preot parohAvram Florin Ioan și Liceul Teoreticdin Sebiș, condus de domnul directorTurnea Marius. Manifestarea aceastaîncadrându-se în Proiectul „Aproapele– familia mea”, derulat pe o perioadăa trei luni în parohia Prunișor.

Astfel că, doamnele profesoareOancea Fereștean Monica și Deme-trescu Dana au mobilizat mai mulhielevi, care au pregătit aceste daruri.Achiunea tinerilor s-a dorit a fi unade suflet pentru suflet, după cum s-a șiîntâmplat. Bucuria observată pechipurile copiilor din acel centru deplasament, i-a încurajat pe tineri pentrua mai organiza și alte achiune de acestfel. 
Săptămâna duhovnicească la Facultatea de TeologieOrtodoxă din Arad

Prima săptămână din Postul Marereprezintă prin tradihie, la Facultatea deTeologie „Ilarion V. Felea” din Arad,săptămâna duhovnicească a studenţilorteologi şi a dascălilor acestei instituţiiteologice.În acest sens, în Paraclisul stu-denţilor din curtea Facultăţii, pe lângăprogramul liturgic obişnuit al dimi -neţilor din Postul Mare, care cuprindesăvârşirea miercurea şi vinerea aLiturghiei Darurilor Înaintesfinţite, iarlunea, marhea și joia a slujbei Utreniei,în fiecare dintre serile acestei săptămânia fost săvârşită rânduiala Pavecerniţeicelei Mari împreunată cu câte o parte aCanonului celui Mare de pocăinţă alSfântului Andrei Criteanul, aşa cumprevede rânduiala tipiconală a Triodu-lui. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare afost slujită de părinţii profesori slujitorila Paraclisul „Sfântul Maxim Mărtur-isitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina”al Facultăţii, urmând apoi, în fiecareseară, la sfârşitul slujbei, cuvântul dezidire duhovnicească şi de călăuzire pecalea Postului Mare, rostit de către unuldintre părinţii profesori ai Facultăţii,adresat studenţilor şi credincioşilor careau participat la această slujbă specială,specifică Postului celui Mare.Astfel, luni seara după slujbă, Părin-tele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu s-a referit la treptele urcușuluiduhovnicesc în viaha creștinului. Marţiseara, după slujba Pavecerniţei cu ceade-a doua parte a Canonului Mare,Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Far-cașiu, a vorbit despre nejudecareaaproapelui și vederea propriilor noastrepăcate, pentru rodirea unei pocăinheadevărate. Miercuri seara, PărinteleLect. Univ. Dr. Ioan Lazăr, duhovniculFacultăhii de Teologie Ortodoxă, le-avorbit studenhilor și credincioșilorprezenhi la slujbă despre postire șiimportanha acesteia pentru viahaduhovnicească.Joi seara, a fost săvârşită ultimaparte a Canonului celui Mare dimpre-ună cu slujba Pavecerniţei Mari, desoborul părinţilor profesori slujitori laParaclisul Facultăţii, sub protia Părin-telui Decan, Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, în prezenha Întâistătătoruluieparhiei noastre, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Dr. Timotei Seviciu, care a fostînsohit de părintele Arhid. Lect.Univ.Dr. Tiberiu Ardelean, cadrudidactic al Facultăhii noastre și Inspec-tor eparhial bisericesc în cadrul Cen-trului eparhial. La sfârşitul slujbei, Înalt-preasfinhia Sa a vorbit despre Canonulcel Mare, aducând aminte de pil-duitoarele icoane ale personalităhilor șievenimentelor biblice reprezentate prinnoua pictură a paraclisului Facultăhii deTeologie. Credincioșii pot astfel per-cepe o reală împletire a imnografiei șiiconografiei Bisericii, în pragulDuminicii Ortodoxiei.La finalul meditahiei Înaltpreas-finhitului Arhiepiscop Timotei, Părin-tele Decan a mulţumit în mod deosebitchiriarhului pentru că, potrivit uneitradihii deja statornicite la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, a poposit

și în anul acesta în mijlocul profeso-rilor şi studenţilor Facultăţii de Teolo-gie arădene, încununând săptămânaduhovnicească de la începutul Postuluicelui Mare, prin rugăciunea şi cuvântulatât de articulat teologic al Înaltpreasfi-unţiei Sale. Părintele Decan a arătat căprezenha Întâistătătorului eparhiei înlocașul de rugăciune al studenhilorteologi vădește grija pe care Înaltpreas-finhia Sa o poartă fahă de formarea int-electuală și duhovnicească a viitorilorslujitori ai Sfintelor Altare din aceastăparte de hară, fapt care îi întăreștedeopotrivă pe profesorii și studenhii Fac-ultăhii în ascultare și dragoste fahă dechiriarhul lor, știind că în Biserica luiHristos, harul Preohiei se dăruiește prinpunerea mâinilor episcopului.La toate slujbele săvârșite în Para-clisul Facultăhii de Teologie Ortodoxă,răspunsurile alternative din cele douăstrăni ale bisericii au fost date de cătrestudenţii teologi sub directa călăuzire aprofesorului de muzică al facultăţii,Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.
Concursul ,,Biserica dinsatul meu” în ParohiaCărand 

În urma parteneriatului educahionaldesfășurat între Parohia OrtodoxăCărand și Școala Gimnazială Cărand, înperioada 23.01.2020-08.03.2020, s-adesfășurat concursul „Biserica din satulmeu”.Acest concurs este parte compo-nentă din miniproiectul intitulat „Bis-erica din satul meu- exemplu de iubiremilostivă”, desfășurat în perioada05.12.2019-08.03.2020 și este proiectulprin care parohia ortodoxă Cărand vaparticipa la concursul Nahional Cate-hetic „Iubirea lui Hristos în familiamea”.Acest proiect are ca scop implicareatinerilor în viaha liturgică și social-filantropică a Bisericii din satul lor, prinîncurajarea participării la slujbele Bis-ericii, dar și la achiunile de ajutorare acelor nevoiași desfășurate de către Bis-erică. Astfel, aceștia au pregătit pentrusărbătorile de iarnă, instruihi fiind depreotul paroh Florin Gașpar și dna pro-fesor Claudia Bun, sceneta religioasă„Steaua” și pe lângă faptul că au prezen-tat această scenetă în Biserică, au mersși pe la casele credincioșilor pentru avesti nașterea Domnului. Au învăhat laora de religie desfășurată atât la școalăcât și la biserică prin împreună-lucrareapreotului și a profesoarei de religie, nohi-uni despre iubirea milostivă a creștinu-lui care se împlinește prin fapte bune șiau pus în practică aceasta prin ajutorareacelor nevoiași. Au fost ajutate în pro-duse alimentare și haine un număr de 28de persoane nevoiașe.În prima parte a anului 2020, eleviiau fost implicahi, alături de întreagacomunitate, cât și de comunităhile șiparohiile învecinate, în ajutorarea uneifetihe bolnave, care la vârsta de doardouă luni suferă de mai multe afechiu-ni la organele interne și necesită unnumăr de minim trei operahii de-a lun-gul a cinci ani. A doua parte a proiec-tului intitulată „Biserica din satul meu”,a avut în vedere ajutorarea acesteifamilii, a cărei fetihă este bolnavă.Proiectul a avut în vedere con-fechionarea unei machete a bisericii dincomuna Cărand, dorindu-se a se încu-raja comunicarea și împreună-lucrareadintre copii și părinhi, avându-se învedere că părinhii petrec astăzi din ce înce mai puhin timp alături de copiii lor. Îndata de 27.02.2020, elevii au dusmachetele confechionate la școala dinCărand. Au fost construite 14 machete,7 la clasele I-IV și 7 la clasele V-VIII.A avut loc o expozihie, în cadrul căreiaelevii alături de profesori au votat prinvot secret și liber primele trei machete

câștigătoare la clasele I-IV, respectivprimele trei de la clasele V-VIII. Aufost acordate șase premii constând înbani, diplomă și dulciuri. Tohi elevii auprimit diplomă de participare și uncadou dulce din partea Bisericii. A douaetapă a acestui concurs s-a desfășurat îndata de 08.03.2020, la Biserica paro-hială din Cărand. Elevii au adus cele 6machete căștigătoare, care au fostexpuse la sfârșitul Sfintei Liturghii șicredincioșii parohiei au ales prin votsecret macheta câștigătoare pe comunaCărand, premiul I primind diplomă și osumă de bani. De asemenea au oferit șisprijinul lor pentru cei aflahi în suferinhă,strângându-se o sumă considerabilăcare va fi donată familiei a cărei fetihă dedouă luni are nevoie de mai multe oper-ahii. Elevii au oferit și o felicitaremamelor, pe care au confechionat-o îndupă masa zilei de vineri la casa paro-hială. Femeile parohiei prezente la Sfân-ta Liturghie au primit din partea preo-tului paroh câte o floare, simbol alaprecierii și prehuirii Bisericii.
Procesiune cu icoane înParohia Șilindia

În prima duminică a Postului Marecredincioșii Parohiei Șilindia au prăz-nuit Duminica Ortodoxiei cu multăbucurie, la slujbă aducând fiecare câteo icoană pe care au hinut-o în mână întimpul Sfintei Liturghii.După slujbă, toată suflarea orto-doxă, a plecat, în glasul clopotelor, înprocesiune cu sfintele icoane prin local-itate, oferind astfel un bun exemplu demărturisire a dreptei credinhe.În faha tuturor icoanelor s-a aflaticoana Maicii Domnului Paramythia(Mângâietoarea), care a fost purtată, perând, de copii, tineri și mai mulhi cred-incioși.Procesiunea s-a încheiat în fahaprimăriei, unde domnul primar, RovinMariș, a așteptat cu bucurie mulhimeade credincioși, oferindu-le acestora omică agapă frăhească.Preotul paroh, Gabriel Streulea, amulhumit credincioșilor pentru partici-pare și pentru dragostea arătată fahă deBiserică, exprimându-și bucuria pentruacest eveniment realizat împreună pen-tru al patrulea an consecutiv.
Voluntarii SNAC ai Liceului Tehnologic,,Iuliu Moldovan” dinArad, vestitori ai primăverii pentru persoanele de la AsociaMia FilantropiaArad
Ziua de 1 martie are o semnificahiespecială pentru români. Nu doar cămarchează începutul primăverii ciaduce bucurie în sufletul femeilor, prinprimirea gingașului mărhișor. Simbolulprimăverii, al renașterii naturii și alnorocului, mărhișorul este purtat cumândrie de fete și femei din întreagaRomânie.În fiecare primăvară, în data de 8martie, toate doamnele și domnișoarelede pe întregul glob sunt sărbătorite cuflori, cadouri sau alte mici atenhii dinpartea persoanelor dragi sau partenerilorde viahă. 8 martie este ziua în carefemeile din lumea întreagă sunt recunos-cute pentru realizările lor fără a ţine contde diferenţele naţionale, etnice, lingvis-tice, culturale, economice sau politice.Pentru a marca cele două eveni-mente, elevii voluntari ai SNAC (Strate-gia Nahională de Achiune Comunitară),de la Liceul Tehnologic ,,IuliuMoldovan” Arad au oferit mărhișoare șiflori doamnelor care frecventează Aso-ciahia Filantropia Arad.Continuare în pagina 7
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Urmare din pagina 6Aceștia au fost însohihi de: prof. dr.ing. Florinel Boja – directorul școlii,prof. Codruha Vasiescu – coordonatorSNAC pe școală, prof. Oana Olariu,secretar Alina Hojda, prof. VasileHojda și prof. Cosmin Julan.Activitateaa avut loc în 5 martie 2020.Prin această achiune, elevii și-auexersat abilitatea de a participa într-unmod eficient și constructiv la viahasocială, de a se implica în mod activmai ales în societăhile din ce în ce maivariate.
ConferinMa duhovnicească ,,CanonulMare” susMinută de IPS Părinte Timotei în cadrul ASCOR Arad

Conferinhele duhovnicești organi-zate în Postul Mare de A.S.C.O.R Arad,au debutat, marhi 10 martie 2020, în ceade-a doua Săptămână a Postului.Primul invitat fiind I.P.S PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, aces-ta fiind cel mai îndreptăhit spre a ne rel-eva trăirea duhovnicească dar și cunoșt-inhele acumulate pe parcursul anilor deslujire atât ca și preot, respectiv ca Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoareiși Caransebeșului, iar mai apoi ca păs-tor sufletesc al credincioșilor dinArhiepiscopia Aradului. Evenimentuls-a desfășurat în Aula Facultăhii deTeologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad. Printre participanhi s-aunumărat Decanul Facultăhii de TeologieOrtodoxă, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja,cât și preacuvioși si preacucernicipărinhi din cuprinsul ArhiepiscopieiAradului. Conferinha a abordat o temăsemnificativă Bisericii noastre înaceastă perioadă de urcuș duhovnicesc,având în esenhă Canonul cel Mare alSf. Andrei Criteanul, văzut ca un modelde reflechie asupra stării păcătoase aomului. La început, I.P.S. Părinte Tim-otei, a făcut o incursiune succintădespre istoria cultului divin, cât șidespre imnografia și evoluhia acesteiade-a lungul timpului. Spre sfârșitulcuvântului ziditor de suflet, ierarhul aîndemnat să urmăm modelele pil-duitoare de credinhă statornică sidragoste curată a unor personalităhi bib-lice importante care au marcat în modconstructiv istoria Bisericii: plăcutul luiDumnezeu, Iov, Noe, patriarhii Vechi-ului Legământ, femeia canaaneancă etc.Această întrunire de suflet s-a dovedit afi de un real folos duhovnicesc pentruparticipanhi, datorită analizei minuhioaseși introspechiei adânci pe care Inalt-preasfinhia Sa a sădit-o în inimile aces-tora, respectiv în cadrul acestei confer-inhe, asupra temelor importante legatede această perioadă prepascală.ConferinMă teologică internaMion-ală la Facultatea de Teologie Orto-doxă din AradÎn aula Facultăhii de Teologie dinArad a avut loc în dimineaha zilei demiercuri, 11 martie 2020, conferinhateologică intitulată „Secularizarea ca oprovocare pentru Bisericile noastre”,sushinută de profesorul universitar dr.Martin Illert de la Universitatea Halle(Wittenberg) din Germania.Tema abordată de teologul luterana prezentat un interes sporit în rândulstudenhilor teologi, dar și al cadreloruniversitare arădene, hinând cont deracordarea subiectului la pulsul soci-etăhii actuale, precum și de contribuhiaprivind dezvoltarea dialogului inter-creștin și interdisciplinar.La această conferinhă au participatcei doi ierarhi arădeni, Înaltpreasfinhit-ul Arhiepiscop Timotei și PreasfinhitulEpiscop-vicar Emilian Crișanul, stu-denhii, masteranzii și doctoranzii Fac-ultăhii de Teologie din Arad, precum șicadrele universitare ale facultăhii.

Prezentarea și moderarea conferinhei afost făcută de către Pr. Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, Decanul Facultăhii deTeologie arădene, iar traducerea con-ferinhei, precum și a dialogului inihiat, s-a efectuat de către Pr. Prof. Univ. Dr.Ioan Tulcan.Manifestarea academică s-aîncheiat printr-o sesiune de întrebări șirăspunsuri între participanhi și profe-sorul conferenhiar.
ConferinMa ,,PastoraMiaelevilor și studenMilor –dialog ziditor”, susMinutăde PS Părinte EmilianCrișanul în cadrulASCOR Arad

Cu binecuvântarea și prezenha Înalt-preasfinhitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, s-a desfășurat,miercuri, 11 martie 2020, în aula Fac-ultăhii de Teologie din Arad, a douaconferinhă duhovnicească din PostulMare, care l-a avut ca și invitat pe Preas-finhitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop Vicar ar Arhiepiscopiei Aradului.Preasfinhitul Emilian a îmbrăhișatcu bucurie invitahia membrilor filialeiA.S.C.O.R Arad iar tema conferinhei afost: ,,Pastorahia elevilor si studenhilor-Dialog ziditor”.La această conferinhă au participat:Preacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja,Decanul Facultăhii de Teologie arădene,numeroși preohi și studenhi. Astfel,Preasfinhia Sa a abordat o temă actualăprin care a evidenhiat rolul profesoruluiși preotului în viaha unui elev sau stu-dent. Preotul educă în mod religios peînvăhătura Bisericii, ceea ce aduce ele-vului sau studentului o formare reli-gioasă. De asemenea și profesoruleducă pentru viahă, iar optimismul lui înșcoală îl va determina pe elev să devinăun om cu experienhă ce va avea în viahăde câștigat. Însă cunoștinhele acumu-late la școală nu folosesc în viahă dacănu le punem în practică. Astfel Îl avemca și exemplu pe Mântuitorul nostruIisus Hristos, Care este ,,Calea, Ade-vărul și Viaha” ( Ioan 14, 6). Cu toate cănu tohi au aceiași credinhă, suntemîndemnahi de Preasfinhia Sa să nepunem mintea la contribuhie, deoarece,,Credinha fără de fapte moartă este” (Iacov 2, 20) Pătrundem în cunoașterealui Dumnezeu prin împărtășirea cu El,astfel teologia este pusă în practică. Deasemenea, Preasfinhia Sa a îndemnatpublicul, format în mare parte din stu-denhi teologi, să se cunoască pe ei înșișipentru a putea lucra la desăvârșirea per-sonalităhii lor creștine, cu ajutorul luiDumnezeu, deoarece Biserica arenevoie de oameni cu potenhial, care săfie un sprijin pentru restul oamenilor.În partea a doua a conferinhei,Preasfinhia Sa a răspuns la întrebărileadresate din public, aducând răspun-suri cu folos duhovnicesc tuturor celorprezenhi.
Întrunirea preoMilor dinCercul misionar Arad

Joi, 12 martie 2020, la invitahiaPreotului Caius Cuharu de la ParohiaArad-Gai, preohii Cercului pastoralArad s-au întrunit în biserica parohiei cuhramul ,,Nașterea Maicii Domnului”.În deschidere, după rostirea rugă-ciunii, preotul Petru Ursulescu, coor-donatorul Cercului pastoral Arad asalutat asistenha, mulhumind părinteluiparoh pentru invitahie și găzduireaacestei noi sesiuni de consfătuire apreohilor din municipiu. În prezidiulmanifestării s-au mai aflat părinhiiconsilieri Iustin Popovici și GheorgheGligor, precum și părintele protopopFlavius Petcuh.

Conform programului, părinteleConf. Univ. Dr. Caius Cuharu a sushin-ut un referat de specialitate intitulat:,,Iisus Hristos ca învăhător lăuntric”.În continuarea întâlnirii, părinteleconsilier Protos. Dr. Iustin Popovici le-a recomandat preohilor să urmăreascăîndeaproape și să pună în aplicaremăsurile ce sunt recomandate de cătreautorităhile bisericești și laice compe-tente, nahionale și locale, pentru com-baterea noului Coronavirus (Covid –19). De asemenea, în urma dezbateriloravute, părinhii participanhi au reliefatnecesitatea aplanării panicii create,insistând-se pe îndrumarea credin-cioșilor întru împlinirea atât a rânduieliicreștinești de rugăciune smerită cătreMilostivul Dumnezeu, cât și a aplicăriimăsurilor de urgenhă dispuse deautorităhile competente pentru combat-erea acestui virus.
Săptămâna duhovnicească în Cetatea Ineului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinhit-ului părinte Timotei, ArhiepiscopulAradului, în cea de-a doua săptămână aSfântului şi Marelui Post, începând cuDuminica Ortodoxiei, Parohia Orto-doxă ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” din Ineu, păstorită de Părin-tele Adrian Zaha, protopop al Ineului, aorganizat o Săptămână duhovni -cească.Programul Săptămânii duhovniceştia început în Duminica Ortodoxiei, prinsăvârşirea în biserica parohială a Sfin-tei Liturghii Arhiereşti, de către Preas-finţitul Părinte Emilian Crişanul,Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradu-lui, care a pus la sufletele credincioşilorun cuvânt de învăţătură despre perioa-da duhovnicească în care ne aflăm.După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa,dimpreună cu soborul de clerici, ofi-cialităţile locale şi cu toţi credincioşii, cuicoane în mâini, a mers în proce-siune de la biserica ,,Sfinţii Arhanghe-li Mihail şi Gavriil” până la biserica delemn, cu hramul ,,Izvorul Tămăduirii”,unde s-a încheiat procesiunea. Pe par-cursul desfăşurării procesiunii, credin-cioşii de toate vârstele au intonat cântărispecifice acestei perioade liturgice.Săptămâna duhovnicească a con-tinuat până sâmbătă, 14 martie. Înfiecare seară au fost săvârşite slujbespecifice perioadei postului, urmate deun cuvânt de învăţătură susţinut de pre-oţii invitaţi. Astfel, luni seara, invitat înmijlocul credincioşilor din Ineu afost Părintele Lucian Farcaşiu, con-ferenţiar universitar la Facultatea deTeologie Ortodoxă din Arad, care avorbit despre ,,Pregătirea preotului şi acredincioşilor pentru Sfânta Liturghie.Proscomidia, săvârşirea ei practică şiînţelesul ei simbolic”; marţi, invitatulserii a fost Părintele Florin Parasca,de la Parohia Tăuţi, Cluj, care a vorbitdespre ,,Necesitatea postirii”; miercuriseara, invitat a fost Părintele PetruArdelean, de la Parohia Chişlaca, carea vorbit despre ,,Icoanele Maicii Dom-nului făcătoare de minuni, din Pro-topopiatul Ineu; joi seara, invitat afost Părintele Petru Ursulescu, de laParohia Arad-Micalaca Nouă –Pasaj,care a vorbit despre ,,Tristeţea strălu-citoare a Postului Mare”, vineriseara, Părintele Sever Mocan, de laParohia Ineu-Traian, le-a vorbit credin-cioşilor despre ,,Semnificaţiaveşmintelor liturgice în cultul orto-dox”, iar în ultima seară, sâmbătă,prezent în mijlocul credincioşilor afost Părintele Iustin Popovici, con-silier cultural al Arhiepiscopiei Aradu-lui şi vieţuitor la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, care le-a vorbit celor prezenţidespre ,,Postul şi filantropia – treptespre Înviere”. La finalul slujbelor din

ultimele seri, preohii și credincioșiiprezenhi, s-au rugat Bunului Dumnezeu,Doctorul și Tămăduitorul sufletelor șitrupurilor noastre, să îndepărteze toatăboala și suferinţa din popor și să neînvehe să prehuim viaha și sănătatea cadaruri ale Sale.Credincioșii din Ineu au apreciataceastă inihiativă a părintelui paroh și auparticipat cu multă evlavie și interes laprocesiunea din Duminica Ortodoxiei șila aceste seri de rugăciune, binecu-vântare și întărire duhovnicească.
Monahiile de la SchitulTămand alături de medicii, poliMiștii șijandarmii din VamaNădlac II

În contextul acestei pandemii, miide români care au lucrat, până acum, înEuropa de Vest se întorc în hară, majori-tatea prin punctul de frontieră de la Năd-lac.Pentru a veni în ajutorul angajahilorpunctului de frontieră Nădlac II șiîntregului personal care-și desfășoarăactivitatea în aceste zile acolo (medici,asistenhi medicali, polihiști, polihiști defrontieră, pompieri, jandarmi, vameși),la îndemnul ierarhilor arădeni, mon-ahiile de la Schitul Tămand, Pro-topopiatul Ineu, în frunte cu maicastarehă Serafima au mers noaptea desâmbătă spre duminică în Punctul Tre-cere Frontieră Nădlac II, pentru a ducecelor din Prima Linie hrană caldă. Ală-turi de monahii s-a aflat și domnul Ghe-orghe Stoian, Prefectul Judehului Arad.
FundaMia universitară,,Vasile Goldiș” din Aradîn parteneriat cu 

Arhiepiscopia Araduluiîn sprijinul comunităMiiarădene 
Fundahia Universitară „VasileGoldiș” din Arad în parteneriat cuArhiepiscopia Aradului, a demarat unproiect de achizihionare a unor sistemede ventilahie și monitorizare respiratorienecesare sechiei de terapie intensivă aSpitalului Clinic Judehean de UrgenţăArad.S-au angajat în sprijinul acesteitemerare achiuni de salvare a viehilor șiau răspuns cu promptitudine la achiuneapentru strângerea de fonduri și alhiparteneri antreprenoriali: Fundahia deBiologie Celulară și Moleculară, Com-binatul Agro-Industrial Curtici (CAICurtici), S.C. Filip Spedition SRL, S.C.Filip Prod Carm SRL, etc.Aparatura medicală, de ultimă gen-erahie, comandată în baza reco-mandărilor făcute de către Dr. MirceaOnel, directorul medical al spitalului,va fi adusă în hară de către FundahiaUniversitară „Vasile Goldiș” și donatăSpitalului Clinic Judehean de UrgenţăArad.Achiunea inihiată de către Președin-tele fundahiei, prof. univ. dr. CoraliaAdina Cotoraci, va continua cu alteproiecte social-umanitare și caritativede impact, menite să contribuie larezolvarea problemelor complexe a vre-murilor pe care le traversăm.
Credincioșii ParohieiArad-Micalaca Veche IIalături de personalul dinVama Nădlac II
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinhit-ului Părinte Timotei, arhiepiscop alAradului, credincioșii parohiei AradMicalaca Veche II au pregătit 200pachete cu hrană și dulciuri ostenito-rilor din punctul de frontieră arădeancel mai intens solicitat în aceastăperioadă (polihiști de frontieră, polihiști,

medici, asistenhi medicali, pompieri,jandarmi, vameși) pentru seara de 24martie a.c.Achiunea s-a desfășurat prin coor-donarea Instituhiei Prefectului judehu-lui Arad, a domnului Gheorghe Stoian,prefectul judehului, a sectorului social alArhiepiscopiei Aradului de cătrePreacucernicul părinte Gheorghe Glig-or și cu implicarea deosebită a domnu-lui Bogdan Noghiu.Dorim să aducem mulhumiri famili-ilor din parohie care s-au mobilizat într-un mod cu totul aparte în aceste ziledelicate, dar care ne arată că doar unihi,cu responsabilitate, cu ascultare șiimplicare a tuturor vom putea depăși șiîncercarea abătută asupra întregiiomeniri.
Acţiuni ale ArhiepiscopieiAradului în sprijinul celorcare luptă contra răspândirii coronavirusului COVID 19

Cu milostivirea lui Dumnezeu şicu iubirea Sa de oameni, prin binecu-vântarea Înaltpreasfinţitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului șiprin implicarea Preasfinţitului PărinteEmilian Crișanul, a sectoarelor admin-istrative din cadrul Centrului Eparhial,în contextul actual creat de noua epi-demie, Arhiepiscopia Aradului ademarat mai multe achiuni social-filantropice venind în sprijinul oame-nilor implicahi în combaterea epi-demiei, a Spitalului Clinic Judehean, aInspectoratului de Polihie Arad, dar șial oamenilor afectahi.Până astăzi, 27 martie 2020, prinCentrul Eparhial al ArhiepiscopieiAradului s-au achizihionat aproxima-tiv 1575 de măști cu valvă și 15000buc. mănuși chirurgicale în cuantumde 65000 RON, ce au fost donate Spi-talului Clinic de Urgenţă Arad. Unihiși alături de alhi oameni putem ajutamai mult, astfel în parteneriat cu Fun-daţia ,,Vasile Goldiş” din Arad, lacare s-au mai adăugat şi alte firme şiasociaţii, au fost achizihionate 8aparate de ventilaţie şi monitorizarerespiratorie.Arhiepiscopia Aradului a contribuitcu suma de 72.500 RON, sumă colec-tată cu ajutorul credincioșilor din paro-hiile şi mănăstirile din cuprinsulArhiepiscopiei, prin cele patru Pro-topopiate: Arad, Ineu, Lipova şi Sebiş).Prin Centrul Social – Cantina Sf.Nicolae se oferă 120 de porhii de mân-care de luni până vineri persoanelor vul-nerabile din Municipiul Arad. Mănă-stirea Gai și Schitul de maici de laTămand oferă 25 de porţii de hrană zil-nic cadrelor medicale şi poliţiştilor dinVama Nădlac II.La nivelul parohiilor din Muni -cipiul Arad, în parteneriat cu firmaSC PIROŞ SECURITY FORCE Srlse oferă sprijin oamenilor pentrudeplasări la medic, aducerea de ali-mente celor izolaţi (bătrâni, familiinevoiaşe), precum şi în alte situ-ahii.Preoţii, în permanenhă iau legăturacu persoanele aflate în autoizolare ladomiciliu și oferă sprijin prin voluntariifiecărei parohii cu cele necesare.
CERCURI MISIONARE

În luna Martie au avut loc Cercuripastoral-misionare în următoarele paro-hii arădene:- Protopopiatul Arad: Arad-Gai;Macea; Sânmartin- Protopopiatul Ineu: Ciuntești- Protopopiatul Lipova: Ususău- Protopopiatul Sebiş: Bonhești(mai multe detalii se află pe paginaWEB a Arhiepiscopiei Aradului:www.arhiepiscopiaaradului.ro).
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Duminică, 1 martie – A slujitSfânta Liturghie în biserica dinParohia Lipova, predica fiind pusăsub titlul „Duminica iertării” (Rom.13-14, Matei 6). A săvârșit slujbade sfinhire a noii capele mortuare aParohiei. În dupăamiaza zileisăvârşit slujba parastasului în bise-rica Parohiei Grădiște I, pentru fos-tul preşedinte al Oastei Domnului –Moise Velescu – de la a cărui trece-re la cele veşnice s-au scurs 12 ani.Luni, 2 martie – A slujitCanonul cel Mare la Catedralaarhiepiscopală.MarMi, 3 martie – A slujitCanonul cel Mare la MănăstireaHodoș Bodrog și la Catedrala isto-rică.Miercuri, 4 martie – A slujitCanonul cel Mare la Catedralaarhiepiscopală.Joi, 5 martie – A slujit Canonulcel Mare la Biserica Facultăhii deTeologie Ortodoxă din Arad.Vineri, 6 martie – A participatîn Catedrala Arhiepiscopală „Sfân-ta Treime” din Arad la slujba Pave-cernihei Mari și la Acatistul MaiciiDomnului „Pantanassa”, urmată de

procesiunea cu icoane în jurul cate-dralei. La finalul procesiunii, Chi-riarhul a rostit o rugăciune desfinhire a icoanelor purtate de cre-dincioși, după care au fost stropitecu apă sfinhită, apoi le-a vorbit celorprezenhi despre importanha cinstiriisfintelor icoane.Duminică, 8 martie – A slujitSfânta Liturghie în Catedrala Arhie-piscopală, predicând despre ,,Caleapostului”(cf. Evrei 11 și Ioan 1). MarMi, 10 martie – A sushinut oconferinhă duhovnicească în cadrulASCOR – Arad, având ca temă„Canonul cel Mare”. A prezidatședinha Permanenhei Consiliuluieparhial.Miercuri, 11 martie – Aparticipat la conferinha intitulată„Secularizarea ca o provocare pen-tru Bisericile noastre” sushinută deProf. Univ. Dr. Martin Illert de laUniversitatea Halle (Wittenberg)din Germania. În seara zilei a parti-cipat la conferinha duhovnicească încadrul ASCOR – Arad cu tema„Pastorahia elevilor și studenhilor –dialog ziditor”, sushinută de Preas-finhitul Părinte Emilian Crișanul,

Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului.Duminică, 15 martie – A parti-cipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală. În cadrul slujbei s-au rostit ectenii speciale pentrubolnavi și rugăciunea pentru înceta-rea noii epidemii care a  cuprinslumea întreagă. Chiriarhul arădeani-a îndemnat pe credincioși să res-pecte cu strictehe toate îndrumările șidispozihiile autorităhilor de stat și aleSfintei Patriarhii.Duminică, 22 martie – A parti-cipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală, rostind un cuvântde învăhătură.Luni, 23 martie – A prezidatședinha Permanenhei Consiliuluieparhial.Miercuri, 25 martie – Aparticipat la Sfânta Liturghie înCatedrala arhiepiscopală, rostind uncuvânt de învăhătură.Duminică, 29 martie – A parti-cipat la Sfânta Liturghie în Catedra-la arhiepiscopală, rostind un cuvântde învăhătură. Pr. Dr. Vasile CucuSecretar eparhial

Itinerar chiriarhal al ÎnaltpreasfinMitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Martie 2020
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REȘI&A - 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

Agenţia de Pelerinaje „Basilica Travel” vă invităsă participati la pelerinaje în Ţara Sfântă, cu noiprograme în anul 2020. Printre locurile în carene vom închina, menţionăm: Muntele Tabor,Râul Iordan, participare la Sfânta Litur ghie laBiserica românească de la Ierusalim, Bisericaortodoxă a Naşterii Domnului din Betleem,Drumul Crucii, Sfântul Mormânt şi BisericaÂÎnvierii, Golgota, Biserica ,,Buna Vestire" dinNazaret, Muntele Măslinilor şi multe altele. 

Agenţia Basilica Travel are bucuria de avă invita să păşiţi într-un circuit culturalşi spiritual deosebit în Ţările Nordice.Descoperiţi locuri de închinare şi vizitareatinse de istorie şi spiritualitate, într-uncircuit cultural aparte, în care, vom faceun popas pentru suflet şi pentru albumulde fotografii în: Budapesta, Varşovia,Stockholm, Oslo, Danemarca, Copenhaga, Berlin, Praga.

Agentia de Pelerinaje "Basilica Travel"organizează un pelerinaj la Constantinopol.Cu această ocazie dorim să menţionămcâteva din numeroasele obiective: Bisericadin Vlaherne cu hramul AcoperământulMaicii Domnului, Patriarhia Ecumerticã,Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, CatedralaSfânta Sofia, Palatul Topkapi, MuzeulNaţional al Turciei, Moscheea Albastră şiBasilica Cisterne.

Agenţia Basilica Travel a pregătit unprogram nou de vizitare a Ţării Sfinte, cutrecere pe la obiectivele cele mai importante,precum: Ierusalim cu Sfântul Mormânt, CaleaCrucii, Golgota, Grădina Ghetsimani, Nazaretcu biserica unde Sfânta Fecioară Maria aprimit Buna Vestire, Hozeva, închinare lamoaştele Sfântului loan Iacob Românul,Betleem cu Biserica Naşterii Domnului şi alte biserici care marchează evenimenteledeosebite petrecutr în istoria mântuirii.

Vă aşteptam să vă înscrieţi în Pelerinaje laLocurile sfinte din israel. Programele cuprindrnai multe obiective: Nazaret, Betleem, Mănă-stirea Sfântul Sava, Muntele Tabor, Capemaurn,Muntele Fericirilor, Calea Crucii, Biserica Sfân-tului Mormânt, râul Iordan, AşezăminteleRomâneşti de la Ierusalim şi Ierihon, - închinareîn Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, undesunt moaştele întregi ale Sfântului Ioan Iacob dela Neamţ, Mănăstirea Dudul lui Zaheu şiFoişorul Cinei celei de Taină de pe MunteleSion, acestea sunt câteva repere ale călătoriei.

Agenţia de Pelerinaje a Patriarhiei Române or-ganizează pelerinaje în Asia Mică şi Capadociacu vizitarea unor importante obiective religioaseşi istorice, printre care: Kusadasî, Troia, CurteaRoşie, trecere prin Izmir, închinare în BisericaMaicii Domnului din Efes; Pamukkale, vizitareateraselor calcaroase cu apă termală, Istanbul:Cetatea Sfânta Sofia-, Palatul Topkapî, actualulMuzeu Naţional al Turciei, Moscheea Albastră;închinare în Patriarhia Ecumenică, bisericaromânească Sfânta Muceniţă Paraschevi.

Agenţia Basilica Travel va invită să participaţi lapelerinaje în Grecia pentru a vă bucura de de întâlnirea în rugăciuni cu sfinţii mult iubiţi şi alepnptirul nastm. Amintim: Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, mănăstirile din ansamblulMonahal Meteora, Mănăstirea Sfânta Treime dinInsula Eghina, unde sunt moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, Biserica Sfântul loan Rusul de laProkopi, cu Închinare la moaştele lui, MănăstireaBună vestite din Nea Makri, în care se aflămoaştele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou. 

Vă invităm să participaţi într-un pelerinaj deosebit în Rusia.un circuit cultural şi spiritual aparte. Printre obiectivele peleri-najului în Rusia amintim; Piaţa Roşie, Catedrala Kazansc,Bisericuţa lversk, Catedrala Vasilie Blajinul, MănăstireaDonskoi, Mănăstirea Pocrovsk, Mănăstirea Stretensk, Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Vladimir, LavraSfintei Treirni a Sfântului Serghie de Radonej, SatedralaSfânta Sofia, Bisericuţa Sfânta Xenia din cimitirul Smolensk,Catedrala Sfântul Isaac, Catedrala Sfântul Nicolae cel Mare,catedrala Cazanskii, Catedrala Învierii Domnului (Mântu-itorul însângerat), Muzeul Ermitaj, Mănăstirea Valaam, Catedrala Schimbarea la Faţa şi multe alte deosebite locuri.


