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Cu prilejul noului an universitar2020-2021, binecuvântăm pe toţistudenbii şi profesorii din în-văbământul universitar și postuni-versitar, rugând pe Dumnezeu să ledăruiască sănătate, multă bucurie şimult ajutor.Sfântul Sinod al Bisericii Orto-doxe Române a declarat anul 2020ca An omagial al pastoraCiei
părinCilor și copiilor, dorind să evi-denbieze importanba familiei pentrueducaţia copiilor şi tinerilor.Astăzi, când familia creştină seconfruntă cu multe probleme deordin sanitar şi moral, social şi spir-itual, sunt necesare apărarea, aju-torarea şi promovarea familiei princultivarea valorilor credinţei creştineşi a virtuţilor evanghelice netrecă-toare, ca libertatea şi responsabili-tatea, bunătatea şi solidaritatea.În contextul pandemiei actuale,când se impune adaptarea mi-jloacelor de predare și de învăbare lanoua situaţie, tinerii studenţi au mai

multă nevoie de sprijinul Familiei,al Şcolii şi al Bisericii pentru a seforma intelectual şi profesional, darşi spiritual şi cultural.Într-o societate informabionalăși excesiv tehnologizată există

riscul ca educabia să fie redusă la unproces în care accentul cadeaproape exclusiv pe achizibionareade informabii necesare pentrudobândirea unor competenbe și abil-ităbi, astfel încât tânărul să fie inte-

grat facil și sigur într-un sistem deeficienbă practică imediată, dar unsistem tot mai impersonal şi unilat-eral.Tocmai într-o asemenea situabieeste relevantă valorificarea specifi-cului formativ al educabiei creştinecare nu se rezumă la un orizontpământesc limitat și efemer, ci estedeschisă spre lumina iubirii eterne alui Hristos, Care a promis: „Oricine
crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi” (Ioan 11, 25).Anul acesta, în mod deosebit,
avem datoria de a ne aminti cu re-
cunoştinţă de bunicii şi părinţii
noştri, dar şi de învăCătorii și pro-
fesorii noștri, care ne-au educat și
ne-au îndrumat pe calea cunoșterii
ştiinţifice intelectuale, dar şi a val-
orilor spirituale permanente.Perioada actuală de pandemie neînvaţă cât de necesară este comuni-carea dintre oameni, posibilitatea dea ne întâlni fabă către fabă, de a neîmpărtăși bucuriile și necazurile,

reușitele sau eșecurile, așteptările șiaspirabiile.Acum înbelegem mai bine ade-vărul credinţei, şi anume că viaţa şisănătatea sunt daruri de la Dum-nezeu, care trebuie apărate şi culti-vate pentru a crește spiritual și avieţui social ca oameni liberi și re-sponsabili, harnici şi darnici.Ca şi în anii precedenţi, la în-ceputul acestui nou an universitar(2020-2021), îndemnăm parohiile şiorganizaţiile de tineret ale Bisericiinoastre să ofere ajutor material şi spir-itual studenbilor care provin din familiidefavorizate, pentru a urma studiileuniversitare, spre a aduce bucurie fam-iliei, şcolii şi poporului român.Cu multă preţuire şi binecuvântare,† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române*Mesajul Preafericitului PărinteDANIEL, Patriarhul Bisericii Orto-doxe Române, la începutul nouluian universitar 2020-2021

Binecuvântare pentru noul an universitar*

Chiar dacă textul de fabă este scrisîn plină pandemie, iar educabia estesupusă la numeroase probe (uneleobișnuite, altele neașteptate), credemcă dincolo de circumstanbele ivite,care vor avea influenba lor, proceselede formare se vor calibra, pe maideparte, în raport cu exigenbe con-sacrate (de reformare, inovare, re-echilibrare), ce se impun în mod con-tinuu, cu determinare șiresponsabilizare. Politicile publice înmaterie de educabie se pot regândi șiperfecta, având în vedere neîmplinirisau beluri explicitate înainte de pan-demie care a devenit, într-un fel, și o„hârtie de turnesol” a unor „defecte”de profunzime, camuflate, chiarnecunoscute.Educabia este un demers finalist,or acest caracter presupune, în modobligatoriu, previziune, construire deviitori posibili, vizare explicită a per-spectivei. Educabia nu numai că tre-buie croită în acord cu acest orizontdeziderativ, dar trebuie să și producăsau să construiască binte viitoare.Viitorul nu vine de la sine, ci trebuiepregătit, desenat, provocat. Sunt maimulte niveluri de „proiectare” aviitorului educabiei: nivelul strict con-ceptual, „de laborator”, croit în sferacercetării de profil - edificată în uni-versităbi sau institutele de cercetareeducabională, pe baza unor demersuriștiinbifice, empirice și metodologiispecifice; nivelul macro-decizional,la nivelul ministerului, printr-o filtrareideologică, decelare și formalizarelegislativă (bine ar fi să treacă și prinfiltrul tehnic al experbilor), niveluldecizional intermediar, ce operabion-alizează proiectul adoptat din punctde vedere procedural, organizatoric(inspectorate, institubii școlare debază), nivelul acbional propriu-zis de

derulare a activităbilor de formare lanivelul proceselor didactice prin inter-mediul factorilor implicabi (profesori,educabili, părinbi etc.). Toate acesteniveluri de producere a schimbărilorse află într-o corelare și interdeter-minare dinamică, ca inibiativă și pon-dere, și se vor replia permanent înraport cu realităbi educabionale sausocio-culturale date. Până la urmă, tobiactorii implicabi își au rolul lor, uniidintre aceștia potenbând sau suplinindcarenbe implicative, blocaje sauderaieri ale altora.Viitorul educabiei, pe următoareledouă-trei decenii, va trebui să fie per-misiv și interogativ atât în raport cuunele constante inovative, cunoscutedar nu și practicate suficient, precumcu o serie de „lecbii” învăbate cu prile-jul experienbei educabiei cauzate deintervalul pandemic.Printre orizonturile dezirabile, cebin de constant și permanent, amaminti:Reconsiderare a ponderii formăriipentru accesarea instrumentelor cul-turale de bază ce condibionează for-marea și auto-formarea viitoare (alfa-betizare funcbională, alfabetizaredigitală, autonomizare receptivă, spir-it dubitativ etc.); re-echilibrarea scop-urilor educabiei prin privilegierea val-orilor-mijloc care facilitează atingereavalorilor-scop;Realizarea unui partaj echilibrat,dinamic, vizionar între educabia pen-tru valorile identitare, proprii și celeale comunităbii mai largi ce excedgrupul de referinbă (nabionale,europene, universale etc.); structurareaunor ocazii de cunoaștere a unor val-ori locale în corelabie, schimb, com-parare cu cele ce bin de alte tipuri devalori (elevii află în școală elementede geografie, istorie, cultură nabion-

ală, internabională etc. dar nu au ocaziasă afle ce este în localitatea sauregiunea în care locuiesc în mod con-cret);Denivelare, flexibilizare, multi-plicitate curriculară în raport cu nevoiși posibilităbi diferite ale publiculuișcolar prin multiplicarea unor piste dealegere personalizată, individualiza-tă; Evaluare formativă diferenbiatăcare să motiveze și să responsabilizezeelevul; concretizarea unui principiuinsuficient respectat: scopul actuluievaluativ este de a activa, motiva, vizasau declanșa reușite viitoare, și nu dea sancbiona nerealizări, eșecuri etc.;Formarea în perspectivadeprinderii de auto-învăbare și a edu-cabiei pe tot parcursul viebii; instru-mentalizarea elevilor cu proceduri,mobiluri, capacităbi de a învăba

responsabil, independent, de unul sin-gur;Edificarea unor competenbe deraportare critică, euristică la situabiideschise, posibile; gestionarea situabi-ilor impredictibile, neașteptate, acci-dentale;Creșterea ponderii unor conbinu-turi sau activităbi în direcbiaantrenării competenbelor socio-emobionale, de cunoaștere sau ges-tionare a propriilor moduri deraportare la o realitate din ce în cemai complexă;Învăbarea și experimentarea plu-ralităbii valorice printr-o raportareconvenabilă, pozitivă, sporitoare lamultiplicitatea și diversitatea cul-turală; deschidere și respect reci-proc, prin empatie și comprehensi-une respectoasă fabă de alte moduride raportare la realitate - fără pre-

valorizări, etichetări, discriminărinefondate, etc.;Creșterea ponderii mentoratului,meditabiilor, consultabiilor institubional-izate, oferite de către școli, prin profesorisau apel la alte tipuri de competenbe;Unificare mai mare, din punct devedere administrativ, de proceduri, depolitici educative, la nivel european,simultan cu păstrarea unei autonomiifuncbionale la nivel de curriculum,strategii organizatorice, didactice;Descentralizare și subsidiaritatedecizională – din punct de vederecurricular, procesual, financiar - înraport cu competenbe și responsabil-ităbi demonstrate sau validate decătre actorii de la nivel intermediarsau de la nivelul institubiilor educa-tive de bază;
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Urmare din pagina 1Crearea unei autonomii mailargi, responsabile și fără parti-pris-uri politice, ce vizează proceduriprecum: intrarea în sistem și fixareaprofesorilor pe post, formarea con-tinuă a profesorilor la nivelul insti-tubiei de bază, identificarea și uti-lizarea resurselor materiale,financiare etc.; ar putea fi luată încalcul și o dublă funcbionare saudependenbă a institubiilor de bază:pe de o parte, școli centralizate,unde autonomia nu poate funcbiona(din rabiuni diverse: comunităbifoarte mici, cadre didactice insufi-ciente etc.) și școli descentralizate,ce își pot câștiga un astfel de statutprin proceduri și criterii avansate deagenbii precum ARACIP-ul etc.);Revizuirea sistemului de dez-voltare în carieră și avans statutarprin modalităbi mai flexibile,etapizate, naturale, care să vizezemai ales competenbele practice alecorpului profesoral; regândireaactualelor examene pentru obbinereagradelor didactice – de multe oridesuete, irelevante și slab inductoarede progres profesional;Statuarea unor continuităbi,firești și necesare din punct devedere tehnic, în ce privește imple-mentarea unor schimbări; viitorulvine când te „bii” de el - prin con-secvenbă, etapizare, continuitate;atunci când apar rupturile, re-for-mările, după criterii personaliste saupartinice, nimic nu se poate clădi; enevoie de un proiect de politică edu-cabională consensual, temeinic,valid, asumat pe perioade mai maride timp la nivel nabional, insti-tubional;Externalizarea (secvenbială, cer-tificată, contractuală) a unor rute aleformării, mai ales în zona profe-sionalizării, către entităbi, beneficia-ri, angajatori interesabi de anumitebinte profesionale, specializări,meserii;Introducerea, decelarea, vali-darea unor proceduri de certificarea unor ocazii/rute de formareinformală, semi/formală, în con-texte de pregătire de tip ucenicie,învăbare experienbială, formareprin acbiune.Viitorul educabiei va fi determi-nat și de experienbele la care au fostsistemele de învăbământ din timpulultimului an. Actuala pandemie,pentru educabie, dincolo degreutăbile și perturbările produse,poate fi un prilej de „trezire”, deaducere la realitate, de revelare, deconvertire a actualei crize într-ooportunitate de a calibra învăbămân-tul, ca sistem și ca proces, în con-sens cu o serie de repere sau valoripertinente – de multe ori clamate,dar și de mai multe ori uitate, negli-jate, pervertite. Accentuareaderulării online a educabiei va aduceîn atenbie, printre altele, solubionareaa cel pubin două probleme:suplinirea nevoii de contact șisocializare și sprijinul, consiliereaelevilor de către profesori în prob-leme ce exced competenbele de apreda o anumită disciplină.Care ar fi „lecbiile”, mai mult saumai pubin explicite, din care amputea învăba, indiferent de niveluri,roluri, responsabilităbi, din expe-rienba online a ultimelor luni deexercitare a educabiei?Supunem atenbiei o serie decoordonate, lista rămânând, desigur,deschisă:

Statuarea și garantarea uneideschideri, flexibilizări sau auto-reglări a întregului sistem deînvăbământ în raport cu dinamiciimprevizibile ale lumii în care trăim;un sistem de învăbământ – ca struc-tură, funcbionalitate, resurse, com-petenbe, exercibiu previzional etc. –trebuie să fie acomodabil, adaptabil,flexibil, fiind pregătit pentru oriceevolubie de nivel macro/extra ceexcede propria sa responsabilitatesau funcbionalitate (cataclisme nat-urale, sociale, medicale etc.); un sis-tem de educabie trebuie să își asumeun „coeficient realist de vulnerabil-itate”, să își conserve, permanent,alternative sau linii de menbinere șiexercitare a funcbiilor specifice și încele mai neașteptate sau sumbre sce-narii (sociale, istorice, naturale etc.);Valorificarea, integrarea și „ped-agogizarea” noilor descoperiri înmaterie de comunicare și informarela nivelul practicilor formative; dinperspectivă procedural-instrumen-tală, procesul educativ se cere a fimai atent și mai „interesat” în raportimplementarea noilor achizibii dincâmpul tehnologiilor în teritoriulspecific (mai ales, fabă de inovabiilecare vizează comunicarea); oricedescoperire sau instituire tehno-cul-turală, în decursul istoriei (tiparul,muzeul, radio-televiziunea, interne-tul etc.), a avut și implicabii edu-cabionale; prima întrebare care arputea fi pusă, când apare ceva nou înacest domeniu, ar fi aceasta: în cemăsură putem exploata noul mijloctehnic și din punct de vedere didac-tic, instructiv, formativ (desigur,prin adecvări subsecvente și prin„îmblânzirea” cadrajului tehnic înraport cu obiectivele, posibilităbilorși nevoile formării persoanei);Regândirea curriculumului șco-lar și a corespondentelor lor con-crete (planuri de învăbământ, pro-grame, manuale, auxiliare didacticeetc.) și în raport cu oportunităbilor degenerare și transfer ale unor conbin-uturi virtuale, digitale, ce pun accen-tul pe activism, implicare și auto-învăbare, etc.; desigur, digitalulpoate veni cu unele constrângeri –dacă avem în vedere aspectulrelabional -, dar și cu multe oportu-nităbi ce trebuie valorificate; pe

viitor, e de așteptat ca anumitesecvenbe ale programelor școlare(teme sau activităbi preconizate) săfie proiectate, încă din start, în per-spectiva învăbării online;Racordarea secvenbială, progre-sivă – inteligent și inspirat – a cul-turii oferite de școală și la ceadisponibilizată virtual; cyber-culturapoate deveni un referenbial alînvăbării prin integrări, valorificări șisemnificări didactice eficiente, prof-itabile; spabiul virtual poate adăpostiun vast material ce poate deveni rel-evant și din punct de vedere didac-tic, dacă este aureolat/integrat dinperspectiva unor obiective deînvăbare; curriculumul școlar poatecuprinde și secvenbe deschise, chiarindeterminate, ce se propagă înspabiul virtual (de altfel, tot maimulte structuri culturale clasice îșiconstruiesc „dubletele” lor virtuale:cartea digitală, muzeul virtual, con-ferinba online, școala la distanbă, uni-versitatea deschisă etc.);Găsirea unor solubii tehnice șididactice de suplinire sau atenuare acarenbei de empatie, contact șisocializare purtate de cadrele infor-matice utilizate în formare;„umanizarea” și „spiritualizarea”artefactelor comunicabionale cu scopformativ, prin „naturalizarea”relabională a mediului virtual, prindiminuarea distanbei psiho-socialedintre protagoniștii antrenabi înactivitatea educabională;Decelarea unui partaj nou dintreeducabia în prezenbă și cea online,inclusiv prin delocalizare și asin-cronie (cea din sala de clasărămânând preponderentă), prindegajarea de timpi suplimentari pen-tru activităbi cu caracter didactic șitrecerea în online a unor activităbiperi-didactice, de rezolvare a unorteme, de lucru în grupuri virtuale,de realizare de proiecte, de învăbaresuplimentare, de consiliere și sprijinpsihologic, pentru consultabii șimeditabii, pentru rutine cu caracteradministrativ, pentru comunicareacu părinbii etc.Actualizarea și adaptarea eșafo-dajului evaluativ sau a unor compo-nente ale acestora (testări, examene,concursuri etc.) și în raport cucondibiile unei situabii de învăbare la

distanbă (prin regândirea întreguluisistem de evaluare, a procedurilor, ainstrumentelor administrate, a sar -cinilor/cerinbelor preconizate etc.);docimologia, ca subdomeniu al ped-agogiei, trebuie să ia în calcul și for-mule sau situabii de examinare „înabsenbă”, „asincronice”, „la dis-tanbă”;Pregătirea profesorilor, atât înstadiul inibial dar și pe parcursul dez-voltării profesionale, trebuie săvizeze și formarea unor competenbede identificare și uzanbă pedagogicăa mediului virtual și pentru a val-orifica, în practica didactică dinșcoală sau extra-școală, a oportu-nităbilor sau valenbelor purtate denoile tehnologii; am propune cadidacticele predării disciplinelorșcolare să cuprindă teme/secvenbeexplicite privind predarea prin uti-lizarea NTIC, exercibii de transpoz-ibii didactice dinspre clasic cătreonline, exemple de interactivitatevirtuală, modalităbi de asigurare afeed-back-ului și de evaluare onlineetc.;Prezervarea și afirmarea auto -nomiei, demnităbii, importanbeiexercitării profesiunii didactice prinpârghii normative, materiale, sim-bolice, deontologice aferente; pro-fesiunea didactică, acoperită decompetenbe verificabile, validate caatare, trebuie apreciată și recom-pensată; mulbi actori (părinbi, elevi,studenbi etc.) și-au putut da seama,prin parcurgerea/depășirea acesteietape, cât de complexă și dificilă eprestabia didactică;Responsabilizarea, susbinerea șioferirea de suport material și edu-cabional pentru actori mai pubin evi-denbi/recunoscubi în exercibiul for-mativ: elevi/studenbi, părinbi,exponenbi ai comunităbii locale, aso-ciabii suportiv-implicative, entităbinonguvernamentale etc.; acești fac-tori „secunzi” pot deveni de primălinie și importanbă, în ce priveștecompletarea și continuarea edu-cabiei, atât în condibii normale dar șispeciale, de limită; o „școală apărinbilor” nu este deloc desuetă,structurile asociative pot preluasarcini ale unor entităbi statale debu-solate iar reprezentanbii comu-nităbilor locale nu trebuie să se der-obeze de responsabilităbile lorcultural-educabionale etc.;Instituirea și propagarea unuioptimism educabional, mai ales însituabii de criză, demonstrat prinprincipalii actori – profesori, man-ageri școlari, unii decidenbi – care audovedit responsabilitate, creativitate,implicare, dăruire, descoperire desolubii rezolutive pentru continuareași finalizarea unor parcursuri edu-cabionale, inclusiv prin examinare,validare, certificare;Garantarea și instituirea culturiicompetenbei la toate nivelurile – dela ministrul educabiei, al inspectoru-lui școlar, până la nivelul directoru-lui de școală, al profesorului; încred-erea este o importantă dimensiunece rezolvă – managerial, practic, psi-hologic – multe probleme; dinmomentul în care un decidentimportant spune astăzi una și mâinealta, lucrurile pot scăpa de sub con-trol etc.;Evitarea sau diminuarea inegal-ităbilor pornind de la accesul latehnologii; există riscul ca inegal-ităbile datorate intervenbiilor educa-tive ale mediului proxim să seadâncească; cine are deja, i se va da,

cine nu are (condibii tehnice, etc.)va rămâne și mai mult în urmă;Revizuirea teoriilor psiho-peda-gogice despre învăbare, forme șistrategii de instruire, despre con-struirea cunoașterii, despre recep -tarea și interiorizarea valorilor; actu-ala pandemie a demonstrat că nu tortarsenalul teoretic știut a făcut fabăsau s-a nimerit cu complexitatea noiirealităbi; o astfel de chestiune ră -mâne o provocarea pentru cercetareafundamentală și aplicată din dome-niul știinbelor educabiei.Dar viitorul mai cuprinde șiaspecte impredictibile, neprevăzute,neanticipate. E bine să lăsăm loc șipentru indeterminat, neștiut, mira-col. Poate că și în asta constă fru-musebea existenbială, descoperirea,mersul nostru înainte. Nu aduce anulce aduce ceasul. O predictibilitateabsolută, mecanică ne-ar transfor-ma în ne-oameni, iar lumea ardeveni o inginerie planificată, omașinărie monotonă, plată. Nu toatepreviziunile se îndeplinesc și nutoate sunt benefice. Să nu uităm căoracolul din Delfi a prevăzut sauindus și lucruri neconforme cu mer-sul firesc al lumii. Nu de astfel de„predictori” avem nevoie. Educabiaar avea ca sarcină și pregătirea noas-tră pentru a asuma sfidări și expe-rienbe inedite, neprefigurate, sur-prinzătoare. Nu tot ce se ivește peneveste este de repudiat. Continui-tatea cronologică - individuală,umană - se întâmplă și datorită per-manentizării, adâncimii, insond-abilului unor febe necunoscute adusede viitor.
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Cel mai important raport pe caretrebuie să îl manifeste sobii unul pentrucelălalt este dragostea și bunacuviinbă,de care vorbește Sfântul Apostol Pavelîn Epistola către Efeseni capitolul 5,20-33.Astfel că există o afirmabie foarteinteresantă, care reliefează valoareadragostei pentru închegarea uneifamilii și totodată sublinează atât declar raportul care trebuie să existe întresobi și rudele acestora: „Dragostea, cutoate numirile și calităbile ei, este bazafamiliei, după cum familia este bazasocietăbii. Raporturile dintre sobi șidintre sobi și ceilalbi membri ai familieitrebuie să izvorască din dragoste.Datoriile dintre sobi și familiile lor seîndeplinesc ușor când sunt pornite dindragoste. Toate faptele ce se săvârșescîn familie de către membrii familieisunt bune și frumoase când izvorăscdin dragoste. Dragostea este motorulcare mișcă totul în raporturile dintresobi și dintre ei și rude”1. Raportul dintre părinbi și copii seobservă prin buna educabie: „Tot cefac părinbii pentru copiii lor, pentrueducabia lor, fac din dragoste, chiar șiatunci când greșesc, când exagerează.Din dragoste exagerată se ajunge lafamiliaritate exagerată, unii părinbiîngăduie fiilor lor chiar unelenecuviinbe, între care este și aceea de a-i tutui, fără să-și dea seama că printutuire se diminuează respectul ce-ldatorează orice copil părinbilor lui”2.Totodată, trebuie să existe unraport de cordialitate, respect reciprocși dragoste unul pentru celălalt.Întotdeauna familia a fost un exempluprincipal pentru societate, ca de altfelo familie sănătoasă, construiește osocietate sănătoasă.

Fiecare veac a consfinbi acestlucru, prin generabiile care au dăinuit șicare vor mai fi până la sfârșitulveacului.Există și multe ispite și încercăricare de multe ori își pun amprentaaspura familiei, însă aceasta trebuie săcaute esenbialul, lucrurile care tind spretranscendent: „Trebuie să mergi laesenbial și să-i dai prioritate. Aceastatrebuie să fie asceza modernă... (Omulzilelor noastre), vrea totul imediat. Or,dobândirea imediată este la fel deefemeră ca și nevoia care a suscitat-o”3. Astfel că asceza în familiei trebuiesă se împlinească printr-o raportaredeosebit de angredată sau înrădăcinatăîn ceea ce nu este efemer, trecător ciîntr-o altă dimensiune existenbială, ceaa veșniciei.Există multe alte încercări alefamiliei, dar trebuie depășite cuconștinciozitate și echilibru: „Pentrucei căsătoribi există multe alte greutăbi,de care, chiar dacă cineva ar vrea să seferească, nu ar reuși în totalitate.Problemele matrimoniale sunt camărăcinii care bi se agabă de haine cândtreci peste un gard viu. Când încerci sădesprinzi pe unul dintre ei, întorcându-te, se prind și albii de tine. Așa seîntâmplă și în cazul celor căsătoribi;dacă scapi o problemă, te străpungealta. Dacă te ferești de un necaz, daipeste altul. Într-un cuvânt, este cuneputinbă să afli o căsătorie lipsită deorice neplăcere (aedias)”4.Familia prin Taina Cununiei neresponsabilizează și ne împărtășeștebucuriile incomensurabile și binecu -vântările primite de la Dumnezeu,dar din nefericire de multe orioamenii rămân străini de acestea:„Deși tobi oamenii se împărtășesc din

bucuriile și binecuvântările familiei,cei mai mulbi dintre noi rămânemstrăini de înbelesurile și sensurileînalte, spirituale și duhovnicești aleCununiei”5.Raporturile dintre sobi și rudetrebuie înbelese în duhul Tradibiei și alBisericii, astfel că indiferent de gradulde rudeniei existent între sobi și rude,legătura trebuie să fie una reciprocăfocusată  în duhul iubirii: „Raporturiledintre sobi și rude care nu fac parte dinfamilie sunt arătate de proverbul„Sângele apă nu se face”. Așa este,însă sângele se diluează, cu cât gradulde rudenie este mai depărtat. Diluareanu se va simbi dacă tobi vor practica învorbire și în fapte bunacuviinbăcreștină, cel pubin așa cum o practicăbunii prieteni între ei. Prietenii caresunt și rude, sunt mai sinceri unul cualtul, mai grabnici a ajuta la nevoie,fără pretenbii”6.  Însă când bunele raporturi dintresobi, dintre membrii familiei și dintrerude sunt tulburate, atunci se

recomandă recunoașterea vinei șicurajul de a-și cere iertare.Așadar procedând în acest fel, cusiguranbă raportul dintre sobi, membriifamiliei și rude, se va restabili,configurate în pace și bunăcuviinbă.      Societatea secularizată și aflatăîntr-un dinamism exacerbat de aînbelege adevăratul sens al familiei, arenevoie de anumite modele asumate înfapte, manifestări, dar și trăiri.Totodată, prin metamorfozareamultor lucruri din contemporaneitate,familia autentică a fost perceputădistorsionat, de cele mai multe oriafirmându-se anumite lucruri vis-a-visde această institubie, fără a se facereferire la Mântuitorul Iisus Hristos,la Sfânta Biserică, la normele canonicecare stabilesc anumite lucruri, carevizează relabia dintre sobi, relabia dintresobi și copii, relabia dintre sobi șirudeniile acestora.Ca de altfel, prin aceste afirmabiiam încercat să subliniez câteva aspectefoarte importante care arată valoarea

incomensurabilă a familiei, și deasemenea am amintit acele normeminimale care stabilesc  drepturilor șiobligabiilor membrilor familiei.Relevanba acestora este foartemare, având un impact major asuprasobilor, asupra membrilor unei familii,dar în special asupra înbelegerii dintresobi.Din cele mai vechi timpuri auexistat unele prescripbii sau rânduielicare trebuiau să fie împlinite de cătrebărbat și femeie.În contemporaneitate de cele maimulte ori se inversează rolul celor doisobi, datorită vremurilor vitregi în careaceștia își exercită misiunea lor depărinte, învăbător, etc.Pr. Florin Ioan AvramParohia Prunișor 
1 Pr. Gheorghe Paschia, Familia șiraporturile dintre ei, în „Biserica Orto-doxă Română”, Anul CIII, nr. 1-2, p.101.  
2 Pr. Gheorghe Paschia, Familia șiraporturile dintre ei, p. 107.
3 Pr. Amedee Haillier, Dr. Domi-nique Meggle, Monahul și psihiatrul.Convorbiri despre feciorie, traducereîn limba română de Pr. Prof. Dr. Vasi-le Mihoc, Editura Christiana, Bucu-rești, 1997, p. 54.
4 Sfântul Ioan Gură de Aur, Desprefeciorie, în David C. Ford, Bărbatul șifemeia în viziunea Sfântului Ioan Gurăde Aur, traducere în limba română deLuminiba Irina Niculescu, Editura Sop-hia, București, 2004, p. 149.
5 Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Nuntacomuniune întru desăvârșire, EdituraMitropoliei Române a Europei Occi-dentale și Meridionale, 2011, p. 11.
6 Pr. Gheorghe Paschia, Familia șiraporturile dintre ei, p. 108-109.

Familia și raporturile dintre membrii acesteia

Ampla restaurarea a turnurilorCatedralei Vechi din Arad, derulatăsub ochii noștri în aceste săptămâni,ne pricinuiește un bun prilej derememorare și actualizare a ceea cereprezintă pentru comunitatea dinArad Catedrala Veche și turnurile ei,devenite deja emblematice pentruorașul nostru.
Trecut

Catedrala a reprezentat din tot-deauna o realitate religioasă și misticălegată, în mod deosebit, de oraș, iar înmod special, de episcop. Când negândim la catedrală ne gândim la oprezenbă reală a lui Dumnezeu, la bis-erica cea mai importantă dintr-un orașși dintr-o regiune. Catedrala însă, nuse reduce doar la edificiul de cult, ciinclude un întreg ansamblu de clădiricare descoperă imaginea mistică aceea ce reprezintă Civitas Dei, orașulsfânt, cetatea lui Dumnezeu, îndrep-tată în întregime spre Dumnezeu.Semnul distinctiv al unui astfel decomplex este fără îndoială turnul, cusemnul Sfintei Cruci deasupra. Înistoria civilizabiei lumii turnul estevăzut ca o axă care restabilește unireadintre cer și pământ, iar tradibia creșt-ină vede în turn un simbol al vig-ilenbei și al înălbării spirituale.Medievalii vedeau în turn un simbolal puterii având și un rol defensiv[1].Pentru majoritatea bisericilor tur-nurile îndeplinesc și rolul de clopot-nibă.Și pentru cei ce au ctitorit cate-drala din Arad turnurile edificiului austat în centru atenbiei încă de laînceput. Astfel că, în ședinba din 24

ianuarie 1860 membrii comunităbiiortodoxe din Arad prezintă episcopu-lui Procopie Ivașcovici (1853-1873)primul plan finalizat al viitoarei cate-drale, care urma să fie construită înlocul celei vechi, aflate pe malul dreptal râului Mureș. Dorinba tuturor era cabiserica să aibă două turnuri. Lucrulacesta reiese din intervenbia lui IoanSomboti, în ședinba de lucru din 1septembrie 1861. Din lipsa de fon-duri, ședinba din 30 aprilie 1861decide ca biserica să fie ridicată cu unsingur turn, iar în cazul în care s-araduna suficiente fonduri biserica săfie edificată cu două turnuri. La datade 25 mai 1861, „comunitatea bis-ericească orientală arădeană” încheieun Contract de zidire cu arhitectulAntoniu Czigler junior, în valoare de34.450 fl. austrieci, iar la data de15/27 iunie 1861, membrii comitetu-lui bisericesc se întrunesc în ședinbăde lucru la care este invitat și arhitec-tul A. Czigler. Se discută uneleajustări ale planului inibial, la dorinbacredincioșilor și a episcopului. În modspecial, episcopul dorea ca noua cat-edrală să aibă două turnuri șidouăsprezece ferestre, lucru realizatîntr-un final. Acesta va rămâne plan-ul după care se va construi noua cat-edrală a românilor arădeni, fiind apro-bat de membrii comitetului parohialîn ședinba din 24 iunie 1862[2].Din aceste aspecte istorice alînceputului zidirii catedralei arădenetranspare înbelegerea profundă a ceeace reprezenta pentru românii arădenicatedrala și cele două turnuri. Desig-ur că, modelul arhitectonic era emi-

namente inspirat din catedraleleapusene. De altfel, nici nu se puteaconcepe un alt plan de construcbie,Imperiul Habsburgic impunând stilulbaroc tuturor bisericilor, indiferent deconfesiune. Cu toate acestea, epis-copul și fruntașii comunităbii orto-doxe românești din Arad identifică încele două turnuri năzuinbele și ide-alurile lor. Suntem în plină luptă deemancipare nabională, unde prezenbași identitatea românească trebuiauafirmate. Turnurile catedralei audevenit astfel un simbol al identităbiiromânești și ortodoxe, o prezenbăreală și viabilă a românilor ortodocșiîn aceste locuri ale lor. Prin edificiulcatedralei era ilustrată, în fond, imag-inea românilor ortodocși în faba celor-lalte etnii și confesiuni în contextulmultinabional și pluriconfesional dinpărbile Crișanei și ale Banatului.Construirea edificiului ajunge subacoperiș în anul 1863, urmând ca înanul 1865 catedrala să fie dată înfolosinbă prin actul de târnosire dindata de 17 septembrie. Datorită unordificultăbi apărute pe parcursullucrărilor, abia în anul 1870 a fostfinalizată construirea catedraleiromânilor din Arad. Astfel, anul 1870marchează prima etapă în istoria șievolubia arhitectonică a turnurilor.Acestea aveau o formă mai modestăîn comparabie cu cele de astăzi în ceprivește partea de la orologiu în sus,după cum ne arată și imaginile deepocă. Protos. lect. dr. Nicolae M. TangContinuare în pagina 4
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Urmare din pagina 3Ca o adăugire a primei etape înconstrucbia și înfrumusebarea tur-nurilor poate fi considerată și punereaîn funcbiune a unui orologiu. Dupăîndelungate discubii începute în anul1894, în 1903 Nicolae Oncu (1843-1914), președintele comunităbii paro-hiale a românilor ortodocși din Arad,încheie un contract cu orologierulBarkoczy Istvan din Bătania în ved-erea confecbionării și montării unuiorologiu în turnul catedralei. Valoareatotală a lucrării se ridica la 1.800 decoroane, sumă plătită de către Dimi -

trie Dobrău. Orologiul va fi montat înturnul de pe latura de sud a catedraleiși va funcbiona până în jurul anilor1960[3].Episcopatul lui Ioan Ignatie Papp(1903-1925) va aduce ample restau-rări și finisări la edificiul catedraleiepiscopale. Primul gând după alegereasa ca episcop al Aradului a fost „Săîmpodobim casa Domnului, bisericadin Arad, catedrala!”. În vedereamaterializării acestui gând va instituio comisie de 10 membrii, fruntași aicomunităbii ortodoxe arădene – cleri-ci și mireni – care să demareze și săsupravegheze lucrările de renovare șiîmpodobire a catedralei[4]. Din seriaacestor lucrări face parte și restaurareaturnurilor. În anul 1906, datoritășubrezimii turnurilor, acesta sunt refă-cute în întregime de la orologiu în sus,mult mai înalte și mai ornamentate,acoperite cu aramă fiind, în aprecier-ile contemporanilor, „cele mai fru-moase turnuri din Arad și am puteazice dintre cele mai frumoase turnuridin bară”[5]. Asistăm, așadar, la oremodelare arhitectonică a turnurilor,la o nouă înfăbișare a lor din punct devedere arhitectural. Impresionanteleturnuri au fost împodobite cu douăcruci aurite, așezate pe două globuri,la fel, aurite și sfinbite cu mare fast, înprealabil, la data de 4/17 iunie 1906,în vederea finalizării construirii celor

două turnuri, precum și a întregiilucrări de renovare și înfrumusebare.Întreaga lucrare a fost estimată lasuma de 54.443 Cor. și 12 fil.[6].Anul 1955 aduce o nouă inter-venbie majoră în ceea ce privește arhi-tectura turnurilor. Vrednicul episcopAndrei Magieru (1936-1960) vaîntreprinde, în vara anului 1955,ample lucrări de renovare a catedraleiepiscopale. Legat de intervenbiile lacele două turnuri, s-au efectuat urmă-toarele lucrări: s-au înnoit crucile depe turnuri, s-a schimbat tabla ruginităde pe ele, iar restul s-a curăbat și s-a

reparat. Lucrările au fost conduse decătre arhitectul Francisc Trithaler,costurile totale ridicându-se la sumade 118.000 lei[7].
Actualitate

Lucrările care se desfășoară înacest răstimp definesc o nouă etapă înevolubia istorică a acestui edificiu și,în special, a turnurilor care vor bene-ficia de o reînnoire majoră, de lastructură până la învelitoare și cruci.Această lucrarea de anvergură se des-fășoară cu aprobarea și supraveg-herea Centrului Eparhial și prin direc-ta implicare a părintelui Traian-IoanMicoroi, Parohul Catedralei Vechi,cu susbinerea și dărnicia credin-cioșilor, care se arată, și de aceastădată, extrem de sensibili și receptivi lanevoile financiare ale lucrărilor aflateîn plină desfășurare.
Raportul de expertiză tehnică arată

că în urma avariilor produse de furtu-
na din luna septembrie 2017, con-
cretizate prin căderea crucii de pe tur-
nul din stânga bisericii, este necesară
întreprinderea următoarelor lucrări de
construire și reabilitare: reparabii și
consolidare șarpantă, învelitoare, jghe-
aburi, burlane și înlocuirea crucii
căzute de pe turnul din stânga edifici-
ului. Același raport arată și o degradare
avansată a celor două turnuri, precum
putrezirea unor grinzi de lemn și, toto-

dată, afectarea a numeroase zone inte-
rioare inaccesibile ale turnurilor, ceea
ce duce la o nesiguranbă majoră a sta-
bilităbii structurii acestora la acbiunea
orizontală a vântului.ainând cont de faptul că edificiulcatedralei este înscris în lista monu-mentelor – categoria B, o problemămajoră care a împiedecat începerealucrărilor a fost justificarea faptului cătabla de pe corpul principal al bis-ericii și o bună parte din tabla de peturnuri, precum și crucile existentenu sunt cele originale, adică cele dinanul 1906, când a avut loc schim-barea aspectului arhitectonic al tur-nurilor. Potrivit documentelor dearhivă, precum și a presei bisericeștide epocă, ultima intervenbie majoră înstructura turnurilor a avut loc încadrul lucrărilor de restaurare din anul1955. Așadar, învelitoarea și crucilenu sunt cele originale, ele suferind întimp și alte intervenbii. Lucrul acestaeste demonstrat în detaliu de cătrearhitectul proiectului și se regăsește îndosarul întocmit în acest sens.După o îndelungată perioadă deobbinere a tuturor aprobărilor, lunatrecută (13 noiembrie 2020) au fostdemarate lucrările de restaurare acelor două turnuri. Potrivit cu indi-cabiile specialiștilor turnurile vor ficoborâte la sol pentru o reconstruiretotală a acestora, identică cu modelulinibial. Deja s-a început pentru turnuldin stânga reconstruirea la sol aîntregii structuri de lemn, cu o rezis-tenbă mult mai ridicată. Șarpanta esteexecutată din lemn de rășinoaseecarisat. La fel și astereala sau căp-tușeala de scândură este realizată dinacelași material. Turnul va fi învelit întablă de obel zincat galvanizat la cald,vopsită în aceeași culoare și avândaceeași textură cu cea originală. Toateornamentele vor fi refăcute identic cucele originale urmând a fi montate peturn.Finalizarea turnurilor se va faceprin punerea crucilor. Ambele cruci,precum și cele de pe fronton și de pealtar sunt confecbionate din tablă deinox sudată și poleite printr-un pro-cedeu de galvanizare, cu aur de 24karate. Forma globurilor de sub cruciva fi realizată din mai multe fâșiisudate între ele, imagine ce core-spunde cu globurile crucilor originaleși cu alte cruci din aceeași perioadă,de pildă crucea de pe turnul bise -ricii din Micălaca Veche.

Sistemul de ancorare a tur-
nului de zidărie se va face prin
prevederea la fiecare colb a
câte doi tiranbi metalici legabi
de două profile metalice care
vor fi ancorate în zidăria exis-
tentă. Sunt prevăzubi și popi de
lemn suplimentari pentru a
mări rezistenba întregului turn
și a elementelor sale.Proiectul lucrării a fost real-izat de către arhitectul Andrei-Zaharia Grec, arhitect cu dreptde semnătură, făcând parte dinOrdinul Arhitecbilor din Româ-nia, expertiza tehnică de cătreing. Czister Kalman Andras,expert tehnic și verificator deproiecte, proiectul de rezistenbăde către ing. Mihai Bran, iardirigenbia șantierului este exe-cutată de către ing. Mircea Dră-gan, inginer autorizat cu supra -vegherea lucrărilor la monu- mentele istorice. Lucrarea  esteexecutată de către firma „Orna-mentika”, loc. Gheorghieni, jug.

Harghita, specializată în tinichigerieornamentală și dulgherie de epocă.Costul întregii lucrări se ridică lasuma de 1572306,95 lei.Expunerea istorică precum șiactualizarea datelor în ceea ceprivește evolubia și starea turnurilorCatedralei Vechi ne arată, înaintede toate, grija slujitorilor lui Dum-nezeu pentru locașul sfânt și, înaceeași măsură, dragostea credin-cioșilor pentru „casa lui Dum-nezeu”. Ca și odinioară, și astăzivedem o mobilizare a slujitorilor șicredincioșilor, conștienbi de impor-tanba unor astfel de lucrări, dar și deimportanba simbolică a ceea cereprezintă o biserică pentru o comu-nitate, pentru identitatea și deve -nirea ei spirituală și istorică. Cate-drala Veche a fost dintotdeauna unspabiu bisericesc-liturgic, duhov -nicesc și nabional de primă impor-tanbă în definirea identităbii și

devenirea comunităbii ortodoxe ară-dene. Turnurile edificiului sunt oemblemă a orașului Arad, în aceeașimăsură și un simbol al năzuinbelorspirituale și nabionale. Cei de astăzi,prin atitudinea lor, omagiază trecu-tul și conferă identitate viitorului.Întrucât lucrarea, până la aceastădată, nu este sprijinită de autorităbilecentrale și locale, cei care vor să-șimanifeste în concret atașamentul fabăde Catedrala Veche, o pot face prindonabii în contul parohiei sau la ofi-ciul parohial.
[1] Vezi: Alain Erlande-Branden-burg, Catedrala, trad. Dinu Moarcăș,Editura Meridiane, 1993, pp. 359-364; Georges Duby, Vremea cate-dralelor, trad. Marina Rădulescu,Editura Meridiane, 1998, pp. 168-174; Jean Chevalier, Alain Gheer-brant, DicOionar de simboluri, trad.Micaela Slăvescu, Laurenbiu Zoicaș(coord.), Editura Polirom, Iași, 2009,pp. 968-969.
[2] Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Protos. Lect. Univ. Dr. NicolaeM. Tang, Catedrala Ortodoxă Veche– centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, EdituraArhiepiscopiei Aradului, Arad, 2018,pp. 29-30.
[3] Pr. Prof. Univ. Dr. CristinelIoja, Protos. Lect. Univ. Dr. NicolaeM. Tang, Catedrala Ortodoxă Veche– centru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului, pp. 231 și 234.
[4]Vezi: „Pentru biserică”, în: Bis-erica și Școala, anul XXVII (1903),nr. 15, p. 118.
[5] Vezi: Cronica preotului TraianVăbian, consemnată în Evanghelia dela 1898, Muzeul Parohiei Arad-Cen-tru și „Sfinbirea catedralei din Arad”,în: Biserica și Școala, anul XXXI(1907), nr. 1, pp. 1-2.
[6] „Ridicarea crucii”, în: Biseri-ca și Școala, anul XXX (1906), nr.24, p. 1.
[7] „Renovarea bisericii catedraledin Arad”, în : Mitropolia Banatului,anul VI (1956), nr. 4-6, pp. 1956-1957. 



SLUJIRI CHIRIARHALE 
Acoperământul Maicii 
Domnului sărbătorit la
Mănăstirea Arad-GaiMănăstirea Sfântul Simeon Stâl-pnicul, Arad-Gai din ArhiepiscopiaAradului și-a sărbătorit joi, 1 octom-brie 2020, unul dintre hramuri, hramînchinat Acoperământului MaiciiDomnului.Obștea monahală și peleriniiprezenbi au participat la Sfânta şiDumnezeiasca Liturghie care a fostoficiată de către ÎnaltpreasfinbitulPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui. Răspunsurile liturgice au fost datede un grup de studenbi de la Facultateade Teologie Ortodoxă din Arad.La momentul rânduit, Chiriarhularădean a rostit un cuvânt de învăbăturădespre Sărbătorile Maicii Domnuluicare întregesc șirul celor mari cu ceeace a rămas spre cinstire în patrimoni-ul spiritual al Bisericii de la Preasfân-ta Născătoare de Dumnezeu, precum șisfintele ei icoane, mai ales cele făcă-toare de minuni. Ca și grădini aleMaicii Domnului, sfintele mănăstiripăstrează astfel bogăbii spirituale spreîmpodobirea sufletelor credincioșilor.O astfel de înzestrare are și sfântullăcaș al Mănăstirii Gai prin întreitulhram al Acoperământului, Veșmântu-lui și Brâului Maicii Domnului, binut înordinea anului bisericesc.La final a avut loc o procesiune înjurul lăcașului de cult.

O nouă biserică închinată
Sfântului Sava Brancovici
în Ineu, la 400 de ani de la

nașterea saBiserica cu hramurile ,,SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” şi ,,SfântulIerarh Sava Brancovici” din cartierulTraian, Oraşul Ineu, a fost târnosităastăzi de către Înaltpreasfinbitul PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului șiPreasfinbitul Părinte Emilian Crișanul,Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului.Totodată a fost sfinbită și picturalăcașului de cult executată în frescă,precum și icoana Sfântului Ierarh SavaBrancovici, pictată în atelierele Mănă-stirii Vatoped din Sfântul MunteAthos, icoană ce va fi aşezată la loc deînchinare în biserica parohiei din Ineu-Centru.După slujba de târnosire, ierarhii,împreună cu un sobor de preoţi şi dia-coni, au oficiat Sfânta și Dumnezeias-ca Liturghie.În cuvântul de învăbătură Chiri-arhul Aradulului a vorbit despre fap-tul că ,,Cerul spiritual al Bisericii” (cf.2 Cor. 11,12; Luca 6) este acela în caretronează Dumnezeu înconjurat de ceicare fac voia Sa. Credincioșii se roagătotdeauna ca voinba dumnezeiască sautoată buna rânduială să se împlineascăpe pământ ca și în ceruri. Hramurilebisericilor în accepbiunea de sfintelăcașuri reprezintă pe patronii lorduhovnicești, sfinbii care au răspunspe pământ poruncilor dumnezeiești,fiind pildă pentru credincioși. Astfelsunt și cei ai bisericii târnosite acum,preluând pe cei ai celei vechi, Sf. Ap.Petru și Pavel, adăugând pe cel dinvremuri mai apropiate nouă, IerarhulSava Brancovici, descendent al uneifamilii autohtone. Viebile lor pline deîncercări, conform citirilor biblice aleduminicii și tradibionale, dovedesc căau fost trăite ca în ceruri prin tot ce auînscris ca iubire de Dumnezeu și deoameni, înlăturând orice vrăjmășiepentru așezarea păcii pe pământ camamă a tuturor bunătăbilor – afirmă

Sfântul Ioan Gură de Aur – adică, aîmpărăbiei lui Dumnezeu. Biserica esteaceastă realizare ca Trup tainic al Mân-tuitorului, Capul ei, credincioșii fiindmembre; iar ca sfânt lăcaș este Casa luiDumnezeu în care suntem poftibi cutobii a intra astăzi inaugurând lucrareace trebuie mereu împlinită, ea fiindprecedată de aceea a construcbiei,iconografia ce se desfășoară înainteaochilor sufletești ilustrând frumusebeaduhovnicească prin reprezentarea lao-laltă a îngerilor și oamenilor, mereulângă Dumnezeu în cerul Bisericii, asubliniat Înaltpreasfinbia Sa.Răspunsurile liturgice au fostoferite de Grupul vocal „Trifon Lugo-jan” din Arad.Înaltpreasfinbitul Părinte Timotei,în semn de deosebită prebuire și părin-tească dragoste pentru rodnica activi-tate pastoral-misionară şi administra-tiv-gospodărească în slujba Bisericiicelei „una, sfântă, sobornicească șiapostolică”, i-a acordat părinteluiparoh Sever Mocan distincbia „CruceaSfântului Ierarh Sava Brancovici”. Deasemenea, ctitorii și reprezentanbiiautorităbilor judebene și locale au prim-it din partea Ierarhului distincbiaCrucea pentru mireni a Sfântului SavaBrancovici. Nu în ultimul rând, osten-itorii și binefăcătorii care s-au jertfit șicare au manifestat, în mod concret,sprijinul pentru construirea și înfru-musebarea sfântului lăcaș au primit,din partea parohiei, diplome de aleasăcinstire.La acest moment istoric şi binecu-vântat din viaţa Eparhiei arădene auparticipat un număr mare de credin-cioși care au fost indemnati să respectecu stricteţe măsurile impuse deautorităţi pentru perioada de pandemie.Potrivit tradibiei Bisericii OrtodoxeRomâne, la finalul ceremonialului reli-gios, tobi credincioșii prezenbi au avutprilejul de a intra în Sfântul Altar, înch-inându-se înaintea Sfintei Mese, loculunde se aduce Sfânta Jertfă cea fără desânge a Noului Legământ.Târnosirea bisericii din Ineu are oimportanţă deosebită, întrucât anulacesta se împlinesc 400 de ani de lanaşterea Sfântului Ierarh Martir șiMărturisitor Sava Brancovici, născutîn localitatea Ineu din Eparhia Aradu-lui.
AGENDA PREASFINFITULUIPĂRINTE EMILIANCRIȘANUL

SfinCirea bisericii din 
Parohia GrăniceriLa doar o săptămână dupămomentul istoric al târnosirii bisericiiînchinate sfântului născut în CetateaIneului în urmă cu 400 de ani, astăzine-am făcut martorii noii haine de săr-bătoare în care Biserica ”Sfântul MareMucenic Gheorghe” din Grăniceri s-aînveșmântat odată cu resfinbirea pic-

turii, catapetesmei și lucrărilor exte-rioare.Și așa cum stă bine oamenilorgospodari, credincioși și cu inimăbună, s-a putut lesne observa de laprimele ore ale diminebii dragosteaașezată în fiecare detaliu pentru a trans-forma această Duminică a 21-a dupăRusalii în sărbătoare a comunităbii.Responsabili, respectând regulileimpuse pentru prevenirea răspândiriinoului coronavirus, fiii satului și tobicei care au ales să participe astăzi lasfinbirea bisericii din Grăniceri l-auîntâmpinat cu bucurie pe PreasfinbitulPărinte Emilian Crișanul care, împre-ună cu un sobor de preobi și diaconi,după sfinbirea noilor lucrări a săvârșitSfânta Liturghie Arhierească.
Cuvântul Ierarhului

Omul creștin:
icoană, pământ și har,,În Duminica 21-a după Rusalii,Sfânta Biserică a rânduit pentru par-cursul viebii noastre creștine, evi-denbierea a trei evenimente saumomente din istoria mântuirii neamu-lui omenesc și anume: cinstirea

SfinOilor PărinOi de la Sinodul al VII-
lea Ecumenic (Niceea 787), Pilda
Semănătorului (Luca 8, 5-15) și Rugă-
ciunea lui Iisus (Ioan 17, 1-13).În contextul luptei iconoclaste (acinstirii sau necinstirii Icoanelor și aSfintelor Moaște) s-a organizat și binutSinodul al VII-lea Ecumenic, undeSfinbii Părinbi participanbi au hotărâtpentru totdeauna că „este permis, utilși bineplăcut lui Dumnezeu în a faceicoane religioase și a le venera”. Deasemenea, este bineplăcută înaintea luiDumnezeu cinstirea Sfintelor Moașteale Sfinbilor care au trecut la viabaveșnică, pentru că ei se află în comu-niune de iubire cu El, fiind cinstite sauvenerate nu pentru materia lor, ci pen-tru lucrarea sfinbitoare a harului Duhu-lui Sfânt în ele și prin ele.Am arătat această învăbătură a Bis-ericii, mai ales pentru aceste zile încare pelerinajul la Moaștele SfinteiCuvioase Parascheva de la Iași esteinterzis credincioșilor din afara cetăbiiIașilor. Harul lui Dumnezeu lucreazăprin Sfintele Moaște, ajutând pe ceicredincioși în viaba lor și nu îi îmbol-

năvește, cum greșit interpretează unii.Totodată, am resfinbit astăzi pic-tura și catapeteasma acestei bisericidin Parohia Grăniceri, cu hramul „Sf.M. Mc. Gheorghe”, după ample lucrăride curăbire și restaurare a picturii, darși după renovarea exterioară a bisericii.Prin aceste lucrări, dumneavoastră,credincioșii din această Parohie,împreună cu părintele Popovici arătabică iubibi Biserica, cinstibi Icoanele șiprimibi cuvântul lui Dumnezeu pentrua spori credinba și a rodi fapte bune.Pilda semănătorului a fost rostităde Mântuitorul nostru Iisus Hristos,vorbind ucenicilor și ascultătorilor Săidespre un semănător și patru situabiidiferite (patru feluri de pământ) în careau ajuns seminbele aruncate de el pepământ.La rugămintea ucenicilor, Dom-nul Hristos explică această pildă,arătând că semănătorul este Dum-nezeu, sămânba este cuvântul lui Dum-
nezeu, iar pământul oamenii. Din celepatru categorii de oameni, numai cei„cu inima curată și bună” sunt brazdade pământ roditor pentru cuvântulEvangheliei.Mântuitorul Iisus Hristos prevedeaîn perspectiva istoriei că doar o partedin omenire va ajunge să îmbrăbișezeînvăbătura Sa creștină și, din păcate,nici aceasta în chip unitar și uniform.El a prevăzut, de asemenea, șineputinba noastră, a celor care încer-căm duminică de duminică să adunămîn sufletele noastre „seminbele celesfinte” – adică învăbăturile dum-nezeiești din Sfânta Evanghelie – darnu reușim să aducem roadele pe careEl le așteaptă de la noi.Din Rugăciunea lui Iisus (Ioan 17)învăbăm că Domnul Hristos se roagăTatălui Ceresc pentru noi ca să prim-im Evanghelia Lui, să facem faptebune și să fim păzibi de uneltirile celuirău: „Și le-am făcut cunoscut numeleTău și-l voi face cunoscut, ca iubireacu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Euîn ei”; „Eu pentru aceștia Mă rog; nupentru lume Mă rog, ci pentru cei pecare Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt”; „NuMă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-ipăzești de cel viclean”; „Părinte Sfinte,păzește-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem șiNoi”.Ascultând Rugăciunea luiIisus, Pilda semănătorului și fiindatenbi la ceea ce au stabilit SfinOiiPărinOi la Sinodul al VII-lea Ecumenic,ca și la celelalte sinoade, cred că artrebui să ne întrebăm astăzi cu tobii:Noi ce fel de „pământ” suntem? Sun-tem pământul cel bun? Sau suntempământul de lângă drum, ori cel piet-ros sau cel cu spini?Să luăm aminte că nu din vinaSemănătorului și nici din pricina sem-inbei are loc nerodirea sau pubinarodire, ci din cauza omului celui„pământesc”, care nu reușește să seînalbe deasupra grijilor lumești și săfie în permanentă legătură cu Dum-nezeu Cel veșnic – Izvorul viebii.

Astfel, nu este suficient sădobândim cunoștinbe intelectualedespre credinbă, ci este nevoie să fimcredincioși, cu inimă curată și bună,săvârșind multe fapte ale bunătăbii.Ne rugăm ca Dumnezeu să ne fer-ească de boli, să ne ocrotească în sănă-tate, să fie bisericile deschise pentrusfintele slujbe, să lumineze minteacelor care i-au hotărâri pentru comu-nităbi și pentru bară. Însă este important,după cum spuneam, ce fel de„pământ” suntem!”, a spus Preas-finGitul Părinte Emilian Crișanul(sursa: glasulcetatii.ro)
Sfânta Cuvioasă Parascheva

sărbătorită la Schitul de maici
de la Bodrogu-VechiÎn ziua de prăznuire a SfinteiCuvioase Parascheva, miercuri, 14octombrie 2020, Preasfinbitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului a săvârșit Sfân-ta Liturghie în biserica nouă a Schituluide maici ,,Cuvioasa Parascheva” dinsatul Bodrogu Vechi, ProtopopiatulArad, înconjurat de un sobor de preobi șidiaconi, cu prilejul unuia dintre hramuri.Din sobor au făcut parte: Protos.Grigorie Timiș, starebul MănăstiriiHodoș-Bodrog, Protos. Iustin Popovi-ci și Arhid. Mircea Proteasa, consilierieparhiali, Arhid. Gheorghe Lehaci șialbi părinbi.La sfânta slujbă au participatobștea de maici, condusă de maicastarebă Teodora Opriș și mulbime decredincioși venibi din toată vecinătatea,pentru a sărbători cu multă evlavie peocrotitoarea acestui sfânt lăcaș de rugă-ciune.În cuvântul de învăbătură, Preas-finbitul Părinte Emilian a vorbit despreviaba Sfintei Cuvioase Parascheva șievlavia deosebită a poporului românfabă de aceasta. Mărturia evlaviei șicinstirii adusă de înaintașii noștri Sfin-tei Parascheva sunt numeroasele bis-erici ctitorite cu hramul CuvioasaParascheva în toată bara noastră. ÎnArhiepiscopia Aradului avem 23 debiserici cu hramul Sfintei CuvioaseParascheva și un Veșmânt care aacoperit cinstitele ei Moaște, care seaflă aici, la Schitul de maici BodrogulVechi.Răspunsurile liturgice au fost datede către un grup de studenbi de la Fac-ultatea de Teologie Ortodoxă ,,IlarionV. Felea” din Arad.Pelerinii prezenbi au avut posibili-tatea să se închine la unul dinveşmintele care a acoperit moaşteleSfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi,donaţie a Mitropoliei Moldovei dinvremea când era păstorită de Preaferic-itul Părinte Patriarh Daniel, ca mitro-polit, primit prin purtarea de grijă aÎntâistătătorului Eparhiei noastre, aÎnaltpreasfinbitului Părinte Arhiepis-cop Timotei și așezat în această mănă-stire la loc de cinste spre închinare.La finalul slujbei, Preasfinbia Sa atransmis binecuvântarea arhierească aÎnaltpreasfinbitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului și i-a îndemnatpe credincioși să se închine cu evlaviela veșmântul Cuvioasei, respectândbuna rânduială și măsurile de dis-tanbare impuse de autorităbile sanitare.

Binecuvântare de lucrări la 
biserica din Parohia MâscaÎn chiar ziua pomenirii SfântuluiApostol și Evanghelist Luca, 18octombrie, rânduiala de dincolo devremuri a făcut ca astăzi, în Duminicaa 20-a după Rusalii, să fie citit în bis-erici un episod relatat doar în Evanghe-lia sa, menit a sădi lumină, nădejde șiliniște în contextul atât de zbuciumat alvremurilor actuale.Continuare în pagina 6
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Urmare din pagina 5Preasfinbitul Părinte EmilianCrișanul a fost întâmpinat cu bucuriede credincioși și un sobor de preobi șidiaconi dornici a se face părtași eveni-mentelor care aveau să contureze săr-bătoarea zilei de 18 octombrie pentruaceastă parohie din Eparhia Aradului:sfinbirea lucrărilor efectuate în ultimaperioadă în biserica și comunitatea dinMâsca și Sfânta Liturghie Arhierească.
Cuvântul Ierarhului: Moartea nu

are putere asupra vieOii omului cred-
incios,,În Duminica a 20-a dupăRusalii, Sfânta Biserica a rânduit să fiecitită la Sfânta Liturghie Evangheliade la Luca, capitolul 7, versetele 11-16,unde este relatată Învierea fiului vădu-
vei din Nain, săvârșită de MântuitorulIisus Hristos.Minunea aceasta nu s-a făcut lacererea cuiva, ci Domnul Hristos dinproprie inibiativă și din iubirea fabă deoamenii îndurerabi.După cum citim în Evanghelie,două mulbimi se întâlnesc în fabamorbii, în faba unui om mort. Cei careveneau cu mortul dinspre viabă și îlduceau la groapă erau triști și plângeauîmpreună cu mama celui decedat. Din-coace era o altă mulbime condusă deDumnezeu, bineînbeles spre viabă.Am auzit cu tobii pe unii semenide-ai noștri, spunând – cu privire laviaba de apoi, în care nu cred – „dar ce,
a înviat cineva de acolo, ca să ne
spună că există viaOa de veci”? Ei bine,iată a înviat astăzi, fiul văduvei dinNain. Hristos Domnul a mai înviat pefiica lui Iair și pe Lazăr din Betania.Știm cum au reacbionat fariseii și căr-turarii!Mântuitorul spune mai întâimamei tânărului decedat – „nuplânge”, așa cum spunem și noi uneipersoane pe care dorim să o consolămcând se întâmplă să piardă pe cinevadrag. Spunem acestea cu gândul căexistă viabă de dincolo și că cel plecatar putea merge în Împărăbia Cerurilor.Însă mai spunem aceste cuvinte și învirtutea unei mentalităbi neputincioase,omenești, cu gândul nu plânge, nu arerost, nu poOi face nimic, asta e viaOa,asta este soarta muritorilor… DomnulHristos a dorit să o încredinbeze pevăduvă că fiul ei este viu, așa dupăcum vii sunt tobi cei care au plecat deaici, trăind în veci. El nu vindecă doarpe tânăr de moarte, ci vindecă pemama lui de singurătate. Odată cu ea,vindecă pe orice mamă și pe orice omsingur. Sfântul Apostol Pavel neîndeamnă zicând: „BucuraOi-vă cu ceicare se bucură; plângeOi cu cei ceplâng” (Romani 12,15).În al doilea rând, Mântuitorul Hris-tos ridiculizează moartea, realitateaaceasta care ne îngrozește pe tobi, cândzice: „Tinere, Oie îOi zic scoală-te”. Dinpăcate, ne este frică mai mult demoarte, decât de Dumnezeu; maidegrabă ne îngrijim să nu murim tru-pește, decât să luăm aminte să nu păcă-tuim, ca să nu murim astfel sufleteșteîn veci. Domnul fiind „învierea șiviaOa” noastră, minimalizează moarteași ca să ne arate cât de neputincioasăeste ea în faba Lui. El S-a adresattânărului ca și când ar fi dormit.Apoi, Domnul Hristos după ce l-aînviat, „i l-a dat mamei sale”. I l-a datca pe un dar, arătând că viaba este undar, așa după cum nașterea de pruncieste un dar pentru familia care doreștesă aibă copii.Mântuitorul Hristos ne arată cătinerii sunt chemabi la viabă de comu-niune cu părinbii, frabii și surorile lor,nu la însingurare prin despărbirea de ei.Familia, Biserica, școala și soci-etatea trebuie să-i ajute pe copii și pe

tineri să nu confunde libertatea cuînstrăinarea de propria familie, nicifericirea cu individualismul egoist șiinsensibil la nevoia de ajutorare a celordin jur.Să abordăm viaba și moartea cumentalitate și conștiinbă creștină, chiarși în pandemie, învăbând din Evanghe-lie că viaba este un dar de la Dum-nezeu, iar moartea o trecere la viabaveșnică. Să fim alături de familiileîndoliate, dar și să ajutăm pe tineri săprebuiască viaba de familie și prieteniacu oamenii.”, a fost părintesculîndemn al PreasfinGitului PărinteEmilian Crișanul, rostit astăzi înParohia Mâsca.
După implicare, lucrare și

faptă, „în semn de preCuire și
părintească dragoste”,

răsplatăBuna conlucrare din Parohia dinMâsca dintre păstor, păstoribi șiautorităbi a făcut ca astăzi, ca o cununăa lucrării și lucrărilor realizate încuprinsul comunităbii, preotului parohsă-i fie acordat rangul de iconom-stavrofor. Un rang prin care se cin-stește nu numai preotul, ci întreagacomunitate, încurajând totodată la olucrare și mai bogată în viitor (sursa:
glasulcetatii.ro).

Liturghie Arhierească și
hirotonie întru diacon, 

la Catedrala Veche din AradÎn Duminica a 23-a după Rusalii,Preasfinbitul Părinte Emilian Crișan-ul, a săvârșit Sfânta Liturghie în Cate-drala Veche din Arad.
Cuvântul Ierarhului: Omul

între Dumnezeu și diavol,,Sfânta Evanghelie din Duminicaa 23-a după Rusalii ne vorbeștedespre Vindecarea demonizatului din
Oinutul Gherghesenilor (Luca 8, 26-39), săvârșită de către Mântuitorul nos-tru Iisus Hristos. Această pericopăevanghelică arată iubirea milostivă aDomnului Hristos fabă de oameni, darși puterea Lui dumnezeiască de vin-decare a oamenilor posedabi dedemoni.Este vorba despre Fiul lui Dum-nezeu care vindecă oamenii și îi mân-tuiește, dar și de omul care nu maipoartă în el absolut nimic din imagineafrumoasă, dumnezeiască, după carefusese zidit. Ieșise din societate, trăiasingur, plecase de acasă, nu era îmbră-cat, locuia în mormânt, iar oameniifugeau de el, le era frică de el. Demo-nizatul nu era nici orb, nici paralizat,nu suferea de nici o boală, ci doardemonii puseseră stăpânire pe fiinbalui. Ceea ce ne impresionează este fap-tul că această dimensiune greu deimaginat, de surprins cu mintea, dis-tanba dintre Dumnezeu și rău, toatăaceastă distanbă este străbătută, esteepuizată de om. Trebuie să știm cătoată Evanghelia, adică descoperireadumnezeiască numită revelabie, estepentru om. Nu avem în Evangheliepreocupare nici pentru Dumnezeu, nici

pentru demon. Una singură este pre-ocuparea, conbinutul Evangheliei, acreștinismului; unul singur este: omul,în toată dimensiunea lui de la Dum-nezeu până la demon, din rai până îniad, din cer până în infern.Atât de mult căzuse omul, încât numai avea nume, se afla la limita unuiom identificat cu demonul, iar acestarăspunde la întrebarea Domnului Hris-tos, că „numele meu este legiune”.Sfânta Evanghelie ne spune că acelom care nu-și cunoștea numele, care-și pierduse numele, și-l rătăcise înmorminte, în iad, în identificarea cudemonul, care acum a fost eliberat deFiul lui Dumnezeu prin îngăduinba cademonii să intre în turma de porci, ace-lași om va fi cel care va spune, se varuga de Dumnezeu să-l lase să fie cuEl, să se identifice de data aceasta cuDumnezeu, cu Chipul după care fusesecreat.Observăm, așa după cum teologiaBisericii noastre spune, că chipul luiDumnezeu din om, „matriba” dupăcare a fost zidit omul poate fiîntunecată, poate fi periclitată la max-imum, dar nu dispare, nu se ștergeniciodată.Conștienbi fiind de starea noastră,de lumea care ne înconjoară, de bineleși păcatele din lume, Evanghelia deastăzi ne arată limita până la care poatesă cadă omul, dar în același timp,vedem puterea și iubirea lui Dum-nezeu, Care dorește ca „tot omul să se
mântuiască și la cunoștinOa adevăru-
lui să vină”.Cine nu simte că în făptura ome-nească se dă o luptă cumplită între bineși rău? Cine nu a observat, împreunăcu Sfântul Apostol Pavel, tragediaviebii omenești, constatând că nufacem binele pe care îl vrem, ci răul pecare nu-l vrem, pe acela îl săvârșim.Făcând o legătură cu Pildasemănătorului, ca unii care am primitcuvântul și harul lui Dumnezeu(sămânba), să ne întrebăm ce destin aresămânba lui Dumnezeu în noi.Devenim noi spabiu al prezenbei șilucrării lui Dumnezeu? Sau ne lăsămposedabi de mulbimea de demoni, carene atacă viaba sub diferite forme șiprovocări?Când vin în comuniune cu Dum-nezeu, cu darurile Lui, oamenii seînnoiesc, se transfigurează și devinfăpturi noi: din robi ai păcatului,devenim liberi și avem puterea luiDumnezeu pentru a lucra faptele bune.Să fim recunoscători lui Dum-nezeu, așa după cum a devenit omuldemonizat. Să mărturisim iubirea luiDumnezeu în lume și să-I mulbumimpentru toate darurile primite”, a spusPreasfinbitul Părinte Emilian Crișanulîn cuvântul de învăbătură (sursa:
glasulcetatii.ro).

Slujire Arhierească și 
hirotonie întru preot în 

Parohia CruceniÎn ziua de sărbătorire a SfântuluiMare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorulde Mir, hramul bisericii din Parohia

Cruceni, Protopopiatul Arad, Preas-finbitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,s-a aflat în mijlocul acestei comunităbiparohiale.Ierarhul a fost întâmpinat în fabalăcașului de cult de către un sobor depreobi, avându-l în frunte pe pro-topopul locului, Părintele FlaviusPetcub și mulbime de credincioși, tineriși vârstnici.Cu acest prilej, Preasfinbia Sa asăvârșit Sfânta și DumnezeiascaLiturghie arhierească. Tototdată, lamomentul rânduit a hirotonit întrupreot pe diaconul Alexandru-VladPăcurar, viitorul paroh al acestei comu-nităbi.În cuvântul de învăbătură, Ierarhula vorbit despre cinstirea deosebită decare se bucură Sfântul Mare MucenicDimitrie în rândul credincioșilorortodocși români. Mărturie în acestsens stau numeroasele biserici închi-nate lui, precum și purtarea numeluisău de către mulbi bărbabi și femei dinbara noastră. Cultul său s-a răspânditmai ales după Edictul de la Milan(313), prin care împăratul Constantincel Mare a acordat libertate religioasăcreștinismului. Preasfinbia Sa i-aîndemnat pe credincioșii prezenbi să-șicinstească cu evlavie deosebită peocrotitorul lor spiritual, pe SfântulMare Mucenic Dimitrie.La finalul slujbei, PreasfinbitulPărinte Emilian Crișanul l-a prezentatpe noul hirotonit credincioșilor dinCruceni ca viitor preot paroh al lor,îndemnându-l pe acesta la propovă-duirea Evangheliei, slujirea aproapeluiși călăuzirea turmei celei cuvântătoare,după modelul Mântuitorului IisusHristos.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞISOCIALE 

Recurs la memoria istorică:
dezvelirea bustului primului

rector al Academiei Teologice
din AradLa Facultatea de Teologie „IlarionV. Felea” din Arad, luni, 5 octombrie2020, a fost marcat începutul anuluiuniversitar 2020-2021 printr-un dublueveniment: săvârșirea slujbei deTedeum și dezvelirea și sfinbirea bus-tului primului rector al AcademieiTeologice din Arad, Pr. Dr. TeodorBotiș.La eveniment au participat Preas-finbitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului,Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, RectorulUniversităbii „Aurel Vlaicu” din Arad,corpul profesoral și studenbii Facultăbiide Teologie din Arad.Manifestarea a debutat în Capelafacultăbii prin oficierea slujbei deTedeum de către Preasfinbitul PărinteEmilian Crișanul împreună cu Pr. ProfDr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăbiide Teologie din Arad și cu Arhim.Lect. Dr. Casian Rușeb, Consilier cul-tural al Episcopiei Caransebeșului șidelegat al Presfinbitului Părinte Lucian,Episcopul Caransebeșului. A urmat,apoi, dezvelirea și sfinbirea bustuluipreotului și profesorului Dr. TeodorBotiș, în holul facultăbii, în faba Săliifestive, unde a și fost amplasat. Slujbade sfinbire a fost oficiată de către Preas-finbitul Părinte Emilian Crișanulîmpreună cu Arhim. Lect. Dr. CasianRușeb și cu Protos. Lect. Dr. IustinPopovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. În cuvântuldin finalul manifestării, Preasfinbia Saa subliniat importanba reabilitării mem-oriei istorice a personalităbii preotuluiși profesorului Teodor Botiș, dar și

deschiderea unui nou an universitar,în condibiile actuale. De asemenea,Preasfinbia Sa a transmis binecu-vântarea Înaltpreasfinbitului PărinteTimotei, Arhiepiscopul Aradului, sub-liniind importanba comuniunii întrecele două eparhii istorice, la nivelulșcolilor teologice. PreacucerniculPărinte Decan, Prof. Dr. Cristinel Ioja,a reiterat activitatea teologică și pub-licistică a primului rector al Acade-miei Teologice din Arad, considerândmomentul de fabă o popedeutică amomentului împlinirii a 200 de ani dela înfiinbarea Institutului Teologic dinArad (1822-2022).Bustul a fost restaurat și repus încircuitul artistic cu binecuvântareaÎnaltpreasfinbitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului și a Preas-finbitului Părinte Emilian Crișanul,Episcop-vicar al ArhiepiscopieiAradului, la inibiativa Pr. Prof. Univ.Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăbiide Teologie din Arad și cu directaimplicare a Protos. Lect. Univ. Dr.Iustin Popovici, Consilier cultural alArhiepiscopiei Aradului. Lucrarea derestaurare a fost întreprinsă de cătresculptorul arădean Dumitru Paina,bustul fiind opera cunoscutei sculp-toribe Ina Popescu din Timișoara.Numele acesteia este cunoscut în spabi-ul artiștilor plastici prin provenienba eidin vestita familie de sculptori „Popes-cu” din Timișoara, precum și prinsculpturile de mare valoare artistică.Amintim două lucrări reprezentativeexpuse în spabiul public: bustul lui Cor-nel Miklosi din Aleea Personalităbilordin Timișoara și bustul lui Traian Vuiade la Institutul Politehnic din Tim-ișoara.
Pr. Dr. Teodor Botiș 

(1873-1940); (profesor: 
1900-1938; director/rector: 

1918/1927-1938)Istoria învăbământului teologic dinArad așează la loc de mare cinste per-sonalitatea preotului și profesorului dr.Teodor Botiș. Activitatea și opera sal-au impus nu doar în spabiul teologieiarădene, ci și în spabiul teologieiromânești, cu precădere în cel al isto-riei bisericești, dar și în plan politic șisocial, figura sa rămânând profundîntipărită în conștiinba arădenilor.Impresionanta sa activitate academică,pastorală, politică și culturală esterevendicată, în primul rând, de Bise -rică și de institubia pe care a slujit-o cuabnegabie, dar, în aceeași măsură, șide spabiul public.A fost cel mai longeviv dascăl, ală-turi de Arhim. Dr. Iustin Suciu, dinistoria învăbământului teologic arădean,pe care l-a slujit 38 de ani. A fostprimul rector al Academiei Teologicedin Arad (1927-1938). A participat cadelegat oficial la Adunarea Nabionalăde la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918. Ascris prima istorie a Institutului Teo-logic-Pedagogic din Arad. A susbinutactivitatea politică și nabională prinnenumărate articole în presa vremiipledând pentru drepturile românilor. Afost premiat în două rânduri de cătreAcademia Română pentru cele douămonografii de excepbie privind istoriaInstitutului Teologic-Pedagogic dinArad și istoria familie Mocioni.„S-a născut la data de 17 noiem-brie 1873, în localitatea Valea Nea-gră, judebul Bihor.Pregătirea intelectuală: urmeazăcursurile școlii primare din satul natal,apoi cele secundare ale Liceuluiromano-catolic din Oradea, fiind toto-dată bursier al Internatului ortodox-român susbinut de fundabia „NicolaeJiga”. Continuare în pagina 7

Actualitate eparhială – Octombrie 2020



Urmare din pagina 6Datorită presiunilor venite dinpartea autorităbilor, determinate de pro-cesul Memorandumului, se transferă laLiceul de stat din Sibiu, unde în lunaiulie a anului 1894 obbine diploma debacalaureat. Între anii 1894-1897urmează cursurile clericale ale Institu-tului Teologic din Arad. În aceastăperioadă a studiilor, la recomandareaepiscopului Ioan Mebianu, activeazăca și pedagog al copiilor familieiMocioni, timp de trei ani. Între anii1897-1900 urmează cursurile de doc-torat ale Facultăbii de Teologie dinCernăubi. La data de 14 iulie 1900obbine titlul academic de doctor înTeologie.Activitatea clericală: în data de9/22 septembrie 1901, este hirotonitdiacon, iar în data de 30 septembrie/13octombrie este hirotonit preot, de cătreepiscopul Ignatie Papp. Același epis-cop, la data de 6 ianuarie 1920 îl dis-tinge cu rangul de protopop onorific.Activitatea la catedră: în toamnaanului 1900 este numit profesorsuplinitor la Institutul Teologic-Peda-gogic din Arad și prefect de studii. Înanul 1901 este numit profesor provi-zoriu la ambele secbii ale Institutului.Până la data numirii sale ca profesordefinitiv, va preda următoarele materii:Limba română, Matematică,Geografie, Limba germană, Istoriauniversală și Istoria patriei. În anul1908 este numit profesor definitiv,ocupând catedra de Dogmatică șiApologetică a Institutului Teologic. Pelângă Dogmatică și Apologetică vamai preda următoarele materii:Morală, Drept bisericesc, Istorie bis-ericească și Constitubie. Acordă oimportanbă deosebită studiului Limbiiși literaturii române, drept pentru careîmbogăbește fondul de carte al bib-liotecii școlii cu un număr considerabilde opere ale scriitorilor români. Activ-itatea de la catedră îl descoperă și ca unpedagog desăvârșit preocupat deîmbunătăbirea metodelor de predare adisciplinei și a mijloacelor deînvăbământ. Începând cu anul 1918-1919 continuă publicarea Anuarelorpână la retragerea sa din funcbia derector, făcând din ele o oglindă a viebiișcolare arădene în complexitatea ei.Din 1918 este numit director la Insti-tutului Teologic-Pedagogic din Arad,iar din 1927, odată cu ridicarea Insti-tutului la rangul de academie teologică,va deveni primul ei rector. În aceastădemnitate va sta până la pensionare, 1octombrie 1938.Pe lângă activitatea didactică de lacatedra Institutului, între anii 1902-1904 va preda Religia elevilorortodocși români de la Școala de arteși meserii și de la Școala ucenicilormeseriași și negustori. În anul școlar1901-1902 predă Istoria la Școalasuperioară de fete, iar între anii 1904-1917 predă Religia la Liceul de statdin Arad și la Școala comercială dinArad.Activitatea administrativ-bis-ericească și cultural-nabional: a fostasesor consistorial, membru alAdunării eparhiale și consilier onorif-ic al Consiliului eparhial, fiind un sfet-nic de încredere al episcopului Ioan I.Papp. De asemenea, a fost primulpreședinte al Asociabiilor profesorilorsecundari, secbia Arad; membru fonda-tor al asociabiei Reuniunii învăbătorilorde la școlile poporale arădene; președ-inte al despărbământului arădean alAstrei. aine numeroase conferinbe șișezători culturale, organizeazănenumărate serbări cu caracter nabion-al, animând atmosfera socială, cultur-ală și nabională a românilor din Aradînainte de Marea Unire. Face parte din

delegabia de la Alba-Iulia din 1 decem-brie 1918 ca reprezentant al Institutu-lui Teologic-Pedagogic din Arad, înadunarea plebiscitară.Activitatea istoriografică și pub-licistică: prin operele și studiile publi-cate se remarcă ca un istoric bisericescde mare anvergură, cu contribubiiesenbiale la dezvoltarea istoriografieiromânești și la istoria învăbământuluipedagogic. Publică peste 40 de studiiși articole în periodicele vremii, fiindtotodată și un colaborator al revistelorSocietatea de mâine, de la Cluj,Revista Institutului Social Banat-Crișana, iar după reaparibia ziaruluiRomânul (8 noiembrie 1918) faceparte din colectivul de redacbie. Înperioada anilor 1917-1921 este redac-tor responsabil al revistei Biserica șiȘcoala, iar între 1905-1919 și 1921-1923 redactor al Calendarului Diecezan.Rămâne în istoria învăbământului teo-logic și pedagogic arădean și nabionalprin celebra monografie publicată lacentenarul Institutului de Teologie(1922), impunătoare prin formă șiconbinut, neîntrecută până astăzi, unadin monografiile cele mai bine real-izate ale istoriografiei bisericești șipedagogice românești. Lucrarea s-abucurat de premiul „Năsturel” alAcademiei Române.Cărbi publicate: Institutul peda-gogic gr. or. rom. Arad. Cei dintâi anidin trecutul și viaba Preparandiei (Școl-ii normale) gr. or. române din Arad,Arad, 1912, (în colaborare cu profe-sorul Avram Sădeanu); Istoria ȘcoaleiNormale (Preparandiei) și a Institutu-lui teologic ortodox-român din Arad,Arad, 1922; Monografia familieiMocioni, București, 1939.Distincbii: Ordinul Coroana Românieiîn grad de ofiber.Se stinge din viabă în ziua de 14august 1940, la vârsta de 67 de ani, înurma unei boli incurabile, fiind înhu-mat în cimitirul „Eternitatea” dinArad” (vezi, Pr. Prof. Univ. Dr.Cristinel Ioja, Lect. Univ. Dr. MarcelTang, Învăbământul teologic ortodoxdin Arad. Itinerar. Forme. Perspective,Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad,2016, pp. 129-139).
Tinerii din ASCOR Arad
continuă să salveze vieCi, 

donând sângeMarbi, 6 octombrie 2020, ASCORArad a reușit să adune 13 suflete dor-nice să își ajute aproapele prin donare desânge! Nevoia a fost foarte mare! „Vreisă iubești oamenii? Iubește-l pe Hristosși vei vedea cât îi vei iubi pe oameni,chiar dacă nu vrei. Dragostea care vinedin dragostea lui Hristos este dragosteputernică și veritabilă. Iubește-l pe Hris-tos!” Părintele Ieronim din Eghina.Însuși Hristos ne învabă să îlajutăm pe cel de lângă noi, care se aflăin suferinbă. Prin acest gest îndemnămși pe albii să facă acest pas important,printr-o singură persoană donatoare sepot salva viebi! Fii și tu erou, aratădragostea lui Hristos, salvează viebi!Donează și tu!

Examen de Capacitate
PreoCească – sesiunea de

toamnăSub președenbia ÎnaltpreasfinţituluiPărinte Timotei, Arhiepiscopul Aradu-lui, joi, 8 octombrie 2020, la Centruleparhial, s-a desfăşurat sesiunea detoamnă a examenului de Capacitatepreoţească pentru absolvenţii de fac-ultate şi master în teologie, fiiduhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradu-lui, doritori să devină slujitori ai sfin-telor altare. Aceştia au susţinut probascrisă şi proba orală, în sala de şedinţea Centrului Eparhial.La examen s-au înscris şi au par-ticipat un număr de 9 candidaţi.Comisia de examinare, compusă dinpărinţi profesori de specialitate şipărinţi consilieri de la Centrul eparhial,a fost prezidată de ÎnaltpreasfinţitulTimotei, Arhiepiscopul Aradului, iarVicepreşedinte al Comisiei de exam-inare a fost Preasfinţitul Părinte Emil-ian Crişanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului. Din comisiade examinare au făcut parte șiPr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja, DecanulFacultăbii de Teologie Ortodoxă ,,Ilar-ion V. Felea” și Diac. Călin Teuca,Directorul Seminarului Teologic Orto-dox din Arad.În deschiderea sesiunii Înaltpreas-finţia Sa, după ce a arătat importanţaacestui examen, care are drept scopevaluarea cunoştinţelor de specialitate,dar şi cercetarea devoţiunii sauchemării preoţeşti, i-a binecuvântat pecandidaţi şi le-a urat mult succes.Examenul a debutat cu susţinereaexamenului scris, în cadrul căruia, can-didaţilor li s-au evaluat cunoştinţeledin domeniul administrativ-bisericesc,drept canonic şi legislaţie, pastoral –misionar şi social, catehetic, mass –media şi activităţi cu tineretul, eco-nomic – financiar şi patrimonial. Înaceiași zi a avut loc proba practică cea constat din examinarea cunoştinţelorde tipic şi liturgică, muzică bis-ericească, omiletică şi catehetică.Prin acest mod se realizează odepartajare a absolvenţilor care devincandidaţi pentru parohiile din eparhianoastră.Candidaţilor, înainte de începereaexamenului, li s-a citit și adus lacunoștinbă prevederile din hotărâreaSfântului Sinod al Bisericii OrtodoxeRomâne cu nr. 10.079/29 octombrie2018 privind valabilitatea examenu-lui de capacitate preoţească, pentrucei care au obţinut cel puţin media9.00 să fie de 2 ani (iar pentru cei
care au obţinut media sub 9.00 este
de 1 an, cf. prevederilor hotărârilor
Sfântului Sinod nr.1199 din 9 iulie
2008, nr.567/2017 și nr.7.764 /
2013 ), timp în care vor putea partic-ipa la concursurile de ocupare a unuipost clerical.După încheierea sesiunii de exam-en, în temeiul notelor şi medieiobţinute, 7 dintre cei 9 candidabi aufost declaraţi promovaţi. Aceştia voravea dreptul să candideze la ocuparea

unui post clerical în cadrul Arhiepis-copiei Aradului.Organizarea examenului s-a făcutîn deplină concordanbă cu prevederilestării de alertă, candidabii au fost așeza-bi la distanba de siguranbă și au purtatmăști de protecbie.
Ierarhii arădeni au participat

la deschiderea anului 
academic 2020-2021 la 
Universitatea de Vest 

,,Vasile Goldiș” din AradJoi, 1 octombrie 2020, Ierarhii ară-deni au participat la festivitatea dedeschidere oficială a anului academic2020-2021 la Universitatea de Vest“Vasile Goldiş” din Arad.Evenimentul a început cusăvârșirea de către Preasfinbitul PărinteEmilian Crișanul, Episcop vicar alArhiepiscopiei Aradului, a SfinteiLiturghii în biserica de lemn din Cam-pusul universitar al UVVG Arad.După aceasta a avut loc unmoment solemn și depuneri decoroane la Bustul Rectorului Fondator,Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, lacorifeii Marii Uniri de la 1918, peAleea Personalităbilor din incinta Cam-pusului, apoi la Statuia lui VasileGoldiș, părintele spiritual al Univer-sităţii de Vest ,,Vasile Goldiș” dinArad și la Bustul AcademicianuluiNicolae Cajal.În partea a doua a zilei, cei prezenţiau participat, în Sala Unirii din cadrulMuzeului Universitar „Vasile Goldiş”,la marcarea distincbiei prezidenbialeMedalia Aniversară: Centenarul MariiUnirii acordate Muzeului MemorialUniversitar ,,Vasile Goldiș” din cadrulUVVG Arad, de către preşedinteleRomâniei, Klaus Iohannis. La eveni-ment au participat doamna prof. univ.dr. Coralia Cotoraci, rectorul Univer-sităţii de Vest „Vasile Goldiş” dinArad, Înaltpreasfinbitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, Preas-finbitul Părinte Emilian Crișanul, Epis-cop vicar al Arhiepiscopiei Aradului,europarlamentarul Gheorghe Falcă,membri Fondatori ai UVVG, prorec-tori, decani şi studenţi. De asemeneaau onorat cu prezenţa invitaţi dinpartea oficialităbilor locale, precum şiparteneri antreprenoriali UVVG. Aufost evocate acţiuni ale Universităţiide Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi s-au vizionat câteva filmuleţe dedicatememoriei Rectorului Fondator şiPreşedinte al UVVG, prof. univ. dr.Aurel Ardelean, precum şi al corifeu-lui Marii Uniri, Vasile Goldiş.Cu acest prilej, prezent la eveni-ment, Înaltpreasfinbitul Părinte Timo-tei, Arhiepiscopul Aradului, a rostit uncuvânt aniversar.
Finalizarea proiectului să ne

fie spre folos. Familii fără frici
– sfaturi pentru copii și părinCiÎn lunile august - octombrie s-adesfășurat, cu binecuvântarea Înalt-preasfinbitului Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului, sub egidaAnului omagial al pastorabiei părinbilorși copiilor, proiectul pilot al Arhiepis-copiei Aradului și Universităbii de Vest„Vasile Goldiș‟ din Arad cu titlul Săne fie spre folos. Familii fără frici –
sfaturi pentru copii și părinCi.Proiectul s-a derulat pe o perioadăde 7 săptămâni, în Parohia OrtodoxăArad Pasaj, păstorită de părintele PetruUrsulescu, resposabil de proiect, și aconstat în susbinerea unor miniatelieredespre patologia copilului susbinute demedici pediatri.Coordonatorii proiectului au fostÎnaltpreasfinbitul Părinte Dr. TimoteiSeviciu, Arhiepiscop al Aradului,Preasfinbitul Părinte Dr. EmilianCrișanul, Episcop Vicar al Arhiepis-

copiei Aradului și Prof. Univ. Dr.Coralia Cotoraci – Rector Universi-tatea de Vest „Vasile Goldiș‟ Arad.Cele 7 prelegeri susbinute sub formă deprezentări Power Point au vizat urmă-toarele teme: Pediatrul ideal – reali-tate sau himera forumurilor de părinbi.Infecbia cu Coronavirus la copil- ceștim până acum. Febra – prieten saudușman? Antibioticele la copil – pro șicontra. Urgenbe alergologice la copil-șocul anafilactic. Sertarul cu medica-mente de acasă – mit sau necesitate?Abordarea integrativă a creșterii imu-nităbii la copil. Miniatelierele au con-stat în prelegeri de 10-15 minute,urmate de întrebări și discubii,urmărind creșterea coeziunii între pre-obi-medici-comunitate în pastorabiacopilului.Părinbii au cerut sfaturi legate decreștere și dezvoltare, alimentabie, edu-cabia copiilor, dar și despre anumitesimptome sau boli.Temele au fost susbinute de către oechipă de medici specialiști pediatri,cadre universitare ale Universităbii deVest „Vasile Goldiș‟ din Arad, Dr.Carmen Stănculeb, dr. Claudia Roman,precum și de medicii rezidenbi Pedi-atrie – Centru Universitar Arad- dr.Sânziana Florea, dr. Daciana David,dr. Daiana Bozgan, dr. Roxana Hreni-uc. Echipa de medici a fost coordonatăde Ș.L. Dr. Simona Dumitra, al doilearesponsabil de proiect.Acest eveniment a fost conceputcu intenbia de a o crea o legătură întrepreobi – medici – comunitate în con-textul Anului omagial al pastorabieipărinbilor și copiilor. În urma prezen-tărilor medicilor au fost adresatenumeroase întrebări de către cei peste200 de participanbi în cadrul celor șapteîntâlniri.Nădăjduim și pe viitor la intensifi-carea colaborării dintre doctorii desuflete și cei de trupuri spre slava luiDumnezeu și sănătatea tuturor!
PoliCiștii arădeni au dăruit

ghiozdane pentru 100 de copiiÎn cursul zilei de marbi, 13octombrie, poliţiştii arădeni au finalizato primă etapă a unui proiect social, princare au fost achiziţionate şi dăruite copi-ilor care provin din familii cu situaţiemateriala precară, 100 de ghiozdane.Această nouă acţiune caritabilă apoliţiştilor arădeni este parte integrantăa mai multor proiecte comune pe care,în acest an, cu totul altfel, le des-făşoară în colaborare cu Arhiepis-copia Aradului.Astfel, prin implicarea directă aArhiepiscopiei Aradului, preoţii paro-hi au identificat copiii care ar aveanevoie de sprijin material, iar poliţiştii,din fonduri proprii şi cu implicareaCorpului Naţional al Poliţiştilor Aradşi Asociaţiei Internaţionale aPoliţiştilor (IPA), regiunea Arad auachiziţionat ghiozdanele necesare.
,,Se ştie că aliaţii tradiţionali ai

familiilor sunt şcoala şi biserica şi în
contextul în care, de la începutul aces-
tui an şcolar a devenit operaţională o
nouă structură a poliţiei, Biroul de
Siguranţă Şcolară, pentru binele copi-
ilor noştri, ne-am alăturat şi noi,
poliţiştii. Dorim ca, pe lângă activ-
ităţile şi misiunile zilnice pe care le
desfăşurăm în slujba comunităţii, să
demonstrăm că suntem parte inte-
grantă a ei. Prin prezenţa şi activităţile
noastre specifice de prevenire, ordine
şi siguranţă, dar şi social-educative,
dorim să facem parte activ din edu-
caţia copiilor, a generaţiilor care, şi
prin implicarea noastră, vor deveni
adulţi responsabili, cu conduită civică
şi respect faţă de lege.Continuare în pagina 8
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Joi, 1 octombrie – A slujitSfânta Liturghie arhierească laMănăstirea Arad-Gai, la hramulbisericii noi închinat „Acoper-ământului Maicii Domnului”, vor-bind credincioșilor despre ,,săr -
bătorile Maicii Domnului”. Aparticipat la festivitatea de des-chidere a anului academic 2020-2021 la Universitatea de Vest„Vasile Goldiș” din Arad, rostindun cuvânt aniversar.Vineri, 2 octombrie – Aprezidat ședinba PermanenbeiConsiliului eparhial.Duminică, 4 octombrie – Asăvârșit slujba de târnosire a bise-ricii cu hramurile „SfinOii ApostoliPetru și Pavel” și „Sfântul IerarhSava Brancovici” de la ParohiaIneu-Traian, Protopopiatul Ineu.

Totodată, a sfinbit și picturalăcașului de cult executată înfrescă, precum și icoana SfântuluiIerarh Sava Brancovici, pictată înatelierele Mănăstirii Vatoped dinSfântul Munte Athos. A oficiatSfânta Liturghie arhierească, pre-dica fiind pusă sub titlul ,,Cerulspiritual al Bisericii” (cf. 2  Cor.11,12; Lc. 6). Chiriarhul arădean i-a acordat părintelui paroh SeverMocan, ctitorilor și reprezentanbi-lor autorităbilor locale distincbia„Crucea Sfântului Ierarh SavaBrancovici”. Miercuri, 7 octombrie – Aprezidat ședinba PermanenbeiConsiliului eparhial.Joi, 8 octombrie – A prezidatsesiunea de toamnă a examenuluide Capacitate preoţească pentru

absolvenţii de facultate şi master înteologie, fii duhovniceşti ai Arhie-piscopiei Aradului.Miercuri, 14 octombrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședinbei arhiepiscopaledin Arad.Duminică, 18 octombrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședinbei arhiepiscopaledin Arad.Duminică, 25 octombrie – Aparticipat la slujbele rânduite înParaclisul reședinbei arhiepiscopaledin Arad.Luni-MarGi, 26-27 octombrie– A participat la slujbele rânduite înParaclisul reședinbei arhiepiscopaledin Arad. Pr. Dr. Vasile Cucu Secretar eparhial

Itinerar pastoral al ÎnaltpreasfinGitului PărinteArhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Octombrie 2020

Urmare din pagina 7
Este un bun prilej de regăsire a

unor valori, este momentul în care tre-
buie să adunăm energiile umane, iar
unitatea de măsură să fie empatia şi
generozitatea” (C.T.).

Marele om și filantrop Ema-
noil Gojdu, evocat în cadrul
Cercului pastoral-misionar

AradJoi, 15 octombrie, la o zi dupăprăznuirea Sfintei Cuvioase Maiciinoastre Parascheva, cea mult folosi-toare, cu binecuvântarea Înaltpreas-finţitului Părinte Timotei, Arhiepis-cop al Aradului, preobii din cadrulCercului pastoral-misionar Arad 1,sub coordonarea Părintelui PetruUrsulescu s-au întrunit în sala de Con-ferinbe a Protopopiatului OrtodoxRomân din Arad.La întâlnire a fost prezent șiPreaonoratul Părinte Flavius Petcub,protopopul Aradului, întâmpinând cubucurie și ospitalitate preobii prezenbi.Părintele coordonator a reamintitpreobilor participanbi faptul că anul2020 este proclamat de Sfântul Sinodca fiind ,,Anul omagial al pastoraCiei
părinCilor și copiilor” și ,,Anul
comemorativ al filantropilor
ortodocși români”. Dintre mariioameni pe care i-a avut poporulromân se remarcă și avocatul EmanoilGojdu care și-a iubit bara și poporuldin rândul căruia s-a născut și pe carel-a prebuit atât de mult. Acesta a afir-mat într-unul din discursurile saleurmătoarele: ,,Ca fiu credincios al Bis-
ericii mele, laud dumnezeirea, căci
m-a făcut român; iubirea ce o am
către NaOiunea mea mă îmboldește a
stărui în fapta, ca încă și după moarte
să erump de sub gliile mormântului,
spre a putea fi pururea în sânul NaOi-
unii”.Referatul intitulat ,,Emanuil
Gojdu – marele filantrop român” afost susbinut de către Părintele mision-ar Aurel Jigovan care slujește laCapela din incinta Centrului de îngri-jire vârstnici din Arad. Inibial, Cerculpastoral-misionar ar fi trebuit să aibăloc în Capela din cadrul Centrului devârstnici, dar, datorită condibiilor

impuse de situabia sanitară actuală, cudeplină responsabilitate, preobii s-auîntâlnit în cadrul ProtopopiatuluiArad, nădăjduind la o cât mai apropi-ată revenire la normalitate a lucrurilor.Pe marginea referatului s-a discutatfoarte mult, până spre orele amiezii,de către preobii prezenbi, subliniindu-se faptul că poporul român a avutînaintași vrednici cărora ar trebui șinoi, cei de azi să le urmăm exemplulde iubire pentru Biserică și Neam.Și această întâlnire de astăzi a fostuna de suflet, datorită faptului că pre-obii prezenbi, însuflebibi de personali-tatea marelui român, Emanoil Gojduau concluzionat că misiunea Bisericiieste de a continua lucrarea filantrop-ică inibiată de înaintași, dar și de fi oredută în calea secularismului soci-etăbii de astăzi.
Proiectul Masa Bucuriei în

Parohia GroșeniBiserica a căutat din totdeauna săvină în sprijinul celor aflabi în nevoi,pentru a le oferi o mângâiere în împre-jurările nefaste ale viebii. Iubireaaproapelui înseamnă comuniune derugăciune, bună sfătuire, răbdare șicompasiune, dar și jertfelniciesamariteană fabă de cei aflabi în greaîncercare.Bisericile și mănăstirile româneștiau fost întotdeauna locașuri primitoarepentru cei săraci sufletește sau tru-pește. Ofrandele pentru cei vii și jert-fele de pomenire a celor adormibi ausemnificabii spirituale, dar sunt și oformă de filantropie spontană. Niciun nevoiaș nu pleacă de la bisericăfără o bucată de pâine. Dumnezeu esteiubitor de oameni, iar omul estechemat să imite modelul filantropieilui Dumnezeu. Omul credinciosîmparte dintru ale sale cu cei mainecăjibi decât el, nu din interes saupentru reclamă, ci din simplă șicreștinească omenie.Prin purtarea de grijă a Înalt-preasfinbitului Părinte ArhiepiscopTimotei, sectorul social-filantropic alArhiepiscopiei Aradului, a venit însprijinul persoanelor cu o situabiematerială mai precară din ParohiaGroșeni, Protopopiatul Ineu, care au

beneficiat de produse alimentare încadrul programului nabional intitulat„Masa bucuriei” derulat de PatriarhiaRomână în colaborare cu SelgrosCash & Carry.Pachetele cu produse alimentareau fost distribuite în această după-ami-ază de către preotul paroh Radu Sas,împreună cu două dintre membrelegrupului de tineri din Groșeni,Codruba Alb și Ioana Puleac.
Credincioșii din Parohia

Zăbrani și-au cinstit 
ocrotitorul spiritualPe data de 26 octombrie este cin-stit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,Izvorâtorul de mir. Acesta s-a născutdin părinbi creștini, dreptcredincioși, încetatea Tesalonic, în vremeaîmpărabilor Dioclebian (284-305) șiMaximian (286-305), când creștiniierau încă prigonibi.Încă de prunc a fost crescut încuvântul Domnului. Dimitrie a luatSfântul Botez când era copil și aînvăbat Legea lui Dumnezeu cu amă-nuntul, dar mai ales acesta a crescut cuînbelepciune, făcând fapte bune, lumi-nat fiind de darul lui Dumnezeu.În ciuda războiului dus împotri-va lui Dumnezeu și a creștinilor,Sânful Dimitrie a mărturisit înainteatuturor numele lui Iisus Hristos,aducând tesalonicenii la credinbaadevărată, dezrădăcinând închinareala idoli.Înainte de a fi arestat, și-a datîntreaga avere săracilor spunând”Împarte bogăbia cea pământească,ca să căutăm pe cea cerească”. Chiarși atunci când a fost dus în fabaîmpăratului, Dimitrie a mărturisit căel este creștin, fapt pentru care a fostîncarcerat. În temniba sa a binecu-vântat un tânăr creștin să omoaregladiatorul preferat al regelui careucidea mulbi creștini. Gladiatorul apicat răpus de suliba tânărului. Mâh-nit, regele a poruncit uciderea prindecapitare a tănărului și a dat ordineca Dimitrie să fie străpuns cu lance,cu sulibe. În ziua de 26 a luniioctombrie, ostașii au intrat în temnibaSfântului care era în rugăciune și l-au împuns cu sulibele.

Peste mormântului SfântuluiDimitrie s-a contruit o bisericubă încare mulbi se vindecau de bolile lor.După ce s-a vindecat de o boalălungă și grea, un boier, Leontie, aînceput contruirea unei biserici caresa fie mai mare și mai frumoasă însemn se mulbumire pentru Sfânt.Când au contruit temelia noii biseri-ci, au fost găsite moaștele sfântuluiîntregi și nestricate din care auizvorât mir frumos mirositor și făcă-tor de minuni.Astfel se face că Sântul MareMucenic Dimitrie, Izvorâtorul de

mir, este acum patronul Bisericilorortodoxe din Balcani, fiind prăznu-it de români, greci și slavi de pre-tutindeni. Acesta este un rugătorfierbinte către Împăratul Hrisos șipentru sufletele românilor, unde asăvârșit după moarte nenumărateminuni.În ziua de 26 octombrie prăznuimși Hramul bisericii din Zăbrani. Astfelcă în acest an am început sărbătorireaîncă din ziua de 25 octombrie, cânddimineaba la Sfânta Liturghie am avutinvitat un cântăreb bisericesc din Brad,Rorii Manolache, pentru a înălba cân-tece și imne de laudă, așa cum au cân-tat creștinii de-a lungul veacurilor dela descoperirea moaștelor SfântuluiDimitrie.În seara aceleași zile de 25octombrie, un sobor de preobi a par-ticipat la Taina Sfântului Maslu. Din

soborul slujitorilor au făcut partePreacuviosul Părinte Iustin Popovici,consilier cultural al ArhiepiscopieiAradului, Pr. Ilota Sorin, Parohia Alu-niș, Pr. Mândra Dan, Parohia Fân-tânele, Pr. Oprea Mihai, Parohiaaipari, Pr. Ardeuan Florin, ParohiaChesinb, Pr. Mureșan Axinte, ParohiaSederhat, Preot pensionar FarcașTeodor și Preot Paroh Pop Gheorghe.La finalul slujbei, Părintele IustinPopovici a rostit un cuvânt de învăbă-tură.În 26 octombrie, la ceas de searăa avut loc rânduiala Vecerniei cu

Litie, la care a fost invitat Preacu-viosul Părinte Clement, duhovniculde la Mănăstirea Arad-Gai, ridicân-du-se rugăciuni de slavă și laudăpentru bunăstarea oamenilor dinparohie. La această sărbătoare a bis-ericii au participat și autorităbilelocale.Enoriașii prezenbi au primit pri-noase din partea Sfintei Bisericii deziua Sfântului Dimitrie care esteocrotitorul Parohiei Zăbrani.Dăm Slavă și mulbumire LuiDumnezeu pentru toate lucrurilesăvârșite așa cum minunile și fapteleSfântului Dimitrie au trezit conștiinbacreștină, tot astfel să cinstim cu toatăfiinba noastră și să-i cântăm imnul delaudă.(mai multe detalii se află pe pagina
WEB a Arhiepiscopiei Aradului:
www.arhiepiscopiaaradului.ro )
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