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ÎNTÂLNIREA 
TINERILoR oRToDocşI DIN ToATĂ LUMEA,

BUcUREşTI 1-4 SEPTEMBRIE 2016

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivitatea de încheiere a Întâl-
nirii Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea, București, 1-4 septembrie 2016:

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, organizată în aceste zile la București, a fost prilej de a ne regăsi în 
duh de comuniune și de dragoste frățească, alături de tineri din diverse părţi ale lumii. Mărturia credinței și a bucu-
riei lor de a fi împreună reprezintă pentru noi un îndemn pentru intensificarea misiunii și activității Bisericii în rândul 
tinerilor. În același timp, tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt 
misionari ai Bisericii în societatea de azi.

Progresând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele 
Taine, prin participarea la viața spirituală și socială a comunităților din care fac parte, tinerii descoperă izvoare noi 
de bucurie duhovnicească și de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răs-
punsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor patru zile ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Toată 
Lumea, pe lângă momentele liturgice, recreative și culturale, au fost organizate ateliere de lucru, dedicate importanței 
prezenţei și activității tinerilor în Biserică.

Sesiunile de lucru au oferit tinerilor oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la: relația lor cu Biserica; iden-
tificarea propriilor nevoi spirituale (de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere etc.) și modul în care Biserica 
poate răspunde acestora; modalităţile în care se pot organiza tinerii în Biserică; tipurile de activități prin care tânăra 
generație poate contribui la îmbogăţirea vieţii creștine în parohie și în organizaţiile de tineret.

În cadrul atelierelor de lucru, tinerii au evidențiat că, indiferent de tipurile și de varietatea activităților organizate 
la nivelul parohiei, este importantă prezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar, pentru a fi mai activi în viața parohială, tinerii 
trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte 
și programe spirituale și sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale, mai ales 
când acestea se confruntă cu sărăcia, boala, singurătatea, izolarea sau lipsa de comuniune frăţească și de solidaritate 
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practică. Totodată, tinerii sunt conștienți că specificul demografic al fiecărei parohii reprezintă un factor determinant 
pentru modul în care sunt organizate activitățile pastorale, orientate către generația lor. Acolo unde grupul de tineri 
din parohie este mai mare și resursele comunității pot susține o astfel de inițiativă, tinerii se pot constitui într-o 
asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional. Concluziile la care au 
ajuns tinerii vor fi prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de Teologie Educația religioasă a tineri-
lor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 3-7 septembrie 2016, urmând a fi 
publicate într-un volum dedicat congresului.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea a reprezentat un eveniment spiritual major și un schimb de experiență 
important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților de tineret din Biserica Ortodoxă Română, prin prezența res-
ponsabililor de tineret din cadrul parohiilor. De asemenea, evenimentul a promovat intens voluntariatul în rândul 
tinerilor, aproximativ 500 de voluntari dobândind competențe specifice, pe care le pot folosi și în cadrul altor proiecte.

Mulțumim tuturor tinerilor participanți din România și din toate ţările reprezentate aici pentru bucuria de fi împre-
ună la București în aceste zile, mulţumim tinerilor voluntari și organizatorilor, pentru dinamismul și dăruirea lor. Toto-
dată, mulțumim partenerilor și sponsorilor care au susținut, cu responsabilitate și generozitate, acest eveniment de 
importanță deosebită. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Izvorul bucuriei eterne, să binecuvânteze pe toţi participanții 
la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea și pe cei care împlinesc sau sprijină nobila lucrare de formare duhov-
nicească a tinerilor, pentru ca ei să fie o bucurie permanentă pentru Biserică și pentru societate.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Participanţi din Arhiepiscopia Timişoarei 
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ANIVERSARE PARoHIALĂ
Preot dr. IONEL POPESCU

La data de 8 septem-
brie 2016 se implinesc opt 
decenii de la momentul 
impresionant al târnosirii 
nou construitei biserici 
cu hramul„Nașterea Mai-
cii Domnului”, a parohiei 
Timișoara Principele Carol, 
înveșnicită cu numele 
Timișoara Iosefin.

Cunoscuta publicație 
arădeană „Biserica și 
Școala” consemna atunci, 
prin pana preotului Melen-
tie Șora, că evenimentul din 
08 septembrie 1936 a fost 
„pentru românii din orașul 
Timișoara prilej de nouă și 
impunătoare manifestație 
creștinească”1.

Cronica parohiei Timi-
șoara Iosefin consacră 
un spațiu larg târnosirii 
bisericii din cartierul 
timișorean Iosefin, slujbă oficiată de episcopul Andrei Magieru al Aradului, împreună cu 22 de preoți și diaconi, la 
care „au participat câteva mii de oameni și toți fruntașii vieții românești din oraș și județ”2.

Sfințirea bisericii din Iosefin nu a scăpat neobservată de ziarele locale ale vremii, care au elogiat, în cuvinte alese, 
solemnitatea și importanța sărbătorii și au evidențiat osteneala preotului ctitor Ioan Imbroane, originar din Coștei 
(Banatul sârbesc), la ridicarea impunătoarei biserici din Iosefin.

Spre pildă, un ziar timișorean3 notează că „serviciul divin a fost înălțător” iar o altă publicație locală4 publica 
articolul Un monument de artă bisericească la Timișoara, în care sublinia „clipele de adevărată beatitudine sufle-
tească” trăite de populația românească a orașului cu prilejul sfințirii bisericii „Nașterea Maicii Domnului Iosefin” și 
aprecia că metropola Banatului trăiește „un moment istoric”.

Autorul materialului citat descrie, cu bucurie, biserica nou sfințită și apreciază că „lăcașul de cult este o „monu-
mentală operă de artă”, unde simți că „mâna lui Dumnezeu tronează peste toți”. Părintele Niță (Ioan n.n.) Imbroane 
– continuă autorul – a depus o neprecupețită muncă pentru realizarea celei mai frumoase și mai trainice capodo-
pere pe care o are Timișoara.

Părintele Niță Imbroane a înțeles marea sa chemare de duhovnic și necesitatea unei asemenea biserici în Iosefin 
și printr-o muncă chibzuită, printr-un gest rafinat și printr-o pricepere rară a reușit s-o realizeze în forma de minu-
nată splendoare în care o vedem azi [...]. Azi, când metropola Banatului îmbracă haina de sărbătoare, rândurile 
noastre sunt o afirmare pentru generațiile care vin și cari găsesc în aceste manifestări culturale realizări de mari 
trăinicii naționale”, conchide autorul citat.

„Realizările de mari trăinicii naționale”, despre care relatează ziarul „Știrea”, au în spate trei decenii de intensă 
activitate bisericească, de frământare și de lupte, pe toate fronturile, pentru înființarea parohiei Timișoara Iosefin, 

1  „Biserica și Școala”, Arad, anul LX, nr. 38/20 septembrie 1936, p. 2.
2  Cronica Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Iosefin (mss), p. 19.
3  „Înfrățirea”, Timișoara, anul IX, nr. 158/13 septembrie 1936, p. 4.
4  „Știrea”, Timișoara-Oradea/14 septembrie 1936, p. 3.
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pentru dobândirea sesiei preoțești, cantorale și parohiale, pentru amenajarea unei capele și, de bună seamă, pentru 
alegerea unui preot paroh care să fie capabil a mobiliza comunitatea în vederea edificării așezămintelor parohiale.

Început bun, în această direcție, au pus vrednicii de pomenire Lenca și Iacob Marian, doi soți credincioși, atașați 
Bisericii, fără urmași, care și-au donat toată agoniseala de o viață pentru zidirea bisericii din Iosefin și pentru 
înființarea unei școli confesionale în acest cartier timișorean, predominant german.

Inițiativa acestor enoriași timișoreni a fost preluată și continuată de inimosul și neobositul avocat Emanuil 
Ungurianu (1845-1929), enoriaș de frunte al Timișoarei, implicat activ în mișcarea de înființare a episcopiei de aici 
și a celor două parohii surori: Timișoara Dacia și Timișoara Iosefin. Emanuil Ungurianu nu a fost căsătorit, a trăit o 
viață retrasă și a lăsat întreaga sa avere Episcopiei Aradului, sub a cărei jurisdicție se afla o parte a Banatului, dar și 
fiicelor sale de suflet, adică cele două parohii pentru a căror înființare a luptat zi și noapte și pe care le-a înzestrat 
cu toate cele necesare bunului mers al vieții bisericești. La moartea sa, foaia eparhială „Biserica și Școala” de la Arad 
consemna că Emanuil Ungurianu „a făcut parte din generația oamenilor sobri, cu caracter de granit, care au știut că 
progresul neamului nostru este strâns legat de Biserica noastră națională  [...]. Emanuil Ungurianu își iubea Biserica 
și neamul  [...] și Biserica noastră l-a chemat în toate corporațiunile sale până sus la congresul național bisericesc ...”5.1

Visul avocatului Emanuil Ungurianu de a vedea ridicată biserica parohiei Timișoara Iosefin a fost realizat după 
mutarea sa la Domnul (1929), de către harnicul preot paroh Ioan Imbroane, pe care și l-a dorit din tot sufletul și la 
alegerea căruia a participat, în calitate de președinte al consiliului parohial, împreună cu ceilalți membri ai acestui 
for de conducere.

Preotul Ioan Imbroane, originar din localitatea Coștei (Serbia), a organizat mai întâi noua parohie, misiune deloc 
ușoară într-n cartier preponderent german, a cărui populație românească, formată mai ales din angajați CFR, nu 
făcea parte din structurile prospere ale comunității timișorene.

Preot de vocație, înzestrat de Dumnezeu cu alese daruri duhovnicești, pe care le-a valorificat, ca nimeni altul, 
pe plan pastoral, filantropic și administrativ-gospodăresc, Ioan Imbroane a reușit, într-un interval scurt de timp, să 
amenajeze capela parohială, necesară oficierii sfintelor slujbe, până la sfințirea bisericii. A depus, apoi, sume consi-
derabile de bani în fondul special de zidire a lăcașului de cult, a organizat concerte și festivaluri în scopul colectării 
de fonduri bisericești, a intensificat legăturile cu intelectualii urbei de pe Bega și i-a implicat în această acțiune de 
susținere a eforturilor de ridicare a bisericii, așa cum a procedat, de altfel și cu reprezentanții autorităților locale 
de stat, prefectura, primăria și băncile contribuind cu sume apreciabile de bani pentru ridicarea monumentalei 
biserici din Iosefin.

După ce a reușit să edifice, în numai doi ani, masiva Casă culturală (parohială) cu o sală de festivități având 
capacitatea de 150 de locuri, a înființat un dispensar medical petru enoriașii cu venituri modeste, care beneficiau 
de consultații gratuite din partea unor medici credincioși, a pus bazele corului parohial „Doina Banatului” și a con-
stituit Societatea filantropică „Sfânta Maria” a femeilor ortodoxe din parohia pe care, cu multă dăruire, a păstorit-o.

Ostenelile preotului paroh Ioan Imbroane au fost răsplătite în data de 08 septembrie 1936, zi „de o rară 
solemnitate”6,2în care biserica „Nașterea Maicii Domnului”, „de o rară frumusețe arhitectonică interioară, cu o naie 
largă, atractivă, care te reține, nu numai prin fastul unui bogat decor de marmoră, sculptură, tablouri religioase 
aranjate într-o frescă atotstăpânitoare ...”, a fost sfințită7.3

Sărbătoarea sfințirii a fost înălțătoare. Corul plugarilor din Coștei (Serbia), format din 90 de persoane și corul 
parohiei Elisabetin au dat răspunsurile la sfânta Liturghie, mulțimea credincioșilor a umplut piața Asănești (azi Ale-
xandru Mocioni), în mijlocul lor fiind „tot ceea ce a avut Timișoara mai select, în frunte cu autoritățile, reprezentanții 
cultelor, ai armatei, de la cei mai de seamă intelectuali până la cei mai umili credincioși”8.4

Ecourile impresionantei sărbători din Iosefinul timișorean s-au făcut auzite până la Sibiu și la București, până 
la Chișinău și la Cernăuți, de unde au venit telegrame cu emoționante mesaje de felicitare, care se păstrează în 
arhiva parohiei.

Așadar, sărbătorind acum 80 de ani de la acest moment istoric, cei de azi, precum și cei ce vin după noi, sun-
tem datori cu recunoștință față de ctitorii, miluitorii și binefăcătorii bisericii „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei 
Timișoara Iosefin, între care la loc de frunte îi pomenim pe Lenca și pe Iacob Marian, pe Emanuil Ungurianu și pe 
arhitectul Victor Vlad, pe pictorii Ioachim Miloia și Catul Bogdan, pe sculptorii Traian Novac și Ștefan Gajo, dar mai 
ales pe preotul Ioan Imbroane, căruia se cuvin „cinste și laude”, pentru că „muncind cu scop moral, a sacrificat timp 
prețios, pentru a da orașului și credincioșilor hrana morală, exteriorizată prin lăcașul construit”, consemnează un 
participant la sfințire în „Cartea de Aur” a parohiei.

5  „Biserica și Școala”, Arad, anul LIII, nr.15/7 aprilie 1929, p. 4-5.
6  „Biserica și Școala”, op. cit., p. 2.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
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DESPRE TAINA BoTEZULUI – 
PRAcTIcI şI NoRME cANoNIcE

 
                 Ieroschimonahul PAISIE 

                                Schitul Prodromu, Sfântul Munte Athos

Nu experiența, ci dorința arzătoare de a lucra poruncile Domnului; nu intenția, ci frica de a nu greși în păzirea 
poruncilor Lui m-au determinat să vorbesc despre una dintre cele mai minunate și dătătoare de viață, cu adevărat 
în Hristos Taine, cea a Botezului.

Intenționez în cele ce urmează să atrag atenția, încadrată în măsura umilinței și dorind ca aceste cuvinte să 
ajungă la rațiunile sufletelor frățiilor voastre și judecate cu înțelepciune și dragoste de cele sfinte de către cei care 
săvârșesc Taina Botezului (preoți și ierarhi); căci prin Sfântul Botez omul se naște din nou, în „duh și adevăr” și dacă 
Taina nu este săvârșită conform cu porunca Domnului care zice: „Drept aceea mergând învățați toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28:19) și în concordanță cu predania Sfinților 
Părinți ai Bisericii Ortodoxe Răsăritene, adică prin afundare de trei ori – în amintirea și cinstirea celor trei zile de 
îngropare ale Domnului –închipuind moartea păcatului și nașterea de-a doua în duh spre viața cea veșnică și măr-
turisind Treimea cea de o ființă și nedespărțită – și nu altfel, suntem destinați nu spre viața de veci ci spre moartea 
cea cumplită și veșnică a sufletului, căci zice Domnul: „Adevărat, adevărat zic vouă: de nu se va naște cineva din 
apă și din duh nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu”.

Așadar, începem prin a mărturisi conform canonului 50 Apostolic care spune: „Dacă vreun episcop sau prezbiter 
nu ar săvârși 3 afundări ale aceleiași taine, ci o afundare care se face întru moartea Domnului, să se caterisească, 
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că nu a zis Domnul: întru moartea mea botezați, ci „mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe dânșii, în 
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28:19), iar can. 47 apostolic glăsuiește: „de va boteza episcopul 
pe cel ce are botez adevărat și de nu-l va boteza pe cel spurcat de necinstitorii de Dumnezeu, să se caterisească 
ca unul ce-și bate joc de Crucea și moartea Domnului și nu deosebește pe preoți de minciunopreoți (falși preoți)”. 

Din Canoanele apostolice de mai sus tragem concluzia, că numai botezul prin trei afundări făcut de preoții 
ortodocși, care nu s-au depărtat de învățătura Bisericii este botez adevărat și că orice botez făcut în afara Biseri-
cii nu este valid. Dacă una din aceste două condiții lipsesc, atunci botezul este eretic și trebuie refăcut conform 
canoanelor Ap. 46, 47, 68 și ale sinoadelor ecumenice. Despre cei care se botează din nou și despre cei ce numai 
se mirung tot sf. Canoane ne lămuresc. Astfel can. 19 al Sinod. I ecumenic și can. 7 al Sinod. II ecumenic prevăd 
primirea arienilor, macedonenilor, apolinariștilor și pavlicienilor – care erau eretici învederați – numai prin lepădarea 
scrisă de ereziile lor fără a se mai repeta botezul și prin Mirungere, în schimb prevede rebotezarea eunomienilor, 
montaniștilor, sabelienilor care nu aveau deosebiri atât de mari (vezi și can. Sf. Vasile 1,2, 20, 47 ș.a.). De ce a făcut 
Biserica acest pogorământ ? În comentariile la can. 47 și 50 Apostolic, Sf. Nicodim Aghioritul face precizarea că 
acest pogorământ s-a făcut datorită numărului mare de eretici arieni care s-au întors la Ortodoxie dar și datorită 
faptului că ei botezau ca și ortodocșii prin trei afundări, în timp ce cei ce botezau printr-o afundare sau aveau devieri 
mai grave de la credință, erau botezați din nou. Preotul prof. Γεώργιος Μεταλληνός în broșura «Argument privind 
modul de primire al eterodocșilor la ortodoxie» spune: „cât despre care eretici anume se mirung, doar ortodocșii 
care au lepădat dreapta credință, mergând la eretici, apoi se întorc de la erezie la ortodocși sunt mirunși. În cazul 
ereticilor care nu au făcut niciodată parte din Biserică, este evident că a-i mirunge nu are sens, fiindcă nu are ce se 
reînnoi, în afara Bisericii neexistând Sf. Taine”. Sf. Vasile cel Mare în can. 1 spune că și schismaticii care au rupt legă-
tura de mult timp cu Biserica trebuie rebotezați cu toate că părinții lor au mai avut harul din Biserică, dar ruptura 
îndelungându-se, harul s-a pierdut. Mai departe despre botezul catarilor care erau numai schismatici, același sfânt 
spune: „fiindcă cu totul s-a părut multora să se primească botezul lor, fie primit. Iar cel al engratiștilor (înfrânaților) 
se cade a-l înțelege noi ca o lucrare rea. Căci ca să-i facă pe ei neprimiți Bisericii s-au apucat să întâmpine mai 
înainte cu însuși al lor Botez, de unde s-au stricat și obișnuirea lor. Deci socotesc fiindcă nimic este pentru dânșii 
arătat, se cade a lepăda Botezul lor.” (can. 19 Sf. Vasile). Se vede din acest canon că acești schismatici botezau pe 
cei ce treceau la ei din nou cu botezul lor pe care l-au schimbat după obiceiul lor.

Vedem clar că cei ce au adus modificări în rânduiala sau modul de săvârșire al Sf. Botez erau botezați din nou 
ca și ereticii.

Facem apel în continuare la doctrina pr. prof. Γ. Μεταλληνός care mărturisește în duhul sfinților părinți despre 
iconomie în privința ereticilor sau schismaticilor din ziua de azi, catolici și protestanți, că: „alții spun că primirea 
prin mirungere a celor botezați eretic a devenit o practică larg răspândită și de aceea trebuie acceptată. Dar au fost 
vremuri când erezia cuprinsese practic întreaga Biserică, ceea ce nu a reprezentat în nici un caz un argument pentru 
înlocuirea veșnică a dreptei credințe cu erezia. Dar ce înseamnă acribie și ce înseamnă iconomie în Biserică ? Acribie 
înseamnă aplicarea întocmai a rânduielilor Sfinte. Iconomie înseamnă îngăduința în sensul adaptării temporare, 
excepționale a rânduielii la o situație concretă, în folosul duhovnicesc al mai multor persoane aflate în situații de 
excepție. Acribia este regula, iconomia este excepția, iconomia aplicându-se doar în cazuri de forță majoră, pen-
tru atingerea unui scop bun,în circumstanțe adverse. Iconomia prost înțeleasă nu urmează rânduiala în absența 
unor circumstanțe excepționale, constituind astfel nu adaptare înțeleaptă, cu sfidare a așezămintelor sfinte”. Unii 
aplică iconomia în cazul catolicilor și protestanților dar după cum am văzut ei s-au abătut grav de la Învățătura de 
credință ortodoxă și au schimbat după obiceiul ereziei lor toate dogmele și Sf. Taine. Astfel ei nici nu mai botează în 
trei afundări (după cum spune și Sf. Ioan Gură de Aur că la „dogme stricate este și viața stricată”) și a face iconomie 
în privința lor nu înseamnă iconomie ci călcare de lege, după cum și Sf. Ioan Gură de Aur spune „a iconomisi se 
cuvine, acolo unde nu este călcare de lege”, iar Sf. Grigore Teologul zice „destul am iconomisit nici socoteala străină 
primind-o nici pe a noastră stricând-o, care ar fi cu adevărat rea iconomie” iar Teofilact al Bulgariei în comentariul la 
Epistola către Galateni 5:11 zice: „cel ce face ceva cu iconomie, nu ca pe un lucru bun face aceasta ci ca pe un lucru 
trebuincios până la o vreme”. Deci unde intervine călcarea legii nu se mai face iconomie. În privința aceasta mulți 
aduc argumentul că nicăieri Biserica nu a prevăzut rebotezarea catolicilor și a protestanților după cum se vede din 
notele de subsol de la Botez din Molitfelnic – precum și Nicodim Milaș în comentariile la Canoanele Apostolice 
47 și 50 unde zice: „nici un Sinod cu valoare generală nu a socotit ca nevalid botezul săvârșit după prescripțiunile 
acestei confesiuni (romano-catolice)”. Acest lucru s-a întâmplat deoarece de la marea schismă, Biserica Ortodoxă 
a tot sperat în întoarcerea lor la Ortodoxie și nu i-a socotit totdeauna eretici; (dar după cum aflăm din Pidalion, 
aceasta s-a făcut dintr-un prea mare pogorământ, dar și datorită condițiilor istorice vitrege când Ortodoxia era 
prigonită de împărați filouniați și filolatini, iar mai apoi și de turci). De aceea nici Molitfelnicul nu a precizat clar 



7Învierea

cum se primesc acești eretici la Ortodoxie, ci a prevăzut doar mirungerea și lepădarea lor scrisă de ereziile lor. Dar 
în Pidalion se mai face precizarea că Biserica a făcut iconomie cu catolicii și din cauză că îndată după despărțire ei 
făceau încă Botezul prin trei afundări ca și ortodocșii, dar mai târziu ei au stricat cu totul această rânduială. Nicodim 
Milaș în comentariul la can. 47 Apostolic după ce spune clar că Biserica Ortodoxă nu recunoaște alt Botez decât 
cel prin afundare, recunoaște botezul catolic (prin stropire) ca valid! El aduce ca mărturie un canon al sinodului 
local de la Constantinopol din 879, prin care cele două Biserici ale Romei și Constantinopolului își recunoșteau 
reciproc preoția și hirotoniile, spunând că astfeltainele catolicilor sunt primite ca valide în Biserica Ortodoxă; dar 
se știe că pe acea vreme catolicii încă botezau prin afundare, iar acel sinod a avut loc înainte de marea schismă și a 
fost un Sinod de împăcare după așa zisa schismă a lui Fotie Patriarhul. Dar când a intervenit această schimbare în 
Biserica romano-catolică și a început botezul prin stropire? În sec. XV aflăm că Sf. Marcu al Efesului întorcându-se 
de la Sinodul de la Florența (1439), adresa o enciclică tuturor Bisericilor de ritul grec, în care arăta imposibilitatea 
morală de a se uni biserica latină, care a viciat însăși esența botezului introducând „stropirea”.De când botezul prin 
stropire a devenit la ei o practică obișnuită vedem și de la Sinoadele de la Moscova 1620 și Constantinopol 1756, 
unde s-a hotărât rebotezarea romano-catolicilor care trec la Ortodoxie datorită faptului că ei botezau prin stropire. 
Nicodim Milaș aduce sinoadele de mai sus în sprijinul afirmației sale că botezul catolic este valid, deoarece aceste 
sinoade, spune el, sunt locale și au luat aceste hotărâri doar din cauza intensificării propagandei uniate în Ucraina 
și că acum nu ar mai fi valabile hotărârile lor: dar noi știm că și Sinoadele Locale au aceeași valoare ca și Sinoadele 
Ecumenice pentru toate timpurile, nu numai pentru o Biserică anume, atâta vreme cât mai există erezia. Dar de ce 
aceste două sinoade pun accent mare pe rebotezarea catolicilor? Deoarece pe lângă ereziile care le deține, Biserica 
catolică deformat însăși Taina Sfântului Botez după cum aflăm din broșura „Slujba Botezului în ritul liturgic ortodox 
și în cel catolic” de Pr. Liviu Streza (astăzi Mitropolitul Laurențiu al Ardealului). Aici se spune că astăzi„în ritul roman, 
administrarea botezului se face prin întreita turnare, dar unde se mai obișnuiește încă prin întreita scufundare, 
de unde se vede că practica primară era și aici prin scufundare. Înlocuirea vechii practici s-a intensificat din sec. al 
XIII-lea, ajungându-se la practica stropirii (turnării)...Simbolismul vechi al botezului, prin care întreita scufundare 
închipuia cele trei zile cât a stat Domnul în mormânt, păstrat și în Ortodoxie, este înlocuit în evul mediu, în apus, 
punându-se accent pe legătura botezului cu păcatul strămoșesc”; dar după Sinodul II Vatican, catolicii pun scu-
fundările de preferință înaintea stropirii, precum și ungerea cu sf. Mir imediat după botezul copiilor. Ei încearcă 
să se apropie de Biserica Ortodoxă, făcând referință la practica Bisericii primare în circumstanțe variate. Cu toate 
acestea nu putem spune că romano-catolicii botează prin afundare, aceasta rămânând doar ca o recomandare. 

Deci aceste două sinoade care au hotărât rebotezarea catolicilor au o mare însemnătate, deoarece osândesc 
botezul prin stropire sau turnare ca pe o practică eretică, schismatică. Recomandările din Molitfelnic nu pot fi luate 
ca literă de lege, deoarece avem Canoanele, Sinoadelor Ecumenice și Locale și Mărturisirile de credință care s-au 
alcătuit de-a lungul timpului, atunci când Biserica s-a confruntat cu ereticii și ereziile. Niște însemnări importante 
găsim în Teza de licență a I.C. Popescu – „Botezul ca Sacrament în Biserica Ortodoxă” (1894 - București). La întreba-
rea Mitropolitului Ungro-Vlahiei Neofit (1741) dacă trebuie să se boteze romano-catolicii luteranii și calvinii care 
se reîntorc la ortodoxie în Transilvania, Patriarhul Constantinopolului Paisie răspunde: „Cei ce sunt botezați în trei 
afundări și mărturisesc drept misterul Treimii, nu trebuie botezați, urmează că și luterano-calvinii nu trebuie să se 
boteze...Venind, să-i primiți numai prin ungerea cu sf. Mir” (iulie 1741). Pe lângă acestea, venim cu altă lămurire, cea 
de la 1778 –care explică: „pe cel ce s-a refugiat la noi de la uniație – să facă post de 8 zile și în urmă să fie învrednicit 
de Sf. Botez, renăscându-l prin apă și prin Duh conform ordinului evanghelic”. Iar dezlegarea lui Neofit, Patriarhul 
de Constantinopol privitoare la Botez, se exprimă așa: „pe papistași, Luterani și calvini se cuvine să-i primim și să-i 
botezăm”. Toate aceste recomandări sunt adresate celor din Transilvania, unde după cum se știe era luptă aprinsă 
între confesiuni încă de pe timpul Episcopului Atanasie (1700) care încercau a supune pe ortodocși, Bisericii Romei. 
De asemenea în Molitfelnicul de la Râmnicu Vâlcea a lui popa Gheorghe – 1768, se zice: „De vreme ce papistașii, 
calvinii și luteranii se botează în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pentru aceasta nu trebuie botezați 
a doua oară, căci botez adevărat au...ci numai trebuie să se ungă cu sf. Mir, de vreme ce luteranii și calvinii n-au 
această taină și nici miruiesc după botez...precum scrie mai înainte rânduiala lui Metodie patriarhul (fila 11 – opul 
citat):„se cuvine a boteza din nou pe cei ce, după ritualul lor, nu se botează în numele Sf. Treimi, al Tatălui, al Fiului 
și al Sfântului Duh, nici prin trei afundări ca socinianii și alții”. Aceste deosebiri aparente din diferite molitfelnice se 
dezleagă prin menționarea obligatorie a săvârșirii Botezului prin trei afundări, ceea ce romano-catolicii, calvinii, 
luteranii nu-l mai practicau la vremea aceea și prin hotărârile sinoadelor de la 1620 și 1756 care prevăd clar rebo-
tezarea catolicilor și a celorlalți eretici care nu erau botezați prin trei afundări, cu toate că nu au schimbat formula 
Botezului. Despre Botezul prin stropire sau turnare Canonul 12 de la Neocezareea prevede ca cei botezați în caz 
de boală nu pot să fie hirotoniți. Nicodim Milaș aduce acest canon ca argument împotriva practicii botezului prin 
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stropire în Biserica Ortodoxă, dar în același timp susține valabilitatea botezului catolic prin stropire ?! De fapt, în 
acest canon era vorba despre faptul că cei ce se botezau doar de frica morții erau socotiți ca având o credință 
slabă și nedesăvârșită și de aceea nu erau primiți în cler și nu despre faptului că erau botezați prin turnare sau 
stropire. Despre cazurile excepționale în care se făcea astfel de Botez, Sfântul Ciprian al Cartaginei, în Epistola 
69 către Magnus (Revista Mitropolia Moldovei și Sucevei, a. 1964) zice: „În taina Botezului, când nevoia te silește, 
Dumnezeu în marea Sa bunătate, dăruiește totul credincioșilor, chiar dacă rânduiala a fost scurtată. Nici nu trebuie 
cineva să se tulbure văzând că bolnavii sunt stropiți sau udațicând primesc harul Domnului... de unde se vede că 
stropirea cu apă are tăria unei băi mântuitoare și că toate merg bine și pot fi terminate și duse la bun sfârșit prin 
puterea lui Dumnezeu și prin adevărul credinței, când aceasta se petrece în Biserică și când credința și a celui care 
primește Botezul și a celui care îl dă este întreagă”. „Dar unora li se pare drept ca toți cei murdăriți cu apă profană 
înafara Bisericii la potrivnici și la antihriști să fie considerați botezați, iar cei ce sunt Botezați în Biserică să pară că 
au primit mai puțină bunătate și mai puțin har dumnezeiesc și că o atât de mare cinste să fie acordată ereticilor 
încât cei ce vin de la ei să nu fie întrebați dacă au fost stropiți sau scăldați, dacă sunt clinici sau peripatetici (care 
se plimbă - sănătoși) la noi însă se vorbește de rău întreg adevărul credinței și neagă Botezul Bisericii, măreția și 
Sfințenia Sa”. Mai departe Sfântul Ciprian spune despre cei botezați la pat: „dacă cineva socotește că ei n-au primit 
nimic, fiindcă doar au fost stropiți cu apa mântuirii, dacă sunt goi și lipsiți (adică încă nebotezați nici prin stropire 
n.n.) să nu fie amăgiți, ci să fie botezați când se vor vindeca și vor scăpa de neplăcerea bolii” . „Dar dacă nu pot fi 
botezați (din nou) cei ce au fost sfințiți prin botezul Bisericii (prin pogorământ) pentru ce să fie tulburați în credința 
și în bunătatea Domnului ? Oare au primit într-adevăr harul Domnului, dar printr-o revărsare mai mică a darului 
dumnezeiesc și a Sfântului Duh, încât să fie socotiți creștini, dar să nu fie deopotrivă cu ceilalți ?”.

Din cele de mai sus vedem că pe de o parte Sfântul Ciprian deosebește botezul făcut în Biserică, prin pogoră-
mânt (prin stropire) față de cel făcut în afara Bisericii, care nu trebuie primit nicidecum ca valabil în Biserică; deci 
nu trebuie să-i socotim la fel pe cei stropiți cu apă profană de eretici, cu cei ce se botează în caz de boală în Biserică 
și să primim botezul lor ca adevărat și pe al nostru să-l stricăm după obiceiul lor, pentru că de la falsa iconomie 
făcută catolicilor și ereticilor am ajuns să considerăm că și iconomia făcută în Biserică poate fi socotită ca regulă, 
ajungând să susținem o credință străină de duhul și litera Sfinților Părinți, devenind practic și noi eretici. Aceasta 
s-a întâmplat datorită necunoașterii canoanelor Sfinților Părinți și a Sinoadelor Ecumenice dar și propagandei uni-
ate susținute a Bisericii Catolice, prin care au introdus calul troian în Biserică și prin care demolează încet și sigur 
Biserica Ortodoxă. Din păcate mulți ierarhi și preoți cu toate că învață adevărul, în practică susțin că și Botezul prin 
stropire este „de jure” valabil. Dacă această practică care a intrat în Biserica noastră nu va fi combătută cu energie, 
ne vom trezi eretici, fiindcă în cazul acesta nu e vorba de iconomie, ci e vorba de o practică greșită, eretică, care a 
fost acceptată ca pogorământ numai în cazul revenirii uniților din Ardeal la Ortodoxie în 1948. De aceea câți au fost 
după aceea botezați prin stropire ar trebui botezați din nou prin afundare, fiindcă în mărturisirea lor de revenire 
la ortodoxie au semnat că se vor lepăda de toate „scornirile și înnoirile latinilor”. Dar probabil, din tact pastoral, 
Biserica nu a luat o atitudine dură de la început, dar acum când au trecut atâția ani și această practică nu a încetat, 
ci din contra tinde să se întindă și în celelalte regiuni ale țării, este nevoie de o soluție radicală.

Unii socotesc că doar invocarea Sfintei Treimi la Sfântul Botez este de ajuns ca botezul să fie valid și astfel înșeală 
și pe alții, deoarece așa s-ar putea înțelege că orice eretic care cheamă numele Sfintei Treimi peste cel ce se botează 
poate săvârși Botez. Sfântul Chiril al Ierusalimului în Cateheze la Botez spune: „Cel ce se botează cu sfințenie, prin 
tainica învățătură și prin simboale se povățuiește ca prin cele trei afundări în apă, pe începătoarea de viață moarte 
a îngropării celei de trei zile și trei nopți a lui Hristos Dătătorului de viață să o urmeze...și așa episcopul cu cele trei 
afundări și scoateri glăsuind asupra celui ce se botează, pe întreitul ipostas al dumnezeieștii firi.” Conform acestui 
Sfânt Părinte, orice botez săvârșit nu după rânduiala Bisericii prin trei afundări este un botez eretic și trebuie refăcut 
după canonul 50 Apostolic.

Dar și pr. prof. Γεώργιος Μεταλληνός spune despre aceasta: „A se observa însă că, după însuși cuvântul Mân-
tuitorului, botezul autentic, mântuitor, este indisolubil legat de credința autentică, aflată în acord cu Evanghelia, 
propovăduită de Sf. Apostoli și de la aceștia până astăzi, de către Biserica Ortodoxă”; și iarăși: „unii spun că anumiți 
creștini după nume, care „botează în numele Sf. Treimi” au botez valabil. În ce fel de Sf. Treime cred aceștia ? Spre 
exemplu catolicii cred că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul nu doar de la Tatăl, cum învață Însuși Mântuitorul (Ioan 
15:26) (ceea ce bine știm că această erezie numită și „Filioque” și care este întreținută și aflată în vigoare din plin în 
biserica Apuseană). Tot catolicii, dar și protestanții nu cred în lucrarea lui Dumnezeu în lume prin energiile necre-
ate, așadar nici în lucrarea Duhului Sfânt prin Sfânta Taină a Botezului. Este evident faptul că atât credința catolică 
precum și cele protestante sunt eretice, conținând imagini grav deformate față de referințele reprezentate de Sf. 
Scriptură și de Sf. Tradiție, asupra lui Dumnezeu și a modului interacțiunii Sale cu omul”.
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Sfântul Paisie de la Mănăstirea Neamț boteza pe toți cei din obștea lui care veneau din Ardeal și erau botezați 
prin stropire, bazându-se pe hotărârea Sinodului din 1756 de la Constantinopol. Căci scrie în viața lui, Isaac Dască-
lul, că: „înștiințându-se de acest lucru și toți părinții soborului și fiind cei mai mulți din Ardeal și din Țara Leșească 
și cunoscându-se pe sine că au trebuință de Sfântul Botez, multă supărare îi făceau Preacuviosului ca să-i boteze. 
Iar el știind că multă vrăjmășie este asupra Pravoslavnicei Biserici pentru aceasta, de vreme ce ea ține întru sineși 
Piatra cea scumpă și neprețuită, amanetul care l-a luat de la Domnul nostru Iisus Hristos și îl păzește nestricat și 
întreg, iar celelalte l-au pierdut și au rămas goale și sărace de o bogăție neprețuită ca aceasta și de aceea o zavis-
tuiesc, căci darul bun totdeauna este zavistuit și totdeauna se sârguiesc că de ar putea să o jefuiască și pe dânsa 
de acesta, întârzia de a-i boteza. Însă mai pe urmă, încredințându-se desăvârșit că de nicăieri nu-i va veni nici o 
supărare, pentru aceasta a început a-i boteza...”

În Molitfelnicul de la Mănăstirea Neamțu – 1843  se găsește o însemnare la rânduiala de primirea ereticilor și 
schismaticilor la Ortodoxie după cum urmează: „dar după cum se și vede în cartea ce se numește – Arătare sau 
adunare pe scurt a Dumnezeieștilor dogme ale credinței de Atanasie de Paros, la fila 311, – însemnări oarecare a 
dumnezeieștilor Taine – arată pentru dumnezeiescul Botez cu mii de mărturii de la toții Sfinții Prooroci, Apostoli, 
Ierarhi, prea înțelepți Dascăli, că cel ce nu se va boteza în trei afundări și în trei chemări ale Sfintei Treimi sau va 
fi stropit, nu este desăvârșit botezat. De aceea în puterea acestor prea mari mărturii, zicem că tot felul de eretic 
și apusean să se boteze desăvârșit cu toată orânduiala, iar nu numai cu ungerea cu Sfântul Mir”. De aici vedem 
că botezul prin stropire nu este socotit botez ortodox în Biserică ci este socotit ca botez eretic, deoarece simpla 
chemare a Sfintei Treimi peste cel ce se botează fără închipuirea morții și învierii Domnului, adică fără afundare, nu 
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are nici un efect asupra celui ce se botează. Botezul este piatra unghiulară a intrării în creștinism și dacă acesta nu 
este făcut exact după tradiție, întreg edificiul Sfintelor Taine se prăbușește, neavând nici o valoare, iar cel botezat 
astfel rămâne nebotezat, chiar dacă este săvârșit de un preot ortodox. Prea mult s-a invocat și se invocă pogoră-
mântul, dar pentru păstrarea întocmai a predaniilor Sfinților Părinți, nimeni nu se primejduiește și se sârguiește, 
de aceea ne temem să nu ajungem și noi ca vechii evrei către care a spus Mântuitorul „se va lua de la voi împărăția 
lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei”. Preotul este numai o unealtă prin care se săvârșește 
Taina, iar adevăratul săvârșitor și împlinitor al Taine este Hristos, iar cel ce se botează dacă nu e botezat conform 
credinței în Hristos și predaniei bisericii, rămâne de fapt nebotezat. La catolici se consideră că săvârșitorul de drept 
al Tainei este preotul iar nu harul și de aceea ei zic „eu te botez…” și nu ca în Biserica Ortodoxă, „botează-se” ca și 
când candidatul ar fi botezat în numele preotului și nu în numele lui Hristos și de aici provine rătăcirea lor că numai 
țin cont de modul strict al săvârșirii botezului ci numai să rostească numele Sfintei Treimi, ba din contra la ei poate 
boteza și un păgân dacă îl stropește cu apă și să rostească formula botezului. Această rătăcire a intrat și în Biserica 
noastră prin practica falsă a botezului prin stropire și părerea greșită că orice creștin poate să facă botezul în caz 
de necesitate prin stropire ca valabil. Această părere nu este adevărată deoarece conform canoanelor mirenii nu 
pot săvârși nici un fel de lucrare sfințită în Biserică ci numai în caz că moare cineva este valabil un astfel de botez, 
dar dacă rămâne în viață, botezul trebuie refăcut conform rânduielii canonice; iar dacă este făcut prin afundare 
atunci i se citește numai cealaltă rânduială a botezului (vezi istorioara din cartea Sfântului Ioan Iacob „Din Ierihon 
către Sion” unde se istorisește că o femeie a botezat pe copilul ei care era în pericol de moarte într-o apă curgă-
toare, iar atunci când l-a dus să-l boteze la preot apa din cristelniță a înghețat, nemairepetându-se afundările; 
ceea ce dovedește importanța capitală a afundărilor în Taina Sfântului Botez. Așa avem și un caz în Limonariu 
unde se spune că un evreu care călătorea cu alți creștini prin pustie, a fost botezat cu nisip și rămânând în viață 
prin minune, a fost botezat din nou cu apă de preoții bisericii din Alexandria, deoarece așa cum am spus mai sus 
au socotit că mirenilor, nu li se cuvine a face nici o lucrare sfințită în Biserică și-n al doilea rând, pentru că în acea 
situație excepțională Dumnezeu a făcut o minune pentru credința lui, dar botezul trebuie săvârșit după rându-
ială). Deci și-n cazul nostru toți cei botezați prin stropire, ori din neglijența și neștiința preotului, ori din influențe 
sectare care nu pot fi considerate ca pogorământ nicidecum, când este vreme potrivită trebuie toți botezați prin 
afundare după toată rânduiala.

Mulți aduc ca sprijin în favoarea lor situația specială care a fost în Ardeal datorită influenței sectare și catolice, 
dar aceasta nu este o scuză ca să continuăm de a mai practica botezul catolic prin stropire, acum când vedem 
că pericolul este și mai mare de a pierde cu totul dreapta credință, prin amestecarea tuturor religiilor prin falsul 
ecumenism. Trebuie să ne împotrivim și noi pe măsură pentru a nu da îndrăzneală vrăjmașului să ne subjuge și 
să râdă de noi. 

Ne îngrijorează mult un caz întâmplat în zilele noastre în Ardeal, când un creștin ortodox botezat prin stropire, 
a mers la ierarhul său și a cerut să fie botezat prin afundare așa cum auzise el că se practică botezul la baptiști. Ne 
putem da seama în ce situație jenantă a fost pus ierarhul de un simplu credincios când a fost nevoit să-l boteze 
prin afundare cu formula de condiționare „dacă nu a fost botezat” ? Desigur dacă era botezat nu mai trebuia să-l 
boteze din nou. Au fost cazuri în Biserică când s-a făcut pogorământ sau iconomie dar aceasta nu a devenit regulă 
niciodată. Pericolul de a introduce o practică străină în Ortodoxie este mai mare cu cât se încearcă să se schimbe 
și în cărțile de slujbă rânduiala Botezului. Astfel în Molitfelnicul din 2007, aprobat de Prea Fericitul Patriarh Teoc-
tist și coordonat de Prea Sfințitul Vincențiu Ploieșteanul, a apărut o însemnare cu totul nepermisă, imediat după 
formula Botezului, care este cam în felul următor: „dacă candidatul este un adult, atunci se folosește un vas mai 
mare în care este introdus candidatul și i se afundă capul de trei ori, iar în lipsa unui vas adecvat, botezul se poate 
face prin stropire sau prin turnare, ca o excepție”. Știm că în primele veacuri creștine, botezurile se făceau în apă 
curgătoare la râuri sau în baptisterii – bazine mari în forma crucii, după cum reiese din Constituțiile Apostolice 
și Păstorul lui Herma, deci această însemnare nu-și avea rostul să fie pusă acolo deoarece lipsa vasului nu este o 
excepție,ci a fost pusă intenționat anume acolo ca o premisă a introducerii botezului prin stropire sau turnare în 
practica ortodoxă. Dacă ni se pare că cu astfel de iconomii vom câștiga pe eretici sau schismatici la ortodoxie ne 
înșelăm, deoarece Sfinții Părinți când au făcut iconomie nu au renunțat la propria credință și tradiție, ci au întărit-o 
și mai mult prin iubirea de oameni; iar noi din mândrie și slavă deșartă, vrând să ne arătăm mai milostivi ca Sfinții 
Părinți, începem să răstălmăcim cuvintele și faptele lor după patimile noastre și astfel ne vom pierde și pe noi și 
credința cea adevărată. De aceea cei ce sunt puși să vegheze la păstrarea credinței ortodoxe (ierarhi, preoți) trebuie 
să vegheze la păstrarea ei curată de aluatul ereziei și să nu o vândă pe arginți ca Iuda, făcând iconomie ereziei de 
dragul unei păci false; fiindcă pace nu poate fi pentru cei ce iubesc fărădelegea și compromisul, ci pentru cei ce 
luptă pentru adevăr până la moarte.
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EUHARISTIA – TAINA TAINELoR
Drd. MARIUS SCOROȘANU

Una din cele șapte Taine ale Bisericii, Euharistia este con-
siderată și „capătul vieţii” după dumnezeiescul părinte Vasile 
cel Mare sau „taina tainelor” după dumnezeiescul părinte 
Maxim Mărturisitorul. Ca o anamneză a vieţii sale pămân-
tești, Domnul Iisus Hristos este prezent continuu în viaţa 
noastră pământească prin jertfa nesângeroasă care se reali-
zează în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii. Atribuirea cuvântului 
de anamneză vine din limba greacă și înseamnă amintire. 
Amintire a Aceluia care în El ne-am renăscut, în El vieţuim, 
în El ne mișcăm, în El ne ducem noua existenţă. Noul Adam 
coboară din înaltul cerului din sânurile Tatălui în aceeași fiinţă 
a Tatălui și a Duhului Sfânt – și ipostaziat în persoana lui Iisus 
Hristos – într-un act chenotic și fără precedent și se face ase-
menea nouă pentru a da o posibilitate omului să intre în comuniune din nou cu Tatăl. Așa cum primul Adam a fost făcut 
prin intervenţie directă de Tatăl, așa și Noul Adam a coborât la trup de la Tatăl și din Fecioara Maria în mod supranatural. 
Fără a-și pierde din însușiri și păstrându-și cele două firi, cea omenească (care este transfigurată și potenţiată la maxim 
de energiile necreate divine) și de cea dumnezeiască; dintre care una a fost îndumnezeită și cealaltă a îndumnezeit 
– după cum spune dumnezeiescul teolog Grigorie de Nazians – Logosul, cu nașterea din veci din sânurile Tatălui, se 
întrupează pentru ca omul să depășească pragul păcatului – care are ca finalitate moartea – și să se poată îndumnezei.

În activitatea vieţii sale pământești, Mântuitorul Iisus Hristos se intitulează „pâinea vieţii” conform Evangheliei; pâine 
care ne hrănește trupește și duhovnicește. Finalizând viaţa pământească prin actul de chenoză maximă în momen-
tul jertfei de pe cruce și coborârea la iad, Fiul Tatălui și Dumnezeu al nostru, în iubirea nemărginită și neînţeleasă de 
firea umană, nu ne lasă orfani, singuri, ci ne înfierează într-un prezent continuu prin prezenţa Sa prin aducerea înspre 
laudă a jertfei nesângeroase în interiorul Bisericii. Astfel prin Euharistie, Hristos devine o continuă prezenţă; un Hristos 
euharistic, nesângeros și care se regăsește întreg și Același – și nu altfel în fiecare bucăţică de pâine și picătură de vin 
care, transfigurate prin intermediul energiilor necreate  a Duhului Sfânt - (în timpul sfintei Liturghii) devin cu adevărat 
Trupul și Sângele Lui. În această lumină, credincioșii cuminecaţi devin uniţi pe deplin cu Hristos, unii în alţii, devin una 
precum viţa cu mlădiţele sunt una, precum Fiul cu Tatăl sunt una; așadar ne unim euharistic indisolubil nu numai cu 
Fiul ci și cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în ipostasul Lor. Iată că deși Hristos, de acum ridicat fiind la Cer și șezând de-a dreapta 
Tatălui având alături firea noastră răscumpărată prin jertfa Sa, este în continuare printre noi în chip mistic și se dă în 
continuare viu și veșnic prin intermediul tainei Euharistiei și este chiar mai unit ca altă dată căci – după cum știm – 
Hristos este dat sub formă de trup și sânge euharistic în trupul și sângele nostru. Ca să întărim cele spuse mai sus, îl 
vom  parafraza pe sfântul Nicolae Cabasila care susţine  că în taina Euharistiei, omul este mai unit cu Hristos decât cu 
părinţii lui după sânge.

În grecește, euharistia provine din termenul grecesc care se traduce prin „mulţumesc“ și ca atare putem să spunem 
că este mulţumire. Putem zice așadar că taina Euharistiei este taina Mulţumirii și nu greșim deloc afirmând aceasta, 
dar care totodată este un cuvânt prea simplu în exprimare care nu cuprinde nici măcar pe departe gradul de jertfă a 
Împăratului Ceresc care din iubire nestrămutată și cu mult neînţeleasă de mintea omului a venit către noi și s-a dat jertfa 
asumându-și firea căzută a omului și îndumnezeind-o. Mărturisesc că personal nu găsesc cuvinte pentru a-I mulţumi 
Aceluia care prin unica jertfă a Lui, a scos toată omenirea de sub incidenţa păcatului; prin singura Lui moarte (pe cruce) 
a adus din nou la viaţă, a renăscut toată omenirea. 

O adâncă iubire și nepreţuită jertfă, oare cum am putea să îţi mulţumim Părinte al nostru pentru toate acestea? 
Găsim oare acele cuvinte de preţuire și de cinstire care să se înalţe până la Tine și să se facă auzite? Oare felul nostru 
de vieţuire pe pământ în litera Evangheliei ar putea să mulţumească nemărginita Ta iubire și înţelepciune? Oare cu 
rugile fierbinţi către Tine Doamne și către Maica Ta, am putea să Îţi răcorim flacăra iubirii veșnice care arde în sânurile 
Tale către cununa creaţiei Tale? Sau unindu-ne cu Tine în sângele și trupul nostru cu Sângele și Trupul Tău prin sfânta 
cuminecătură în celebrarea sfintei Liturghii? Inima mea este prea săracă și plină de răni, căci mult am supărat pe Domnul 
și din care nu iese nimic bun, de aceea mă încumet să rog pe frăţiile voastre să analizaţi cu sufletul și să găsiţi într-un 
mod cât de mic sau mare ruga de mulţumire către Preamilostivul Mântuitor, pentru prezenţa Lui continuă printre noi, 
pentru pronia divină, atât în viaţa pământească, cât și în viaţa cea veșnică. 
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De cuget mai presus
de strajă veșniciei

potecile tale
minuni necuprinse

de Dumnezeu Născătoare,

îngerul de veghe
sub al tău acoperământ

ceruri line printre ele
desenând...

cine crezi tu că-nţelege
pe trepte interioare

de cuget mai presus,

cum taina fiinţei tale
făcutu-s-a cale

închinărilor de altcând,

cum pașii tăi sunt și vor fi
la porţile iubirii mereu

nedesprinși de Iisus

dincolo de orice-nchipuire
Împărăteasă aleasă

a Duhului Sfânt,

Maica setei de lumină,
roua sufletului meu,

dorul meu de Dumnezeu.

Luminiţa Irina Niculescu

Pe Muntele Sinai
De pe Muntele Sinai
Privit-am cerul ca pe-un rai
În miez de noapte
Cu lună plină
Și cu o liniște senină
De atâta lumină 

Să vadă pelerinii
Cărăruia mântuirii
Apoi răsărit de soare
Ce nu-i găsești asemănare

Vino frate creștine
Să urci muntele cu bine
Rugându-L pe Dumnezeu

Să vină în ajutorul tău

Aici unde Moise a primit
Tablele cu legi ce au dăinuit
Iar mai în jos din rugul aprins
Dumnezeu lui Moise i-a zis

Cine ești, de unde vii
În aceste locuri pustii?
Dar Moise i-a răspuns:
Doamne, am văzut rugul aprins
Și Domnul iarăși a zis

Moise, Moise nu te apropia
Scoate din picioare încălțămintea ta
După aceea poți pleca
Fiind aici pământ sfânt
Unde legile-ai primit
Pe întreg pământul dăinuind

Aprinde și în inimile noastre
Flacăra și dragostea de Tine Doamne
Și nu ne lăsa pe noi
Cu multe griji și în suflet goi

Ca muntele acesta stârpit de firul ierbii
Și nici în plină iarnă minunile zăpezii
Nici păsări nu se îngrămădesc
Spre cuibul lor ce viețuiesc

Atât e locul de pustiu
Dar prin Cuvântul Domnului e viu
Cu mii de pelerini ce urcă și coboară
Aici pe locul sfânt de odinioară
Învrednicește-i pe cei ce vin la Tine
Pe Muntele Sinai
Slăvindu-Te cum se cuvine.

      Petru Iosif Toma

Izvor al milei
Mărire ție, Maică Preacurată,
Izvor al milei, Maica lui Iisus,
Regină a puterilor de sus,
Potir sfințit pe-altarul lumii pus
Și scară spre lumina necurmată,        
Fără apus.

Gândul curat ți se închină ție
În locul ce în slavă ți s-a dat,
Căci Fiul tău la Sine te-a chemat
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Și cu mărire te-a înconjurat,
Pe scaun împărătesc, în veșnicie,
Te-a așezat.

La El ne ești duioasă rugătoare,
Cu harul tău ceresc ne ocrotești,
Cu mână blândă ne călăuzești,
La pragul milei tale ne primești
Și celor care caută alinare
Nădejde ești.

Meleag senin de pace nesfârșită,
Tu porți izvorul milei în priviri,
Cetate sfântă și neprihănită,
Curată floare neasemuită
De Dumnezeu aleasă și menită
Bunei Vestiri.

E chipul tău icoană a iubirii,
Stea vie luminând peste pământ,
Pământ al unui sacru legământ,
Leagăn ales cerescului Cuvânt,
Palat măreț al Domnului măririi,
Locaș preasfânt.

De dragul tău deschid corole crinii,
Se luminează negurile reci,
Se-ntind mai bine asprele poteci
Și florile răsar pe unde treci.
Mărire ție , Maică a Luminii,
Acum și-n veci!

 Maria Ania

 Sfânta Maria, care-a
dat viață Dumnezeirii

Maică îndurerată
Fecioară Preacurată,
Ne-a sporit credința și bucuria,
În cântare de îngeri
Și mamă și fecioară
Și pururea Maria.
Icoana chipului tău sfânt
Duios inima ne cheamă
În cer precum și pe pământ
Fii preaslăvită mamă
Și dacă, sufletu-i cuprins
De lacrimi, bucurii sau teamă
Cu un cuvânt ne ușurăm
Spunând doar mamă

 Cuvânt de trecere la
podul dintre lumi

Bat clopotele, bat astăzi de drum lung,
Spre cerul Tău iubit pornit sunt să ajung.
Bat clopotele vestindu-mi azi  plecarea,
Sloboade peste mine și mila și-ndurarea.

Așa cum din născare tu Doamne-ai hărăzit,
Să fiu aici Păstorul, de credincioși iubit,
Să mergem împreună, mereu pe calea Ta,
Mă iartă de-am greșit în drumul meu ceva.

Mi-ai fost părinte drag mereu aproape ,
Cărarea mi-ai inchis când mă ducea spre moarte,
Când nu știam eu încotro să merg
M-ai pus părinte drag doar binele s-aleg.

M-ai învățat să fiu un om smerit,
Să mă întorc, când viața m-a dus pe drum greșit.
Mi-ai spus ca să mă leapăd de minciună,
S-aleg sa merg din nou pe calea ta ce bună.

Azi lacrimile-amare de pe obrajii lor
Sunt ruga de iertare pentru al lor Păstor,
Prin viața asta, când  rea sau când mai bună
Trecut-am peste toate, nu singuri, ci-mpreună.

La ceas de despărțire creștinii mei iubiți,
Vă las paza credinței, voi far mereu să-i fiți,
Alături să vă fie la bine si la greu,
Din Casa  Mântuirii am să veghez și eu.

Mă urc astăzi la ceruri cu sufletul-mpăcat
Văzând ce jale-n suflet în urmă am lăsat,
Credința mea din suflet văzând cât a rodit,
Spre Tatăl cel din ceruri eu urc azi, mulțumit.

Cu glasul cel din urmă vă cer la toți iertare
Și Tatălui, smerit,  îi cer doar îndurare, 

      Să știti pe drumul vieții să vă feriți de spini
Și-n viață să rămâneți aceiași buni creștini.

Florica Iacob

Apoi, îmbătrâniți de ani
Când firul vieții se destramă
La poarta Domnului strigăm
Încă o dată mamă.

Petru Jichici
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AcTUALITATEA BISERIcEAScĂ

Vizite ale Chiriarhului la parohiile Buziaș II, Comloșu Mare și Lugoj I

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului, s-a aflat, în 
Duminica a 7-a după Rusalii, 7 august, 
în mijlocul credincioșilor din orașul 
Buziaș. În biserica cu hramul „Nașterea 
Maicii Domnului” a Parohiei Buziaș 
II, Înaltpreasfinția Sa a participat la 
Sfânta Liturghie, oficiată de părin-
tele paroh Mircea Maier. Un aspect 
deosebit a fost acela că răspunsu-
rile liturgice au fost date de soborul 
tuturor credincioșilor prezenți; cânta-
rea omofonă fiind, printre altele, un 
mijloc de participare activă a tuturor 
credincioșilor la slujbele divine. La 
momentul rânduit din cadrul sfin-
tei slujbe, un număr mare de copii, 
îmbrăcați în costume populare, și 
credincioși s-au împărtășit cu Sfintele 

Taine și Nemuritoarele Taine. 
*

În Duminica a 8-a după 
Rusalii, 14 august, comuni-
tatea parohială din Comloșu 
Mare s-a aflat în sărbătoare, 
marcând 220 de ani de la târ-
nosirea locașului de cult. În 
această zi de aleasă bucurie, în 
mijlocul credincioșilor acestei 
localități, aflate în extremitatea 
vestică a țării, a fost prezent și 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, care a 
participat, în biserica cu hra-
mul „Adormirii Maicii Domnu-
lui”, la Sfânta Liturghie, ofici-
ată de un sobor de preoți. Din 
sobor au făcut parte părintele 
Marius Sfercoci, inspector 
eparhial bisericesc, părintele 
Gheorghe Sutac, fostul protopop al Protopopiatului Sânnicolau Mare, actualul protopop, părintele Marius Pode-
reu, părintele paroh, Cezar Călin Cojocaru și părintele Nicolae Bagiu. În cadrul slujbei, mai mulți copii îmbrăcați în 
costume populare s-au împărtățit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost 
date de Corul Bisericii Ortodoxe din Comloșu Mare, condus de teologul Gheorghe Covaciu. După Sfânta Litur-
ghie, preoții slujitori și mulțimea de credincioși s-au deplasat spre cimitirul localității, unde Chiriarhul Timișoarei a 
binecuvântat capela mortuară a parohiei, monument istoric. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a înălțat rugăciuni către 
tronul Preasfintei Treimi pentru odihna sufletului ctitorilor capelei, dar și a tuturor credincioșilor înhumați în cimitir. 
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*
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a aflat de sărbătoarea Adormirii 

Maicii Domnului – 15 august – în mijlocul credincioșilor lugojeni. În biserica Parohiei Lugoj I, Părintele Mitropolit, 
împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul slujbei, Înaltpreasfinția 
Sa l-a hirotonit preot pe diaconul Dorin Veniamin Pârvoni, pe seama Parohiei Zolt, Protopopiatul Făget. La Liturghie 
au participat autoritățile locale, mai 
multe delegații oficiale ale orașelor 
înfrățite cu municipiul Lugoj și foarte 
mulți credincioși. La finalul Litur-
ghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan 
a adresat celor prezenți un cuvânt de 
învățătură, în cadrul căruia a vorbit 
despre importanța cultului mariologic 
și despre hristocentrismul sărbătorilor 
închinate Maicii Domnului. Totodată, 
Chiriarhul Banatului a evidențiat 
marea evlavie a credincioșilor, mani-
festată încă din timpul creștinismului 
primar, față de Fecioara Maria, Maica 
milostivirii, ca reflexie a maternității ei 
duhovnicești. După slujbă, părintele 
paroh Ioan Cerbu a adus mulțumiri 
Mitropolitului Banatului pentru bucu-
ria făcută credincioșilor parohiei prin prezența Înaltpreasfinției Sale la hramul bisericii, dar și tuturor celor care s-au 
implicat în organizarea acestei sărbători. În continuare, potrivit tradiției locale, soborul slujitor, alături de credincioși, 
a înconjurat biserica parohială, intonând troparul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu. 

Vizită în Episcopia ortodoxă română din Serbia (Dacia Felix)

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhi-
episcopul Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului, s-a aflat, pentru două zile, 
în mijlocul românilor din Voivodina 
(Serbia), cu binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Daniel, Patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Române. În dimineața 
zilei de duminică (a 10-a după Rusalii), 
Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în 
localitatea Seleuș de către un numeros 
sobor de preoți români din Banatul sâr-
besc, dar și de foarte mulți credincioși, 
care au venit să sărbătorească hramul 
bisericii din localitate. Cu acest prilej, 
Mitropolitul Banatului a   slujit Sfânta 
Liturghie în altarul de vară al parohiei 

Seleuș, foișor aflat în proximitatea unui izvor, la care, an de an, de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Boteză-
torul, sute de credincioși români din Serbia vin în pelerinaj. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc 
Giroceana, dirijat de teologul drd. Mircea Sturza. 

În după-masa aceleiași zile, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a efectuat vizite pastorale în mai multe parohii din 
Banatul sârbesc. Astfel, Înaltpreasfinția Sa i-a vizitat pe românii din localitatea Petrovasâla. Aici, a fost întâmpinat 
de preotul paroh și de mulți tineri îmbrăcați în costume populare. În biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, 
construită în 1863, Părintele Mitropolit a săvârșit Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, după care a rostit un cuvânt 
de învățătură referitor la pericopa duminicală. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vizitat Parohia Satu-Nou, unde, 
în fața bisericii din localitate, construită între anii 1805-1809, a fost întâmpinat de corul parohiei și de foarte mulți 
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credincioși. Aici, Părintele Mitropolit a înălțat rugăciuni pentru pentru ctitorii bisericii și pentru toți credincioșii 
parohiei, rostind, la finalul slujbei, un cuvânt duhovnicesc. Tot în această zi, au fost vizitați și românii din Panciova. 
Astfel, Mitropolitul Banatului a vizitat Capela ortodoxă română cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din 
Panciova (sfințită la 30 ianuarie 1900), unde a oficiat Sfânta Taină a Maslului, împreună cu un sobor de preoți. După 
slujbă, Înaltpreasfinția Sa a rostit în fața românilor de aici, un cuvânt de învățătură.

*
Luni, 29 august, de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepi-

scopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, s-a întâlnit, la Consulatul General al României la Vârșeț, cu Preasfințitul 
Părinte Nikanor, Episcopul ortodox sârb de Banat. De aici, cei doi ierarhi, împreună cu consulul general Dan Nicolae 
Constantin, au mers spre localitatea Sân-Mihai (Lokve) din Voivodina. În biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan și Preasfințitul Părinte Nikanor au săvârșit, împreună cu un sobor de preoți și 
diaconi, Sfânta Liturghie în limba română și sărbă. În cadrul slujbei, foarte mulți copii și credincioși s-au împărtășit 
cu Sfintele Taine. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit Preasfințitului Părinte Nikanor pentru slujire, 

subliniind, totodată, legătura de frățietate 
dintre Biserica Ortodoxă Română și Bise-
rica Ortodoxă Sârbă. În semn de bucurie 
și de frățietate, Înaltpreasfinția Sa a oferit 
ierarhului sârb o icoană cu Maica Domnu-
lui, menționând faptul că Născătoarea de 
Dumnezeu încă mai are loc pe brațul său să 
țină în credință și unire cele două popoare 
dreptmăritoare. La rândul său, Preasfințitul 
Părinte Nikanor și-a exprimat bucuria de a 
sluji Sfânta Liturghie împreună cu Mitro-
politul Banatului. În semn de apreciere, 
Preasfinția Sa a oferit Înaltpreasfințitului 
Părinte Ioan un engolpion cu chipul Maicii 
Domnului, Maica tuturor creștinilor. 

Tot în această zi, Părintele Mitropolit Ioan a vizitat alte parohii românești din Serbia. Prima dintre acestea a 
fost comunitatea credincioșilor din localitatea Sân-Ianăș (Barice), unde Înaltpreasfinția Sa a înălțat, în biserica cu 
hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, rugăciuni pentru toți românii de pe aceste meleaguri. De asemenea, și 
Parohia Mărghita s-a bucurat de prezența Mitropolitului Banatului. În biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” 
din această localitate, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură referitor la marele prooroc al Vechiului 
Testament. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a poposit și în mijlocul credincioșilor români din Vârșeț. La Catedrala 
ortodoxă cu hramul „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Acatistul Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul, la finalul căruia a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Ioan.

Hramuri mănăstirești 
la Săraca și Timișeni
Numeroși credincioși bănățeni au participat de 

praznicul Schimbării la Față a Domnului și Mântu-
itorului Iisus Hristos, la hramul Mănăstirii Săraca, 
din Protopopiatul Deta, Județul Timiș. Cu acest 
prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Paraclisul 
de vară al mănăstirii de către Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Timișoarei, împreună cu mai mulți clerici din epar-
hie. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția 
Sa a hirotonit întru diacon pe teologul Răzvan 
Marinescu, ce va fi numit preot în Parohia Sacoșu 
Mare, din Protopopiatul Lugoj. Răspunsurile litur-
gice au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh 
Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 
din Timișoara, condus de dr. Ionuț Ardelean. 
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*
De praznicul Tăierii Capului Sfântului Pro-

oroc Ioan Botezătorul, 29 august, Mănăstirea 
Timișeni-Șag din cadrul Arhiepiscopiei Timi-
șoarei și-a serbat hramul în prezența unui 
număr mare de credincioși veniți din toate 
colțurile Banatului. Programul slujbelor 
închinate cinstirii Sfântului Ioan Botezăto-
rul s-a desfășurat după rânduiala îndătinată, 
cu Vecernia sărbătorii, urmată de Litie, când 
arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din 
cadrul eparhiei, a vorbit credincioșilor despre 
moartea martirică a Sfântului Ioan și rolul 
acestuia în pregătirea vestirii Împărăției lui 
Dumnezeu în lume. În continuare s-a oficiat 
Taina Sfântului Maslu, Acatistul Sfântului Ioan 
Botezătorul, Utrenia, apoi Sfânta Liturghie de 

la ora 02,00 dimineața. 
Din încredințarea Înaltpreasfințitului 

Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, Sfânta Liturghie 
din ziua praznicului a fost oficiată de către 
pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, alături 
de un ales sobor de preoți și diaconi de 
la catedrala mitropolitană, de la paro-
hiile din eparhie și din țară, în prezența 
Preasfințitului Părinte Daniil, Episcop 
Locțiitor (Administrator) al Episcopiei 
Daciei Felix. Răspunsurile liturgice au 
fost date de grupul psaltic Sf. Nicolae al 
Facultății de Teologie din Timișoara, con-
dus de diac. dr. Ion-Alexandru Ardereanu.

Vizite în Arhiepiscopia Aradului
În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, 6 august, obștea monahală, de la Bodrog în frunte cu Părin-

tele protosinghel Grigorie Timiș, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor și diaconilor slujitori și mulţimea de pele-
rini, au avut bucuria de-ai întâmpina pe cei doi 
Ierarhi bănăţeni, pe Înaltpreasfinţitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului, și pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timo-
tei,   Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinţitul 
Părinte Ioan a dat răspuns invitaţiei Înaltprea-
sfinţitului Părinte Timotei de a participa la hra-
mul Paraclisului de iarnă al Sfintei Mănăstiri 
Hodoș-Bodrog, din Județul Arad. Cu acest prilej, 
cei doi Ierarhi, înconjuraţi de soborul slujitor, 
au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 
altarul de vară al mănăstirii. În cadrul slujbei, 
ierodiaconul Antonie Oanea a fost hirotonit 
ieromonah pe seama sfintei mănăstiri, iar la 
finalul slujbei acesta împreună cu ieromona-
hul Veniamin Stan au fost hirotesiţi duhovnici. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a mulţumit Întâistătătorului Mitropoliei Banatului pentru această 
vizită efectuată în Eparhia Aradului și pentru împreuna slujire la străvechea mănăstire din părţile Banatului.
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*
În Duminica a 9-a după Rusalii, 

21 august, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, și Înalt-
preasfinţitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, au oficiat 
slujba de târnosire a noii biserici cu 
hramul ,,Sfânta Treime”, din Paro-
hia Sebiș II, Protopopiatul Sebiș. 
În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, 
după citirea pericopei evanghelice 
de la Sfântul Evanghelist Matei, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropo-
lit Ioan a rostit o frumoasă predică, 
făcând o detaliată exegeză biblică 
a versetelor din Evanghelia citită în 
această duminică, despre umbla-
rea Mântuitorului pe mare și poto-
lirea furtunii. 

În seara zilei de duminică, 21 
august, Înaltpreasfințitul Ioan, Mitropolitul Banatului, însoțit de Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 
au poposit la Catedrala Veche din Arad. Popasul înalților ierarhi a fost legat de adunarea generală anuală a Oastei 
Domnului, care, și în anul acesta, a avut loc în Catedrala Veche din Arad. La întâlnirea cu membrii Oastei Domnului, 
Mitropolitul Banatului a rostit un bogat cuvânt de învățătură cu referire specială la pericopa din duminica anteri-
oară, precum și la pericopa zilei. Împreună cu toți cei prezenți, Înaltpreasfinția Sa a cântat câteva cântece religioase, 
specifice Oastei Domnului. Atmosfera de înaltă trăire sufletească a fost sporită și de cuvântul Înaltpreasfințitului 
Arhiepiscop Timotei, care a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru dragostea și purtarea de grijă arătate eparhiei 
arădene și pentru popasurile duhovnicești din această duminică la mai multe parohii ale Eparhiei Aradului.

Moment militar aniversar la Timișoara
Vineri, 19 august, Piața Libertății din Timișoara a găzduit un ceremonial religios și militar, prilejuit de împlini-

rea unui secol de existență a Brigăzii 18 Infanterie „Banat”. Festivitățile au început cu citirea decretul prezidențial 
de acordare a Ordinului 
„Virtutea militară în grad 
de cavaler cu însemn de 
război pentru militari”, 
drapelului de luptă a Bri-
găzii 18 Infanterie Banat. 
În continuare a avut loc un 
serviciu religios, oficiat de 
către Înaltpreasfințitul Ioan, 
Arhiepiscopul Timișoarei 
și Mitropolitul Banatului, 
împreună cu părintele 
Radu Bogdan, preot mili-
tar la Garnizoana Timișoara 
și părintele Adrian David, 
preot militar la Garnizoana 
Arad. După alocuțiuni, 
militarii Brigăzii, în acor-
durile Fanfarei militare, au 
defilat, prezentând onorul 
invitaților. 
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Mitropolitul Banatului în vizită la parohii calamitate 
În după-amiaza zilei de miercuri, 17 august, în zona Făgetului din Arhiepiscopia Timișoarei, s-a produs o furtună, 

cu aspect de tornadă, care a distrus parțial acoperișul mai multor case din localitățile: Traian Vuia, Susani, Răchita, 
Cliciova și Jupani. Odată cu casele oamenilor s-au constatat și stricăciuni produse la acoperișul bisericilor din 
parohiile respective, însă cea mai grav 
afectată este biserica din Jupani, unde 
a fost dărâmată turla lăcașului de cult.

În urma intervenției ISU Banat, cât 
și a Mitropoliei Banatului, întrucât 
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan Selejan 
a fost prezent la fața locului, împre-
ună cu protopopul Făgetului, Bujor 
Păcurar, situația s-a stabilizat. S-au 
acordat ajutoare oamenilor pentru 
procurarea urgentă a materialelor 
necesare pentru reparația locuințelor 
acestora. Înaltpreasfinția Sa Ioan, 
Mitropolitul Banatului, împreună cu 
autoritățile locale și județene, a cău-
tat soluții cât mai rapide, pentru ca cei 
afectați de furtună să poată locui, în 
siguranță, în casele lor. Totodată, s-au 
făcutu demersuri ca, lăcașurile de cult 
din zona respectivă să fie deschise 
credincioșilor și să se oficieze Sfânta Liturghie. 

Tabără de tineret în Arhiepiscopia Timișoarei
Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 4992/14 iunie 2016 și în contextul Anului 

omagial al educației religioase a tineretului creștin-ortodox, în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul 
al Arhiepiscopiei Timișoarei, s-a organizat la Mănăstirea Timișeni-Șag, în perioada 15-20 august, tabăra de tineret 
„Tradiție și noutate”.

Beneficiarii taberei au vizitat municipiul Timișoara, Catedrala mitropolitană și Muzeul de artă veche bisericească, 
apoi au fost primiți de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, la Cen-

trul eparhial. În paraclisul mitro-
politan „Învierea Domnului” din 
incinta reședinței mitropolitane, 
cei 21 de tineri, reprezentanți 
ai eparhiilor din țară, au înălțat, 
împreună cu profesorii însoțitori, 
rugăciuni de laudă și mulțumire 
lui Dumnezeu, intonând mai 
multe imnuri religioase. La final, 
toți cei prezenți au participat la 
o agapă, oferită de maicile de la 
Centrul eparhial. 

Pe durata taberei, toți 
participanții au luat parte la sluj-
bele religioase de la Mănăstirea 
Timișeni-Șag, dar și la mai multe 

sesiuni de formare și la workshop-ul „Locul și importanța tinerilor în Biserică”.
Tabăra de tineret „Tradiție și noutate” se desfășoară la nivelul fiecărui centru mitropolitan din țară al Patriarhiei 

Române cu beneficiari din fiecare eparhie – tineri cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani. Proiectul are ca obiective: 
familiarizarea tinerilor cu specificul fiecărei zone, cunoașterea culturală și a tradițiilor specific spațiului Ortodoxiei 
românești, oferirea unui cadru propice dezvoltării personale a tinerilor.



20 Învierea

Prohodul Maicii Domnului în parohia Birda
În cursul Postului Adormirii Mai-

cii Domnului au fost oficiate slujbe 
religioase zilnice compuse din Aca-
tistul Adormirii și Nașterii Maicii 
Domnului, precum și Paraclisul Mai-
cii Domnului. Sâmbăta și Duminica 
a fost săvărșite slujbele Vecerniei și 
a Sfintei Liturghii.

Duminică, 14 august, în rându-
iala Privegherii a fost oficiată Vecer-
nia, urmată de Prohodul Domnului, 
cu procesiunea din afara bisericii cu 
hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” 
din Birda și apoi Utrenia. 

Cu acest prilej al sărbătorii Maicii 
Domnului a fost pregătit și susținut 
un cuvânt de învățătură ocazional:

Adormirea Maicii Domnului în cugetarea Sfinților Părinți

Evenimentul Adormirii e tratat pe larg de patru scriitori orientali: Sf. Modest al Ierusalimului, Sf. Andrei Criteanul, 
Sf. Gherman al Constantinopolului și Sfântul Ioan Damaschin.

Tradiţia bisericească păstrează un întreg dialog funebru între Fiu și Mama Sa: ,,E timpul să te iau la Mine, mamă! 
Așa cum ai umplut de bucurie pământul și pe cei de pe pământ, tu, cea cu dar dăruită, tot așa bucură acum și pe 
cele cerești! Fă să strălucească sălașurile Tatălui Meu! Fă bucurie și duhurilor sfinţilor. Văzând cinstita ta mutare la 
Mine, mutare escortată de îngeri, aceste duhuri sunt sigure că prin tine va sălășlui și o parte din ele în lumina Mea. 
Vino cu veselie! Bucură-te și acum, așa cum te-ai bucurat și mai înainte. Faţă de toţi și faţă de toate, ai vrednicia 
titlului: cea plină de dar. (…) Încredinţează-mi Mie trupul tău, pentru că și Eu am pus dumnezeirea Mea în pântecele 
tău. Dumnezeiescul tău suflet va vedea slava Tatălui Meu. Trupul tău neîntinat va vedea slava Unuia – Născut Fiului 
său. (…) Copilul meu, în mâinile Tale îmi dau duhul meu. Primește sufletul meu, drag Ţie și pe care l-ai păstrat fără 
vină. Ţie îţi încredinţez trupul meu și nu pământului (…)”1.

Cu acest prilej a fost trimis din nou arhanghelul Gavriil care o înștiinţează despre ieșirea din această viaţă și 
mutarea sa la Fiul Său: ,,Fiul și Domnul tău te cheamă. E ceasul venirii la Mine, a Maicii Mele! De aceea m-a trimis 
să-ţi vestesc din nou, binecuvântată între femei! Astăzi, așa cum ai umplut de bucurie pe locuitorii pământului, așa 
vei bucura oștirile cerești prin urcarea ta, tu cea binecuvântată care ai făcut să strălucească încă și mai mult sufletele 
sfinţilor. Bucură-te! cum ai strigat odinioară, căci iei numele plin de har ca o cinste veșnică. Bucură-te, cea plină de 
har, Domnul este cu tine! Rugăciunile și cererile tale urcă la Fiul tău în ceruri și potrivit cererii tale îţi poruncește să 
lași această lume să urci în sălașele cerești, și să fi alături de El în viaţa veșnică și fără sfârșit! Când Sfânta Născătoare 
de Dumnezeu Maria a auzit aceasta, s-a umplut de bucurie și a dat îngerului răspunsului ei dintâi: Iată roaba ta! 
Fie mie și acum după cuvântul tău!”2.

Sfinţii Apostoli au purtat trupul Născătoarei de Dumnezeu spre locul de odihnă din Ghetsimani și acolo au 
așezat trupul în pământ de către Sfinţii Apostoli Petru și Pavel. O întâmplare este redată de Părinţi și anume aceea 
a lui Atonie care a vrut să doboare trupul Maicii, nebunia sa nerămânând nepedepsită. Arhanghelul Mihail în chip 
nevăzut a retezat mâinile acestuia care au rămas spânzurate de catafalc. Uluit și zvârcolindu-se de durere el și-a 
dat seama că greșise, cerându-și iertare lui Iisus a fost vindecat. Atonie s-a botezat numaidecât și l-a mărturisit pe 
Hristos înaintea iudeilor pătimind pentru aceasta cu moarte de mucenic3.

După trei zile de ședere în mormânt, trupul Maicii Domnului s-a înălţat la cer. A treia zi de la înmormântare a 
fost și Toma care s-a încredinţat de această minune. Faptul cu pricina este relatat de Sfântul Maxim: ,,…A auzit și 

1  Ioan G. Coman, Şi Cuvântul trup S-a făcut. Hristologie și mariologie patristică, Editura Mitropoliei Banatului., p. 414-416 
și p. 420.

2  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viaţa Maicii Domnului, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998, 
p. 99.

3  Sfântul Ioan Maximovici, Cinstirea Maicii Domnului în tradiţia ortodoxă, trad. Cristian Maxim, Editura Icos, Cluj-Napoca, 
2000, p. 22.
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el psalmodia dulce a îngerilor și i-a rugat pe Sfinţii Apostoli să deschidă mormântul cinstit pentru a vedea trupul 
slăvit al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Fericiţii Apostoli au ascultat cererea fratelui lor prin porunca Duhului 
Sfânt și au deschis mormântul cu frică și când l-au deschis, n-au mai găsit trupul slăvit al sfintei Maici a lui Hristos, 
căci fusese mutat de acolo unde voise Fiul și Dumnezeul ei”4.

Epifanie Monahul lasă literaturii postpatristice un portret al Maicii Domnului: ,,De statură era mijlocie, iar unii 
spun că era ceva peste cea mijlocie, pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu, ochii frumoși de culoarea alunii 
aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele și faţa lungi, plină de graţie și frumuseţe dumnezeiască, neîn-
fumurată, nesofisticată, neatrasă de moliciune, având o smerenie covârșitoare”5. Iar anii ei se numără așa: la șapte 
ani au adus-o părinţii Domnului la Ierusalim, în templu a rămas șase ani și jumătate; în casa lui Iosif șase luni până 
când a primit vestea cea bună a bucuriei a toată lumea, la cincisprezece ani a născut; cu fiul ei a fost treizeci de ani, 
care fac împreună cu ceilalţi patruzeci și opt; după Înălţarea Fiului a fost în casa lui Ioan Teologul, în sfântul Sion, 
împreună cu el și cu cei ce erau aici douăzeci și patru de ani; care împreună cu ceilalţi fac șaptezeci și doi de ani6.

Pe vremea împăratului Leon cel Mare (457-474) doi patricieni Galbios și Candidos au aflat în casa unei fecioare 
înaintată în vârstă veșmântul Maicii Domnului.  Acest veșmânt (maforion) a fost găzduit în veacul al V-lea în biserica 
din Vlaherne, iar brâul Maicii Domnului a fost adus în veacul următor și așezat în biserica Chalkoprateia, lângă Sf. 
Sofia. Ambele biserici sunt localizate în Constantinopol, capitala Imperiului.

Activități cu beneficiarii Centrului de zi pentru copii 
,,Sfânta Maria” din Sânnicolau-Mare
În preajma Praznicului Adormirii Maicii Domnului, beneficiarii Centrului de zi pentru copii ,,Sfânta Maria” din 

Sânnicolau-Mare au participat la un atelier de pictat 
icoane pe sticlă, desfășurat în cadrul bisericii parohiale 
din Sânnicolau-Mare. 

Atelierul de creație și-a propus implicarea copiilor 
în mai multe activități, obiectivele fiind: cunoașterea 
iconografiei bisericești și afirmarea propriei identităţi 
religioase, culturale și naţionale, dezvoltarea creati-
vităţii în rândul copiilor prin promovarea valorilor 
creștine și dezvoltarea spiritului de solidaritate prin 
colaborare și conlucrare. Părintele protopop Marius 
Podereu își propune să acorde o atenţie specială copi-
ilor cu deschidere față de valorile Bisericii și dornici 
să împărtășească și altora din credinţa și dragostea 
lor pentru Dumnezeu, prin intensificarea activităților 
catehetice.

Pentru coordonatorii și beneficiarii Centrului de 
zi pentru copii ,,Sfânta Maria” din Sânnicolau-Mare a 
fost un moment de îndoită bucurie, deoarece Sfânta 
Fecioară Maria este și ocrotitoarea centrului.  Aici, un 
număr de 25 de copii proveniți din familii aflate în 
dificultate beneficiază de o masă caldă, un loc căldu-
ros, de sprijin în efectuarea temelor și  de meditații 
pentru scăderea riscului de eșec școlar. De asemenea, 
copiii beneficiază de rechizite și materiale didactice. 
În cadrul centrului, beneficiarii participă la activități 
de petrecere a timpului liber, de formare a deprin-
derilor practice și de întreținere a spațiului personal. 
Copiii sunt încurajați șă comunice în orice situație, să 

4  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viaţa Maicii…, p. 109-110.
5  Epifanie Monahul şi Preotul, Cuvânt despre viaţa Preasfintei…, în vol. Epifanie Monahul, Simeon Metafrastul, Maxim 

Mărturisitorul, Trei vieţi bizantine ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, 
Sibiu, 2007, p. 11.

6  Epifanie Monahul și Preotul, op. cit., p. 25.
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își exprime sentimentele, nemulțumirile și dorințele într-un mod constructiv, dar și să își apere drepturile prin 
intermediul comunicării cu ceilalți.

Beneficiarii centrului au debutat activitatea prin participarea la slujba Utreniei. De remarcat liniștea cu care 
copiii au participat la Utrenie, participare activă, pentru că, nu o dată li s-au auzit glasurile care acompaniau unele 
ectenii, tot ei fiind și aceia care la îndemnul preotului au rostit rugăciunea „Tatăl nostru”. 

După oficierea slujbei Utreniei, copiii au continuat activitatea în curtea bisericii unde au pictat pe sticlă icoana 
Fecioarei Maria cu pruncul Iisus Hristos, dar și mai mulți sfinți, după un șablon pus la dispoziție de către personalul 
centrului. 

Drept mulțumire pentru bucuria adusă de contribuția celor mici, prin talentul și implicarea lor, în cinstea Maicii 
Domnului, ocrotitoarea sfântului locaș, părintele-gazdă le-a oferit iconițe și cărți.

*
Un număr de 20 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, beneficiari ai Centrului de zi pentru copii „Sfânta 

Maria” din Sânnicolau-Mare au avut bucuria de a participa, prin purtarea de grijă a oamenilor cu credință și suflet 
mare, în perioada 18-21 august, la o tabără în Moneasa, având ca scop dobândirea unor noi cunoștințe geografice, 
istorice și religioase, precum și îmbogățirea stării duhovnicești. 

Activitățile s-au desfășurat 
pe o perioadă de 4 zile în 
Moneasa, stațiune situată la poa-
lele Munților Codru-Moma, în  
județul Arad. Aici copiii au vizitat 
stațiunea, împrejurimile, au efec-
tuat zilnic drumeții prin pădurile 
zonei bucurându-se totodată și 
de peisajul minunat.

În prima zi de tabără, copiii 
au parcurs un traseu montan 
spre Cariera de marmură neagră 
și roșie. Cariera este remarca-
bilă prin metodele moderne de 
exploatare a rocii și prin calitatea 
acesteia, dar mai ales pentru pei-
sajul impresionant pe care îl oferă 
marele front în trepte.

Printre obiectivele propuse, 
s-a enumerat și vizitarea Schitu-
lui ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
din Moneasa. 

Un alt obiectiv atins a fost 
vizita la Casa pictorului și sculptorului Gheorghe Groza,  casă cu numărul 180 unde s-a născut și a copilărit sculp-
torul Gheorghe Groza (1899 - 1930).  Lângă această clădire se află și o rezervaţie de nuferi care adăpostește o specie 
edenică descoperită în 1789 de botanistul P. Kitaibiel.

Într-una din zilele însorite de vară, copiii s-au bucurat de o plimbare cu hidrobicicletele pe lacul de agrement, 
dar și de o baie la o piscină interioară. Apele minerale de la Moneasa cuprind o gamă largă precum ape calcice, 
bicarbonatate, magneziene, oligominerale, sodice și mezotermale. Alături de acestea climatul temperat continental 
cu veri moderate termic și ierni blânde precum și aerul puternic ionizat constituie un factor de cură important 
pentru sănătatea copiilor, drept pentru care am petrecut cât mai mult timp în natură.

În incinta Taberei de Agrement Moneasa, copiii au desfășurat zilnic activități recreative și de socializare. Tot 
în această perioadă au venit în tabără și copiii din Casele de tip familial din Vladimirescu și Lipova,  județul Arad, 
între ei legându-se o frumoasă relație de prietenie. Toți copiii au participat la diverse activități, activități care au 
fost propuse de însoțitori.

În ultima seară, copiii s-au bucurat de un minunat foc de tabără unde au cântat cântecele copilăriei și au dansat 
în jurul focului o horă specifică zonei.

Pe drumul de întoarcere, copiii au vizitat Peștera Urșilor din Chișcău,  județul Bihor. Peștera Urșilor este o capo-
doperă a naturii, fiind unicat în România și Europa (a consemnat: Sorina Andreea Pascu) .
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Pe urmele sfinților, la Mănăstirea Săraca
De praznicul Schimbării la Față, mănăstirea Săraca de la poalele Șumigului și-a sărbătorit hramul istoric. Mănăs-

tirea a rămas ca mărturie vie a vechii așezări medievale din această zonă. O dovadă de continuitate spirituală în 
vatra unei așezări seculare în care trăirea religioasă s-a împletit cu educația și arta religioasă în izbutite realizări ce 
au învins veacurile.

Mănăstirea, un veritabil Voroneț bănățean după afirmația unui critic de artă îmbie și astăzi la rugăciune smerită 
către Hristos Domnul. Un reper solid de viețuire duhovinească și artă creștină din valea Șumigului din apropierea 
tânărului oraș Gătaia.

Ca urmare a  tradiției din vremurile de demult 
apuse din inițiativa C. Păr. Călin Negrea și Iulian 
Popa a fost organizat un pelerinaj din parohiile 
Gătaia și Colonia Gătaia spre mănăstire în aju-
nul prăznuirii. Cu steaguri, icoane și mai ales cu 
credință jertfelnică s-au îndreptat cu toții spre 
biserica mănăstirii.

Începând cu orele amurgului pe întreg par-
cursul nopții, în zorii dimineții s-au oficiat servicii 
religioase compuse din: Vecernia unită cu Litia, 
Utrenia, Acatistul Domnului Iisus Hristos, Sfânta 
Liturghie, sfințirea apei, Taina Sfântului Maslu și 
Sfânta Liturghie arhierească în ziua sărbătorii.

La această seară, noapte și dimineață de 
Priveghere au participat: P. S. Paisie Lugojanul, 
episcop-vicar eparhial, părinți consilieri de la 
Centrul Eparhial, protopopul Ioan Prisăcean al 
Detei, ieromonahi de la mănăstirile bănățene, 
preoți din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei, 
din  întinderea Protopopiatului Deta. Slujitorii altelor au fost însoțiți de numeroși credincioși care s-au împărtășit 
cu toții de darul Cuvântului și al Sfintelor Taine.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit în treapta diaconiei teologul Răzvan Marinescu pe seama parohiei 
Sacoșu Mare din protopopiatul Lugoj. La finalul Sf. Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru slujitorii 
Sf. Mănăstiri trecuți în veșnicie. 

Pelerinaj cu tinerii, în Ţara Făgetului
Un număr de 35 de copii și tineri care alcătuiesc grupele de cateheză din cele două parohii ale orașului Făget 

a participat vineri 28 august la un pelerinaj la mănăstirile din protopopiatul Făget. 
În cadrul anului omagial închinat de 

Patriarhia Româna educaţiei religios morale 
a tineretului, una din acţiunile planificate a fi 
desfășurate alături de tinerii din orașul Făget 
a fost vizitarea celor trei mănăstiri situate în 
zona estică a judeţului Timiș. Pelerinajul a 
avut ca scop prezentarea istoricului și a vie-
ţii de obște  a așezămintelor monahale din 
zona Ţării Făgetului și a fost coordonat de 
preoţii Ioan Jurj de la parohia Făget I,  Cris-
tian Fărcaș de la parohia Făget II și învăţătoa-
rea Ioana Lelica de Școala cu clasele I-IV din 
cadrul liceului Traian Vuia din Făget. 

Pelerinajul a început cu vizitarea mănăs-
tirii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” 
de la Fârdea. Aici tinerii au vizitat biserica 
mănăstirii, unde au rostit împreună o rugă-
ciune, apoi le-a fost prezentat istoricul 
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mănăstirii și au vizitat magazinul de obiecte bisericești din incintă. De la Fârdea drumul micilor pelerini s-a oprit 
pe malul lacului Surduc unde au admirat peisajul de un calm desăvârșit. Urmatoarea oprire a fost la muzeul închinat 
inventatorului Traian Vuia din localitatea cu același nume. Aici au avut prilejul să vadă exponatele muzeului și să 
afle date inedite despre viaţa și realizările marelui pionier al aviaţiei al cărui aparat Vuia I pe data 18 martie 1906 
la Montesson, lângă Paris, a zburat pentru prima dată prin mijloace proprii. De la muzeul din Traian Vuia tinerii 
pelerini s-au oprit la Parohia Făget II unde prin purtarea de grijă a preoţilor organizatori au servit masa, iar mai apoi 
cu toţii s-au îndreptat spre Mănăstirea cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului” de la Luncanii de sus. Aici au 
fost întâmpinaţi cu multă bucurie de maica stareţă monahia Filoteea Nistor, care le-a vorbit în biserica mănăstirii 
despre începuturile acestui sfânt lăcaș. Înainte de plecare tinerii s-au închinat în biserica de lemn a mănăstirii ros-
tind împreună o rugăciune. De la înălţimile Luncaniului pelerinii au coborât la mănăstirea Izvorul lui Miron de la 
Românești, ctitorită prin purtarea de grijă a primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Aici au 
avut ocazia să vadă bazinele cu apă termală din curtea mănăstirii, biserica veche aflată într-un amplu proces de 
restaurare și paraclisul de iarnă, unde de asemenea s-au închinat și s-au rugat împreună. 

Pelerinajul s-a încheiat prin întoarcerea la Făget, cu toţii fiind impresionaţi de frumuseţea locurilor vizitate, de 
mănăstirile în a căror vecinătate ei vieţuiesc și pe care unii le-au văzut atunci pentru prima dată. 

Nou număr al revistei ,,Arhanghelul”
A apărut nr. 3 (19)/2016 al revistei de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” al parohiei Birda. Am reținut din 

cuprinsul acesteia articole care fac referire la viața și petrecerea Maicii Domnului scrise cu prilejul apropiatului 
praznic al Nașterii Maicii Domnului, hramul bisericii ortodoxe din Birda. 

Cel dintâi, ,,Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului” de Nina Ceranu din care aflăm: ,,Așadar ziua aceasta 
de 8 septembrie marchează sfârșitul verii, când pleacă rândunelele. În această zi se fac praznice pentru răposați, iar 
bărbații și femeile care nu au copii, merg la biserică și se închină 
cu multe mătanii, ca să se îndure Dumnezeu și să le dea lor prunci, 
cum a dat odată bătrânilor Ioachim și Ana”. (p. 6). Cel de al doilea 
,,Maica Domnului – Maica Vieții” este un material catehetic care 
prin dovezile biblice, patristice, imnografice și teologice îmbie 
pe cititor la Preacinstirea Maicii lui Dumnezeu. Autorul, părintele 
Silviu Ferciug, parohul bisericii din Bocșa Română reușește să ofere 
prin această cateheză un argument pentru cultul Maicii Domnului.

Rubrica ,,Restituiri” cuprinde studiul ,,Portretul unui mitropolit 
uitat: Lăzărescu Vasile (1894-1969). Dr. în Teologie, Mitropolit al 
Banatului (1947-1961)” de conf. univ. dr. Mirela Ioana Borchin care 
a ajuns la final. Un alt studiu ,,Viața lui Noe. O posibilă exegeză 
a textului sacru” de pr. Sebastian Andrei Petrescu este la debut. 
Pentru acest număr, autorul aprofundează istoria biblică a vieții 
și etimologia numelui care ar putea fi tradus prin ,,a aduce mân-
gâiere”. (p. 6).

Două rubrici amintesc de activitatea Bisericii din Birda: Un 
medalion închinat prof. univ. dr. Rodica Popescu (1937-2016), 
realizat la trecerea în veșnicie a îndrăgitului colaborator și spriji-
nitor al acesteia. Profesorul, cercetătorul, lingvistul timișorean a 
purtat de grijă apariției acestei reviste fiind din 2012 și până în 
primăvara acestui an membru în Colegiul de Redacție. Cea de-a 
doua rubrică ,,Documentar” conține materialul ,,Parohia Ortodoxă 
Birda. Fișă monografică” (p. 5) în care sunt date date despre arhiva 
și biblioteca parohială, șirul preoților slujitori ai bisericii dar și activitatea culturală din trecut și de astăzi a parohiei.

Prof. Gheorghe Lungu realizează o prezentare la volumul „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, ocrotitorul Banatului 
iscălit de preotul dr. Valentin Bugariu și tipărit la Editura Tiparnița de la Arad în 2016 drept contribuție în anul în care 
Biserica Ortodoxă din Banat comemorează 360 de ani de la trecerea în veșnicie și 60 de ani de la actul canonizării 
a Sfântului Banatului. Cu acest prilej al realizării recenziei, prof. Gh. Lungu notează: ,,Cele patru capitole ale cărții 
sunt subordonate scopului urmărit de autor, de a demonstra rolul de ocrotitor al Banatului al Sfântului Ierarh Iosif 
cel Nou de la Partoș, care ,,poate fi luat drept model de fiecare credincios”. (p. 7).

Revista se încheie în pagina a 8-a cu obișnuita cronică parohială. 



25Învierea

A TREcUT LA DoMNUL PĂRINTELE PRoToPoP 
coRNEL PLEşU

(1929-2016)
Protopopul Cornel Pleșu s-a născut în anul 1929 în data de 9 ianuarie în 

satul Fibiș din câmpia Banatului, din părinții Vasile și Sofia. 
Împreună cu fratele său mai mare, Vasile, au fost bucuria părinților în 

zilele copilăriei petrecute în sânul familiei sale creștin ortodoxe din Fibiș.
A absolvit cursurile școlii primare din sat cu rezultate foarte bune la 

învățătură. A urmat cursurile liceului teoretic din Timișoara, pe care l-a absol-
vit cu rezultate foarte bune la învățătură. Pentru o scurtă perioadă de timp a 
predat matematica la școala din Alioș și apoi, la îndrumarea tatălui, a intrat la 
Facultatea de Teologie din Sibiu. Peste vară a făcut lecții de cântări bisericești 
(glasuri) cu Trăilescu, învățătorul din sat și, totodată, dirijorul corului din sat. 

Fiind o perioadă foarte dificilă pentru țară, a fost nevoit să se întrețină 
singur la facultate și, pentru scurt timp, a lucrat ca bibliotecar al facultății.

După absolvirea acesteia a decis să se căsătorească și a ales soția de pe 
Târnave, din comuna Mihalț, județul Alba, pe care a cunoscut-o prin inter-
mediul unui coleg de facultate.

S-a căsătorit și a fost hirotonit ca preot în anul 1955 și a fost repartizat 
în satul Țela, pe valea Mureșului, ca tânăr preot, unde s-a născut singurul 
băiat, Cornel Pleșu junior. După 3 ani, a revenit în satul Fibiș, unde a păstorit 14 ani. Datorită osârdiei în păstorirea 
credincioșilor din satul natal, a fost remarcat de conducerea Mitropoliei Banatului și i-a fost propusă funcția de 
conducător al oficiului protopopesc Timișoara de către Înaltpreasfințitul Nicolae, Mitropolitul Banatului, pe care 
a acceptat-o. S-a mutat în Timișoara cu familia, alături de familia fratelui său Vasile, de care l-a legat o frumoasă 
dragoste frățească.

Munca grea de păstorire a protopopiatului Timișoara, timp de 23 de ani, a făcut-o cu multă determinare, astfel 
încât, în acele vremuri, când în România se dărâmau biserici, a reușit să obțină aprobările necesare pentru con-
struirea unor lăcașuri de cult în protopopiat și să ajute la construirea acestora.

De asemenea, a construit noul sediu al protopopiatului Timișoara și a promovat preoți tineri și de valoare în 
parohiile protopopiatului, fiind pentru mulți ca un tată. În aceeași perioadă, cât a fost conducătorul oficiului pro-
topopesc Timișoara, a slujit și ca preot al parohiei Timișoara Cetate, la Catedrala Mitropolitană.

În anul 1985, și-a căsătorit fiul cu nora 
Nicoleta, din această căsătorie rezultând 
nepotul Gabriel Călin, pe care l-a iubit 
foarte mult.

Dar după revoluție, în acea perioadă 
de mari frământări, a fost lovit de o para-
lizie temporară, în anul 1993, din care 
și-a revenit total, dar boala nemiloasă a 
lovit din nou în 1995, an în care și-a înce-
tat activitatea ca protopop, dar în sânul 
familiei, datorită îngrijirii acesteia, a mai 
trăit 21 de ani, până la 6 august 2016, 
când a încetat din viață la vârsta de 87 
de ani, după ce dimineața s-a împărtășit, 
în ziua praznicului Schimbării la Față a 
Domnului.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de 
veșnică odihnă cu toți sfinții Săi!
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ITINERARIUL PASToRAL AL 
ÎNALTPREASFINȚITULUI

PĂRINTE MITRoPoLIT IoAN AL BANATULUI
1 august 
- primește pe P.C. Părinte Dorin Ștefănuț de la parohia Seceani
- primește pe P.C. Părinte Ionel Maftei de la parohia Săcălaz
- primește pe doamna Ana Drăghicescu din Timișoara
- primește pe maestrul Aurel Gheorghe Ardelean din Timișoara
- primește o delegație de la tipografia Partoș din Timișoara
- efectuează o vizită de șantier la o casă din parohia Variaș

2 august 
- primește pe P.C. Părinte Mihai Sidei de la Lugoj
- primește pe P.C. Părinte Vasile Ciotău și pe domnul Ilie Gabor, primarul localității Remetea Mare
- efectuează o vizită pastorală la parohia Folia și o vizită la lucrările din parohia Șipet

3 august 
- efectuează vizite pastorale în parohiile: Coșteiu, Păru și Țipari (verificare lucrări)
- efectuează o vizită la lucrările de la mănăstirile: Dobrești și Românești
- efectuează o vizită de lucru la Protopopiatele Făget si Lugoj. Vizitează parohia Sinersig. 
- efectuează o vizită la șantierul de la casa parohială din parohia Ohaba Forgaci.
- efectuează o vizită pastorală la parohia Drăgoiești (slujba Paraclisului Maicii Domnului)
- efectuează o vizită pastoral la parohia Racovița
- efectuează o vizită pastoral la parohia Hitiaș
- efectuează o vizită la șantierul parohiei Ciarda Roșie din Timișoara

4 august 
- primește pe P.C. Părinte Iosif Hânda de la parohia Timișoara Calea Aradului
- primește pe P.C. Părinte Ciprian Câmpean de la parohia Timișoara Calea Aradului
- primește pe domnul prof. Dorel Lațcu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Flavius Farcaș de la Onești
- primește pe P.C. Părinte consilier Daniel Alic de la Episcopia Caransebeșului
- primește pe P.C. Părinte Cristian Popovici de la parohia ucraineană din Timișoara
- efectuează o vizită la șantierul bisericii noi din parohia Moravița
- efectuează o vizită la lucrările de la biserica din parohiile Percosova si Butin
- efectuează o vizită la Manăstirea Săraca

6 august 
- săvârșește Sânta Liturghie la Mănăstirea Bodrog din Eparhia Aradului, la invitația Înaltpreasfințitului Arhiepi-

scop Timotei al Aradului și rostește cuvânt de învățătură

7 august 
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Buziaș II și rostește cuvânt de învățătură
- efectuează o vizită pastorală în parohia Dudeștii Noi
- efectuează o vizită pastorală în parohiile Periam și Pesac

8 august 
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Oțican de la parohia Sânmihaiul German
- primește pe doamna Raluca Oreviceanu din Timișoara
- primește pe domnul Ioan Cepraga din București
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- participă la Acatistul Maicii Domnului în parohia Becicherecul Mic
- efectuează o vizită la șantierul bisericii din Biled
- efectuează o vizită la parohia Lovrin
- efectuează o vizită la șantierul din parohia Tomnatic

9 august
- primește pe domnul gen (r) Constantin Leucea însoțit de domnii Florinel Colareza și Amalia Antal
- primește pe P.C. Părinte Călin Cojocaru de la Sânnicolau Mare
- primește pe domnul col. Cristian Dinulică împreună cu P.C. Părinte col. Radu Bogdan din Timișoara
- primește pe domnul ref. Sergiu Șoica din Timișoara

10 august 
- participă la Funeraliile Reginei Ana, la Castelul Peleș din Sinaia

12 august
- primește pe P.Cuv. Părinți stareți Matei Buliga de la Dobrești și Varlaam Almăjanu de la Partoș
- primește pe P.C. Părinte Aurelian Milă de la parohia Recaș II
- primește pe P.C. Părinți protopopi Marius Podereu de la Sânnicolau Mare și Mircea Szilagyi de la Timișoara II

14 august 
- participă la Sfânta Liturghie la parohia Comloșu Mare, rostește cuvânt de învățătură și sfințește capela mor-

tuară din localitate
- slujește Prohodul Maicii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Timișoara 

15 august
- participă la Sfânta Liturghie la biserica Adormirea Maicii Domnului - Lugoj I și rostește cuvânt de învățătură

17 august 
- primește pe domnul ing. Radu Burescu de la Giroc
- primește pe P.C. Părinte Dragoș Vasile de la parohia Secaș
- primește pe P.C. Părinte de la Eftimie Cristea de la parohia Variaș
- primește pe copiii aflați în tabăra organizată de Arhiepiscopia Timișoarei la mănăstirea Timișeni
- efectuează o vizită la parohia Nițchidorf

18 august 
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Bude de la Timișoara I
- primește pe P.C. Părinte pensionar Ioan Negroiu din Timișoara
- primește pe domnul Romeo Coșniță din Timișoara
- efectuează o vizită la parohiile: Jupani, Susani, Răchita, parohii afectate de calamități naturale.

19 august 
- primește pe P.C. Părinte Vasile Pop de la parohia Micfalău, jud. Covasna
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe Inga de la parohia Dobârlău, jud. Covasna
- primește poe domnul dr. Marius Craina, managerul Spitalului Județean din Timișoara
- primește pe doamna Dochia Bendre de la Brașov
- primește pe P.C. Părinte Daniel Otescu de la parohia Belinț, împreună cu domnii ing. Marcel Ardelean și Marius 

Barboni 
- participă la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Brigăzii 18 Infanterie Banat din Timișoara

21 august 
- săvârșește sfințirea bisericii cu hramul Sfânta Treime, din parohia Sebiș, județul Arad și Sfânta Liturghie, împre-

ună cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei al Aradului
- participă la un eveniment al Asociației Românilor de Pretutindeni, în parohia Covăsânț, județul Arad
- efectuează o vizită pastorală la Catedrala Veche din municipiul Arad



28 Învierea

22 august 
- primește pe domnul Mihai Anghel, directorul Radio Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Mircea Lăutaș de la parohia Timișoara Freidorf
- primește pe P.C. Părinte Cristian Feraru de la paraclisul mitropolitan Sfinții Apostoli Ioan și Luca
- vizitează șantierul casei parohiale din parohia Voiteg
- efectuează o vizită pastorală la Mănăstirea Timișeni 

23 august 
- primește pe familia Alexandru și Georgeta Vlad din Onești
- primește pe familia Ioana și Gheorghe Boroată din Drobeta Turnu Severin
- primește pe P.C. Părinte Andi Pop de la parohia Boldur
- primește pe doamna prof. Ghizela Fuioagă din Timișoara
- efectuează o vizită la șantierul Manăstirii Dobrești
- efectuează o vizită la parohiile Boldur și Căpăt

24 august 
- primește pe P.C. Părinte Ioan Jurji de la Făget
- primește pe P.Cuv. Maică stareță Filoteea Nistor de la Luncanii de Sus
- primește pe doamna Silvia Negru din Timișoara
- primește pe domnul Viorel Cioloca din Timișoara
- efectuează o vizită la șantierul de la parohia Moravița
- efectuează vizite la șantierul de la parohia Voiteg, la casa parohială și la parohia Folea

25 august 
- prezidează Permanența Consiliului Eparhial
- primește pe domnul Afilon Noica, directorul general ENEL Timișoara
- primește pe domnul chestor Dorel Andraș din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Prisăcean de la Deta
- efectuează o vizită la șantierul de la casa parohială din parohia Topolovățu Mic

26 august
- primește pe domnul col. Lucian Mihoc de la ISU Banat
- primește pe P.C. Părinte Radu Reja de la Biled

28-29 august 
- efectuează o vizită în Episcopia ortodoxă română din Serbia (Dacia Felix)

30 august 
- primește pe domnul Nicola Carabenciov, director executiv BRD Timișoara 
- primește pe domnul gen. Gheorghe Atudoroaie, împreună cu P.Cuv. ieroschimonah Serafim de la mănăstirea 

Vatoped, Muntele Athos
- participă la deschiderea cursurilor pentru obținerea gradelor în preoție, pentru clerici din Mitropolia Banatului
- primește pe P.C. Părinți protopopi Ioan Prisăcean de la Deta, Bujor Păcurar de la Făget și Marius Podereu de 

la Sânnicolau Mare
- efectuează o vizită pastorală la Mănăstirea Românești și vizitează șantierele de la Mănăstirea Dobrești și paro-

hiile Jupani și Coștei

31 august
- primește pe P.C. Părinte Radu Meșter de la parohia Alioș
- primește pe P.C. Părinte Traian Birăescu de la parohia Lugoj Dealul Viilor
- primește pe P.C. Părinte prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie din Arad
- primește pe P.C. Părinte Cristian Niculescu de la parohia Timișoara Elisabetin


