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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE

Şi în anul mântuirii 2019, vede lumina tiparului o nouă ediţie 
a Almanahului Arhiepiscopiei Timişoarei, veche şi consacrată 
publicaţie eparhială, care a primit în timp haine noi, pe măsura 
exigenţelor vremii.

După tradiţie, almanahul cuprinde calendarul bisericesc, 
rânduielile tipiconale, organizarea Bisericii Ortodoxe, a Bisericii 
Ortodoxe Române şi organizarea Arhiepiscopiei Timişoarei, 
cu nomenclatorul funcţiilor şi numelor persoanelor care ocupă 
aceste funcţii la începutul de an 2019. De importanţă este 
catalogul parohiilor şi preoţilor din fiecare protopopiat în parte, 
numit în vechime „şematism”. 

Și în almanahul de anul acesta o serie de articole şi studii 
semnate de teologi, clerici şi mireni ataşaţi Bisericii noastre, 
inaugurează prin scris evenimentele care vor avea loc în anul 
omagial 2019, instituit de Sfântul Sinod ca fiind al patriarhilor 
Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, al tipăritorilor de cărţi şi al 
cântăreţilor bisericeşti, respectiv anul omagial al satului românesc.

Și pe plan local, aşa cum am obişnuit pe bunii noştri credincioşi 
şi cititori, avem câte un eveniment aparte pe care îl cinstim 
mai deosebit. În anul 2019 facem pomenirea personalităţii 
Mitropolitului Vasile Lazarescu al Banatului (1947-1961), care 
a trecut la cele veşnice în ziua de 21 februarie 1969. Sunt deci 
50 de ani de când s-a înveşnicit primul mitropolit al restauratei 
Mitropolii a Banatului, vrednic (re)începător al şirului 
mitropoliţilor români din partea cea mai de vest a ţării. 
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Noul an 2019 îl dorim cu toţii mai bun decât cel care a trecut. 
Trebuie să observăm însă că orice schimbare a societăţii şi a lumii în 
care trăim se poate realiza numai în măsura în care noi înşine devenim 
subiectul unei schimbări duhovniceşti adevărate şi roditoare.

Să rugăm pe Dumnezeu Cel în Treime închinat şi preamărit 
să ne ajute să biruim tot ceea ce este de la cel Rău şi să nu ne 
abatem de la calea sfintelor porunci ale lui Dumnezeu.

Fie pace pe pământ, linişte, bună voire şi binecuvântare de 
la Dumnezeu peste lumea aceasta, ţara noastră şi toţi ierarhii, 
clericii, monahii şi credincioşii din Sfânta Mitropolie a Banatului!

Cu arhierească binecuvântare,

† IOAN
Mitropolitul Banatului
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Calendar creştin-ortodox
2019
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Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; 
Sf. Cuvioşi Marcel şi Tadeu.                                  G

Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia (Harţi) 

† Sfântul Ap., Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; 
Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul

29

28

27

SâMBăTă

VINERI

jOI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; 
Sf. Cuv. Leon30 DuMINICă

DECEMBRIE

Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul şi Iacob, rudenia 
Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 6, voscr. 9

decembrie 2018
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Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. 
Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de 
Sarov (Harți)   

IANuARIE2 MIERCuRI 

(†) Tăierea-împrejur cea după Trup a Domnului; 
†) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)

IANuARIE

Odovania praznicului Naşterii Domnului; 
Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes 
(Slujba în noaptea trecerii dintre ani) 

DECEMBRIE

decembrie 2018 - Ianuarie 2019

MARţI

LuNI31

1
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IANuARIE6

IANuARIE5

IANuARIE4

IANuARIE3
Ianuarie 2019

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI 

jOI

(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca 
Arătare)

Sf. Mc. Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia 
(Ajunul Botezului Domnului. Post)                               

Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. 
Cuv. Apolinaria (Harți. Zi aliturgică)

Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie  
Sf. Mc. Teopempt şi Teonas;  
Sf. Cuv. Sinclitichia  

Duminica după Botezul Domnului; Toate ale praznicului: Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17
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9

8

7

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IANuARIE 

IANuARIE

IANuARIE

Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie;  
Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 

Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica;

†) Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

Ianuarie 2019
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Sf. Mc. Ermil şi Stratonic;  
Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe

Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia                                    
  

† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de 
obşte din Palestina; 
Sf. Cuv. Vitalie                                                        

Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei;  
†) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti;  
Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei   

IANuARIE13

IANuARIE12

IANuARIE11

IANuARIE10

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii 
Domnului); glas 8, voscr. 11 

Ianuarie 2019
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Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru;  
Sf. Mc. Danact citeţul

Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

Odovania praznicului Botezului Domnului;  
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait;  
Sf. Nina.  

IANuARIE16

IANuARIE 15

IANuARIE14

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

Ianuarie 2019

G
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†) Sf. Cuvios Eftimie cel Mare;  
Sf. Mucenic Eusebiu;  
Sf. Mucenici In, Pin şi Rim                                    

Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; 
Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului;  
Sf. Mc. Eufrasia

† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii 
Alexandriei

†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare;  
Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria                      

IANuARIE20

IANuARIE19

IANuARIE18

IANuARIE17

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a celor 
10 leproşi); glas 1, voscr. 1

Ianuarie 2019
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Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei;  
Sf. Mc. Agatanghel;  
Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 

Sf. Ap. Timotei;  
Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul;  
Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma               @

IANuARIE

IANuARIE

IANuARIE 

MIERCuRI

MARţI 

LuNI21

22

23

Ianuarie 2019
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† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur;  
Sf. Marciana împărăteasa                                     T

†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; 
Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan 

†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul 
Constantinopolului;  
† Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului          

Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei 
(Tedeum) 

IANuARIE27

IANuARIE26

IANuARIE25

IANuARIE24

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din 
Ierihon); glas 2, voscr. 2

Ianuarie 2019
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Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie 
Teoforul; Sf. Mucenic Filotei

Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob 
Sihastrul                                                                 

IANuARIE

IANuARIE28

29

†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie 
Teologul şi Ioan Gură de Aur;  
Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei

IANuARIE30

MARţI

MIERCuRI

LuNI

Ianuarie 2019
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Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu;  
Sf. Prorociţă Ana

FEBRuARIE3

(†) Întâmpinarea Domnului

DuMINICă

Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului;  
Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas  

Sf. Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan 

FEBRuARIE2

FEBRuARIE1

IANuARIE31

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 3, voscr. 3

Ianuarie - februarie 2019
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Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul 
Constantinopolului;  
Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare 

FEBRuARIE6 MIERCuRI 

Sf. Mc. Agata şi Teodula
FEBRuARIE 

Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul;  
Sf. Sfinţit Mc. Avramie                                          

FEBRuARIE

MARţI 

LuNI4

5

februarie 2019
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†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie;  
Sf. Mc. Valentina                         

Odovania praznicului Întâmpinării Domnului;  
Sf. Mc. Nichifor

Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat;
Sf. Proroc Zaharia 

Sf. Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului;  
Sf. Cuvios Luca din Elada                                     
Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat;  

FEBRuARIE10

FEBRuARIE9

FEBRuARIE8

FEBRuARIE7

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 
4, voscr. 4

februarie 2019
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Sf. Cuv. Martinian;  
Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila;  
Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei                G

Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei;  
Sf. Mc. Hristea

Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei;  
Sf. Teodora împărăteasa                                         

13

12

11

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

februarie 2019
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Sf. Mare Mc. Teodor Tiron;  
Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria

Sf. Sfințiți Mc. Pamfil preotul şi Valent diaconul; Sf. 
Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului 

Sf. Ap. Onisim; 
Sf. Mc. Maior                                                        

 
Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam

FEBRuARIE 17

FEBRuARIE16

FEBRuARIE15

FEBRuARIE14

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; 
glas 5, voscr. 5 (Începutul Triodului)

februarie 2019
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Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, Sf. Cuv. Visarion 
(Harţi) 

Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia               @

Sf. Ier. Leon, episcopul Romei                                            

FEBRuARIE20

FEBRuARIE19

FEBRuARIE18

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

februarie 2019
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† Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan 
Botezătorul

Sf. Sfinţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei;  
Sf. Cuv. Gorgonia                                                 

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol 
(Harţi)

Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul 
Antiohiei

FEBRuARIE24

FEBRuARIE23

FEBRuARIE22

FEBRuARIE21

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; 
glas 6, voscr. 6

februarie 2019
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Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu 

Sf. Ierarh Porfirie, episcopul Gazei;  
Sf. Muceniţă Fotini Samarineanca                        T

Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

Februarie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI25

26

27
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jOI

MARTIE

MARTIE

MARTIE

FEBRuARIE

Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc3

Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei;  
Sf. Mc. Isihie (Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă) 2

Sf. Cuv. Mc. Evdochia;  
Sf. Cuv. Domnina1

28 †) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman,  
din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. 
Sfinţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei

Februarie - Martie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

Duminica  Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 
25, 31-46; glas 7, voscr. 7
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Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; 
Aflarea Sfintei Cruci (Zi aliturgică. Dezlegare la 
brânză, lapte, ouă şi peşte)    

MARTIE6 MIERCuRI

Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul;  
Sf. Cuv. Marcu Pustnicul                                       

MARTIE

Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan;  
Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana 

MARTIE

Martie 2019

MARţI 

LuNI4

5
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MARTIE10

MARTIE9

MARTIE8

MARTIE7
Martie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu 
ei (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti)

†) Sf. 40 de Mucenici din Sevastia (Sâmbăta Sfinților 
Cuvioși)                         

 Sf. Ier. Teofilact Mărturisitorul, episcopul 
Nicomidiei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, 
lapte, ouă şi peşte)

Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, 
Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi 
Elpidie, episcopi din Herson

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. 
Matei 6, 14-21; glas 8, voscr. 8
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13

12

11

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul 
Constantinopolului (Canonul cel Mare)

Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie 
Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul 
Teolog (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)                               

Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului (Începutul 
Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul cel 
Mare)

Martie 2019
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Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu                                                                 

Sf. Mc. Sabin Egipteanul;  
Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Sâmbăta Sf. Mare 
Mc. Teodor Tiron – Pomenirea morţilor)

Sf. Mucenic Agapie, Plisie şi Timolau  

Sf. Cuv. Benedict de Nursia;                                 G 
Sf. Sfinţit Mc. Alexandru preotul (Canonul cel Mare)

MARTIE17

MARTIE16

MARTIE15

MARTIE14

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 1, voscr. 9

Martie 2019
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Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea 
Sf. Sava cel Sfinţit;                                                  

Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria;  
Sf. Mc. Marian diaconul  

Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului 

MARTIE20

MARTIE19

MARTIE18

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

Martie 2019
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Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri;  
Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei  
                                         

Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui 
(Pomenirea morţilor) 

Sf. Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira;  
Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian

Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul;  
Sf. Cuv. Serapion                                                 @

MARTIE24

MARTIE23

MARTIE22

MARTIE21

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului: Evrei 7, 
26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16 

(Iisus – Păstorul cel bun); glas 2, voscr. 10

Martie 2019
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Sf. Mc. Matrona din Tesalonic;  
Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 fii ai lor 

Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. 
Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul şi 
soţia sa, Maxima; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia

(†) Buna Vestire  
(Dezlegare la peşte)

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Martie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI25

26

27
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Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. 
Pantelimon (Pomenirea morţilor)

Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor şi 
Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona şi Varahisie

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului şi 
Ştefan, făcătorul de minuni                                   T

MARTIE30

MARTIE29

MARTIE28
Martie 2019

SâMBăTă

VINERI

jOI

MARTIE31 DuMINICă
Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei;  
Sf. Mc. Veniamin diaconul 

Duminica a 3-a din Post (a sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea 
crucii și urmarea lui Hristos); glas 3, voscr. 11



38

Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie                  

aprilie 2019

APRILIE

APRILIE

APRILIE

3

1

2

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi 
Edesie

Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie



39

Sf. Mucenic Caliopie;  Sf. Ierarh Gheorghe 
Mărturisitorul, episcopul Mitilenei  7

Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. 
Ierarh Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. 
Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Pomenirea 
morţilor)

aprilie 2019

DuMINICă

Sf. Mc. Teodul şi Agatopod;  
Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el

Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi 
Zosima

6

5

4

SâMBăTă

VINERI

jOI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE

Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; 
Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – 

Fericirile); glas 4, voscr. 1



40

Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima 
(Denia Canonului Mare)10 MIERCuRI

Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim

Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi 
Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei                 

MARţI 

LuNI8

9

APRILIE

APRILIE

APRILIE

aprilie 2019



41

† Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul 
Romanului; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, 
episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida  

Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul 
(Pomenirea morţilor)

† Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile 
Mărturisitorul, episcop de Parion (Denia Acatistului 
Bunei Vestiri)                                                        G

†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul 
Râmnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul 
Pergamului      

14

13

12

11

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE

Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 
23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 5, voscr. 2

aprilie 2019



42

Sf. Sfinţit Mc. Simeon, episcopul Persiei

Sf. Mc. fecioare: Agapia, Irina şi Hionia               

Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent
 

17

16

15

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

aprilie 2019



43

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la 
peşte)

† Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului;  
Sf. Cuv. Teodor Trihina (Sâmbăta lui Lazăr - 
Pomenirea morţilor)                                             

Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche;  
Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie                                        @                          

Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul

21

20

19

18

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18 
(Denie)

aprilie 2019



44

Sfânta şi Marea Miercuri (Denie); †) Sf. Ierarhi 
Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici, 
mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif 
Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat 
şi Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

Sfânta şi Marea Marţi (Denie) Sf. Mc. Valerie 
(Slujba Sf. Mare Mc. Gheorghe se va săvârși luni, a 
doua zi de Paști, potrivit hotărârii Sf. Sinod)                                        

Sfânta şi Marea Luni (Denie); Sf. Ier. Teodor 
Sicheotul, episcopul Anastasiopolei 

24

23

22

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

aprilie 2019



45

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)                                        
 

Sfânta şi Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Simeon, rudenia 
Domnului, episcopul Ierusalimului                      T

Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia 
Prohodului Domnului); Sf. Sfinţit Mc. Vasilevs, 
episcopul Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, 
Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă)                                    

Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); 
Sf. Ap. şi Evanghelist Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de 
la Poiana Mărului

28

27

26

25

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE

Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17

aprilie 2019



46

(†) Sfintele Paşti; †) Sf. Mare Mc. Gheorghe, 
purtătorul de biruinţă (Slujba sa se săvârșește 
astăzi, potrivit hotărârii Sf. Sinod)

aprilie - MAi 2019

LuNI 29 APRILIE

Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi 
Acachie (Harţi)

MAI1 MIERCuRI

(†) Sfintele Paşti; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. 
Ier. Donat, episcopul Evriei  

APRILIE

MARţI30



47

SâMBăTă

VINERI

DuMINICă 

jOI

MAI

MAI

MAI

MAI

Sf. Mare Mc. Irina;  
Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou5

Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului 
Augustin4

†) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sfintei Icoane 
a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea 
Ghighiu; †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici (Harți)                      3

2 Aducerea moaştelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; †Sf. 
Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Matrona de la Moscova

MAi 2019

Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1



48

†) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; 
Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la peşte)    G

MAI8 MIERCuRI

Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în 
Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat

MAI

Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul;  
Sf. Mc. Varvar 

MAI

MAi 2019

MARţI 

LuNI6

7



49

MAI12

MAI11

MAI10

MAI9
MAi 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, 
arhiepiscopul Ciprului şi Gherman, patriarhul 
Constantinopolului

Sf. Sfinţit Mc. Mochie preotul; Sf. Ier. Metodie şi 
Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor                              

Sf. Ap. Simon Zilotul (Dezlegare la peşte) 

Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari 
a moaştelor Sf. Ier. Nicolae

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, 
voscr. 4



50

15

14

13

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

MAI

MAI

MAI

Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; † Sf. Ier. Iacob 
Putneanul, mitropolitul Moldovei (Dezlegare la 
peşte) 

Sf. Mc. Isidor din Hios; 
Sf. Sfinţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului

Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul 

MAi 2019



51

Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei           @                                              

Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin 

Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie 
şi Teofan (Dezlegare la peşte)

Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; † Sf. Cuv. Sila, Paisie şi 
Natan de la Sihăstria Putnei

MAI19

MAI18

MAI17

MAI16

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 
1-15; glas 3, voscr. 5

MAi 2019



52

Înjumătăţirea Cincizecimii; Sf. Mc. Vasilisc şi 
Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic  
(Dezlegare la peşte)          

†) Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, 
Constantin şi mama sa, Elena

Sf. Mc. Talaleu; 
Sf. Cuv. Talasie; 
Sf. Lidia din Filipi

MAI22

MAI21

MAI20

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

MAi 2019



53

Sf. Ap. Carp şi Alfeu;  
Sf. Mc. Averchie şi Elena                                    T

†A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul

Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat 
(Dezlegare la peşte)

Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; 
Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa

MAI26

MAI25

MAI24

MAI23

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

MAi 2019



54

Odovania Înjumătățirii Cincizecimii; Sf. Mc. 
Teodosia fecioara; Sf. Sfinţit Mc. Olivian  (Dezlegare 
la peşte)

Sf. Sfinţit Mc. Eutihie, episcopul Melitinei; Sf. Ier. 
Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului

Sf. Mucenic Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Eladie 
şi Terapont, episcopul Sardei; Sf. Mărturisitor Ioan 
Rusul 

MAI

MAI

MAI

MAi 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI27

28

29



55

Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam
MAI30

MAi - iunie 2019

jOI

IuNIE2 DuMINICă
†) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; 
Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului

Sf. Iustin Martirul şi Filosoful 
şi cei împreună cu el                                             

Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie (Dezlegare 
la peşte)

1

31

SâMBăTă

VINERI

IuNIE

MAI

Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; 
glas 5, voscr. 8



56

Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Sfinţit 
Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo şi 
Leonid (Dezlegare la peşte)

Iunie 2019

IuNIE

IuNIE

IuNIE

5

3

4

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

 † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; 
Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. 
Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr 

Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara



57

Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei   9

† Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor 
Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat

Iunie 2019

DuMINICă

Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Anciriei;  
Sf. Mc. Zenaida (Dezlegare la peşte)

(†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor)                 

8

7

6

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 
17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10



58

Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul 
(Dezlegare la pește)12 MIERCuRI

Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, 
arhiepiscopul Crimeei

Sf. Mc. Alexandru şi Antonina;  
Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul Prusei              G

MARţI 

LuNI10

11

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Iunie 2019



59

(†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau 
Rusaliile)

Sf. Proroc Amos;  
Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin şi Ieronim 
(Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)

Odovania praznicului Înălţării Domnului; Sf. 
Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, 
patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește)

Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, episcopul 
Lefcosiei din Cipru      

16

15

14

13

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica a 8-a după Paşti. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

Iunie 2019



60

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel 
Mare (Harţi)

Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul;  
Sf. Cuv. Erasm

(†) Sfânta Treime                                              @                                             

19

18

17

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Iunie 2019



61

Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfinţit Mc. Aristocle preotul 
(Dezlegare la peşte)

Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; 
†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării 
Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, episcopul 
Samosatei (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel. 
Dezlegare la pește)

Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Harți. Lăsatul 
secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)

Sf. Sfinţit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; 
Sf. Ier. Calist, patriarhul Constantinopolului         

23

22

21

20

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-
38 şi 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1

Iunie 2019



62

Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, episcopul 
Goţiei 

Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; 
Sf. Mc. Livia                                                         T

(†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
(Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea moaştelor 
Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. 
Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)   

26

25

24
Iunie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuNIE

IuNIE

IuNIE



63

(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel

Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi 
Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papias

Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. 
Mironosiţă Ioana

29

28

27
Iunie 2019

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

† Soborul Sfinţilor 12 Apostoli;  
†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ 30 DuMINICă 

IuNIE

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni 5, 
17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei  4, 18-23  (Chemarea primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei 5, 

14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2



64

Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul 
Constantinopolului

Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu 
în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel 
Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului

†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; 
Sf. Mc. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, 
cei din Roma                         

3

2

1
Iulie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE



65

Sf. Mare Mc. Chiriachi; 
Sf. Cuvios Toma din Maleon;  
Sf. Mucenic Evanghel

Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; 
Sf. Mc. Lucia din Roma                                      

† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; 
Sf. Cuv. Lampadie 

Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; 
Sf. Cuv. Marta 

7

6

5

4
Iulie 2019

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, 
voscr. 3



66

Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 

(†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului 
Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sf. 
Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei  G

Sf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; 
† Sf. Mc. Epictet preotul şi Astion monahul

10

9

8

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Iulie 2019



67

Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; 
Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan 
Savaitul; Sf. Cuv. Sara                                        

†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului 
Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu 
şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica;  
Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare la peşte)

Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu 
Apostolii şi luminătoarea Rusiei

14

13

12

11

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 4-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 6, 18-23; 
al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 

(Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 4

Iulie 2019



68

Sf. Mare Mc. Marina; 
Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei                  @

Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; 
Sf. Mc. Iulia                                                         

Sf. Mc. Chiric şi Iulita; 
Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei

17

16

15

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Iulie 2019



69

Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; 
 Sf. Proroc Iezechiel;
†) Sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de la Agapia Veche

†) Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul 

Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; 
Sf. Cuv. Die; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim 
de Sarov                                                             

†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; 
Sf. Cuv. Pamvo

21

20

19

18

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi 
demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

Iulie 2019



70

Sf. Mare Mc. Hristina; 
Sf. Mc. Ermoghen 

Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca;  
Sf. Sfinţit Mc. Apolinarie, Vitalie şi Valeria                                      

Sf. Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria 
Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela

24

23

22

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Iulie 2019



71

Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi 
Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu

†) Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon
  

Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din 
Roma; † Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel

Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul al V-lea 
Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia             T

28

27

26

25

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din 
Capernaum); glas 5, voscr. 6

Iulie 2019



72

Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; 
Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul umbriei (Lăsatul 
secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)       

Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; 
Sf. Mc. Teodota cu fiii săi 

30

29
Iulie 2019

MARţI 

LuNI

IuLIE

IuLIE

Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul 
Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea (Începutul 
Postului Adormirii Maicii Domnului)31 MIERCuRI

IuLIE



73

Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil                                                     

Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; 
Sf. Mironosiţă Salomeea; 
Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic

Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; 
Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat 
Iustinian cel Mare 

Scoaterea Sfintei Cruci;  
Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei  

4

3

2

1
August 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui 
mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7



74

†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. 
Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie 
Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului G         

(†) Schimbarea la Faţă a Domnului 
(Dezlegare la peşte) 

Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; 
†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; 
Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie 
Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei

7

6

5
August 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST



75

†) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; 
Sf. Mc. Evplu arhidiaconul                                 

Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; 
Sf. Sfinţit Mc. Xist, episcopul Romei; 
Sf. Mc. Ipolit  

Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru 
icoana lui Hristos

Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, 
şi Miron, episcopul Cretei

11

10

9

8
August 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor); glas 
7, voscr. 8



76

Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului;  
Sf. Proroc Miheia

Odovania praznicului Schimbării la Faţă a 
Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuvios Maxim 
Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei

Sf. Mc. Fotie şi Anichit

14

13

12

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

August 2019



77

Sf. Mc. Flor şi Lavru                                          

†) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron preotul, 
Straton şi Ciprian

Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la 
Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin 
Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, 
Radu şi Matei, dimpreună cu sfetnicul Ianache; † Sf. 
Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

(†) Adormirea Maicii Domnului                      @        

18

17

16

15

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – 
Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

August 2019



78

Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; 
Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan 
diaconul şi Venust                                                

Sf. Proroc Samuel; 
Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie

Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla 

21

20

19

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

August 2019



79

Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; 
Sf. Ap. Tit  

Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation

Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului;
Sf. Mc. Lup; 
Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum T

Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el

25

24

23

22

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea  lunaticului); 
glas 1, voscr. 10

August 2019



80

Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; 
Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei

Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa 

28

27

26
August 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

AuGuST

AuGuST

AuGuST



81

†) Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei şi 
Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; 
Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, 
patriarhii Constantinopolului

(†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul 
(Post)                                                                     

30

29
August - Septembrie 2019

VINERI

jOI

AuGuST

AuGuST

†) Începutul anului bisericesc; 
† Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); 
Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum) 

Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă

1

31

DuMINICă 

SâMBăTă

SEPTEMBRIE

AuGuST

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului 
nemilostiv); glas 2, voscr. 11



82

Septembrie 2019

Sf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; 
Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

Sf. Sfinţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; 
Sf. Cuv. Teoctist; † Sf. Cuv. Neofit şi Meletie de la 
Mănăstirea Stânişoara                                      

Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul 
Constantinopolului 

4

3

2

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



83

(†) Naşterea Maicii Domnului

Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului;  
Sf. Mc. Sozont; 
† Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; 
Sf. Mc. Eudoxie                                                   G                                                                                            

Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. 
Ioan Botezătorul

8

7

6

5
Septembrie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18 și al praznicului: Filipeni 2, 5-11; Ev. 
Ioan 3, 13-17 și a praznicului: Luca 10, 38-42; 11, 27-28 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 3, voscr. 1



84

Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; 
Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul

Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; † Sf. 
Cuv. Chiriac de la Tazlău; † Sf. Cuv. Onufrie de la 
Vorona; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic 

11

10

9

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Septembrie 2019



85

(†) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, 
mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita; 
† Sf. Ier. Visarion, arhiepiscopul Larisei

(†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)                     @

Înainte-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci; † Târnosirea 
Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfinţiţi Mc. 
Corneliu Sutaşul şi Ciprian, episcopul Cartaginei;  
† Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: 
Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian 

Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; 
Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul 

15

14

13

12

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea Crucii 
şi urmarea lui Hristos); glas 4, voscr. 2

Septembrie 2019



86

Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; 
Sf. Mc. Ariadna

Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi 

Sf. Mare Mc. Eufimia; 
Sf. Mc. Meletina şi Ludmila 

18

17

16

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Septembrie 2019



87

† Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, 
mitropolitul Moldovei; 
Sf. Sfinţit Mc. Foca, episcop de Sinope                 T

Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci; 
Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona 

Sf. Mari Mc. Eustatie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi 
fii ai lor: Agapie şi Teopist                                    

Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

22

21

20

19

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11  
(Pescuirea minunată); glas 5, voscr. 3

Septembrie 2019



88

Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; 
Sf. Cuv. Serghie de la Radonej 

Sf. Mare Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; 
Sf. Cuv. Siluan Athonitul 

Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; 
Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia  

25

24

23

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Septembrie 2019



89

Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; 
Sf. Mc. Petronia

† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; 
Sf. Proroc Baruh; 
Sf. Cuv. Neofit Zăvorâtul din Cipru                                                    

†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul 
Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia

†) Mutarea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; 
† Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

29

28

27

26

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 6, voscr. 4

Septembrie 2019



90

Septembrie - Octombrie 2019

Sf. Sfinţit Mc. Ciprian;  
Sf. Mc. Iustina fecioara                                       

†) Acoperământul Maicii Domnului; 
Sf. Apostol Anania; Sf. Cuvios Roman Melodul; 
† Sf. Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani  

Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul 
Armeniei; Sf. Mucenici Ripsimia şi Gaiani

2

1

30

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE



91

† Sf. Ap. Toma;  
Sf. Mc. Erotiida

Sf. Mc. Haritina; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la 
Mănăstirea Turnu                                              G                                                

Sf. Sfinţit Mc. Ierotei, episcopul Atenei

Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; 
Sf. Mc. Teoctist 

6

5

4

3
Octombrie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 
(Învierea fiului văduvei din Nain); glas 7, voscr. 5



92

† Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; 
Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia                              

Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia

† Sf. Mari Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian 
preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie 

9

8

7

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Octombrie 2019



93

† Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei 
la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi 
Florentie

Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; 
Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei                       

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; 
Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei 

Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; 
Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărturisitorul 

13

12

11

10

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic);  
Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit  3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătorului); 

a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 8, voscr. 6

Octombrie 2019



94

Sf. Mc. Longhin Sutaşul                                      

Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia

†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; 
Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie    @

16

15

14

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Octombrie 2019



95

Sf. Mare Mc. Artemie; 
Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia

Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. uar; Sf. Cleopatra; 
Sf. Cuv. Ioan de la Rila                                          

† Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; 
Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Sf. Proroc Oseea;  
Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul 

20

19

18

17

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 
(Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 1, voscr. 7

Octombrie 2019



96

Sf. Ap. Iacov, rudenia Domnului, întâiul episcop al 
Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul

Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai 
cu Apostolii;  Sf. 7 tineri din Efes

†) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf.Mc. 
Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi 
Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare T

23

22

21

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Octombrie 2019



97

† Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul 
Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala 
Patriarhală); Sf. Mc. Nestor 

†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Sf. Mc. Marcian şi Martirie; 
Sf. Tavita

Sf. Mare Mucenic Areta; 
Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin 

27

26

25

24

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 
(Învierea fiicei lui Iair); glas 2, voscr. 8

Octombrie 2019



98

Sf. Sfinţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei şi sora sa, 
Zenovia; Sf. Ap. Cleopa  

Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; 
Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa

† Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; 
Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii;  
Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei 

30

29

28
Octombrie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE 



99

Sf. Sfinţiţi Mc. Achepsima, Iosif  şi Aitala; Aşezarea 
moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida 

Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi 
Anempodist (Sâmbăta morţilor - Moşii de toamnă)

Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din 
Asia

Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, urban, Aristobul şi 
Narcis; Sf. Mc. Epimah                                        

3

2

1

31
Octombrie - Noiembrie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 3, voscr. 9



100

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia 

Sf. Mc. Galaction şi Epistimia 

Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv. Gheorghe 
Mărturisitorul din Drama                                      G                                                           

6

5

4
Noiembrie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



101

Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi 
Cvart; Sf. Mc. Orest                                              

Sf. Ier. Nectarie de la Eghina;
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; 
Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona

†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al 
tuturor cereştilor puteri

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; 
Sf. Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei                 

10

9

8

7
Noiembrie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 
(Pilda samarineanului  milostiv); glas 4, voscr. 10



102

†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul 
Constantinopolului şi mama sa, Sf. Antuza 

Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; 
† Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie 
din Zagra şi Vasile din Telciu; 
Sf. Cuv. Nil Pustnicul                                              @

† Sf. Mare Mc. Mina; 
Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; 
Sf. Cuv. Teodor Studitul

13

12

11

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Noiembrie 2019



103

Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul 
Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul

 Sf. Ap. şi Evanghelist Matei 

†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; 
Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv 
diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului) 

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; 
Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului  
(Începutul Postului Naşterii Domnului) 

17

16

15

14

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 
(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 5, voscr. 11

Noiembrie 2019
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Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; 
†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; 
Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului

Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam                       T

Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu                        

20

19

18

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Noiembrie 2019
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Sf. Sfinţiţi Mucenici Clement, episcopul Romei şi 
Petru, episcopul Alexandriei (Dezlegare la peşte)

† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; 
Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei şi Grigorie, 
episcopul Acragandelor (Dezlegare la peşte)

Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia; 
Sf. Mc. Cecilia

(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
(Dezlegare la peşte)  

24

23

22

21

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 
(Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 6, voscr. 1

Noiembrie 2019
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Sf. Mare Mc. Iacob Persul; 
Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie 

Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian 
Paflagonul                            

Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii 
Domnului; † Sf. Mare Mc. Ecaterina; 
Sf. Mare Mc. Mercurie (Dezlegare la peşte)

27

26

25
Noiembrie 2019

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE
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Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun  

Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh

29

28
Noiembrie - decembrie 2019

VINERI

jOI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Sf. Proroc Naum; 
Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv 
(Tedeum. Dezlegare la peşte)

†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 
României; † Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul 
Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei 
(Dezlegare la peşte)                                                 

1

30

DuMINICă 

SâMBăTă

DECEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 16-a după Rusalii;  Ap. 2 Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30 (Pilda talanților); glas 7, 
voscr. 2
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decembrie 2019

† Sf. Mare Mucenic Varvara; 
Sf. Cuvios Ioan Damaschin                                 G

† Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani;  
Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare la peşte)                  

Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfirie 
Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul 
Efesului 

4

3

2

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE



109

Sf. Cuv. Patapie; 
Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor (Dezlegare la peşte)

†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; 
Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului 
(Dezlegare la peşte)           

†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 
făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)

†) Sf. Cuvios Sava cel Sfinţit; 
Sf. Mucenic Anastasie (Dezlegare la peşte)

8

7

6

5
decembrie 2019

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 27-a după Rusalii Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 
(Tămăduirea femeii gârbove); glas 8, voscr. 3
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Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou

Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf 
                                               

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. 
Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel 
(Dezlegare la peşte)

11

10

9

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

decembrie 2019
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Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. 
Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)                   

Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie 
(Dezlegare la peşte) 

†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. Mari 
Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; 
Sf. Mc. Lucia din Siracuza 

†) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul 
de minuni (Dezlegare la peşte)                            @

15

14

13

12

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 28-a după Rusaliii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); 
Ap. Sf. Strămoşi: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 1, voscr. 4

decembrie 2019
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† Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi 
Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului                                               

Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria 
şi Misail

Sf. Proroc Agheu; 
Sf. Teofana împărăteasa

18

17

16

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

decembrie 2019
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† Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului; 
Sf. Mare Mc. Anastasia  

Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; 
Sf. Mc. Temistocle

Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; 
Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, 
episcopul Etiopiei                                                 T

22

21

20

19

DuMINICă 

SâMBăTă

VINERI

jOI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului);  Ap. Evrei 11, 9-10; 
32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5

decembrie 2019



114

(†) Naşterea Domnului (Crăciunul. Harţi)

Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)

Sfinţii 10 Mucenici din Creta; 
Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei 

25

24

23

MIERCuRI

MARţI 

LuNI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

decembrie 2019
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Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; 
Sf. Cuvioşi Marcel şi Tadeu                                

Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia

† Sfântul Ap., Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; 
Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul (Harţi)

†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim 
cel Sfinţit de la Tismana; Sf. Sfinţit Mc. Eftimie, 
episcopul Sardei                              

29

28

27

26

DuMINICă

SâMBăTă

VINERI

jOI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul şi Iacob, rudenia 
Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 3, voscr. 6

decembrie 2019
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Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; 
Sf. Cuv. Leon

Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. 
Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Slujba în 
noaptea trecerii dintre ani)

(†) Tăierea-împrejur cea după Trup a Domnului; 
†) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)

30

31

1

decembrie 2019 - ianuarie 2020

LuNI

MARţI

MIERCuRI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

IANuARIE
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FAZELE LuNII
lună plină     @ primul pătrar     G
lună nouă     = ultimul pătrar     T

2020 19 aprilie
2021  2 mai
2022   24 aprilie 

2023   16 aprilie
2024 5 mai
2025 20 aprilie

DATA SFINTELOR PAŞTI
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RÂNDUIElI BIsERICEşTI îN ANUl 2019

Zile de post şi posturi de peste an

• Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, 
însemnate cu harţi
• Ajunul Bobotezei (sâmbătă, 5 ianuarie) 
• Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 29 august)
• Înălţarea Sfintei Cruci (sâmbătă, 14 septembrie)
• Postul Sfintelor Paşti (luni, 11 martie - sâmbătă, 27 aprilie)
• Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sâmbătă, 22 iunie - 
vineri, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
• Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 31 iulie - 
miercuri, 14 august) 
• Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie - marți, 24 
decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
• Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): 
vinerea dinaintea Botezului Domnului (4 ianuarie); miercuri şi vineri, 
în săptămâna Lăsatului sec de brânză (6 şi 8 martie); luni şi marţi, în 
prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (11 și 12 martie); în Sfânta 
şi Marea Vineri (26 aprilie).
• Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori 
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 17, 24 și 31 martie; 7, 14, 25 și 27 aprilie; 24 
decembrie.
• Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de 
rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în 
prima săptămână a Postului, până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, 
cu excepția praznicului Bunei Vestiri (25 martie).
• Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate 
celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la 

Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); 
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în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în 
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol 
Toma (21 aprilie – 5 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează 
(25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
• Ziua Culturii Naţionale (marți, 15 ianuarie)
• Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (joi, 
24 ianuarie)
• Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-
1989 în România (sâmbătă, 9 martie)
• Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare 
națională (miercuri, 27 martie)
• Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 
1945 şi a Europei - 1950 (joi, 9 mai)
• 10 Mai - sărbătoare naţională (vineri, 10 mai)
• Ziua Naţională a Familiei (duminică, 12 mai)
• Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste 
(marți, 14 mai)
• Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 2 iunie)
• Duminica românilor migranţi (duminică, 18 august)
• Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu 
(duminică, 1 septembrie)
• Ziua Bibliei (miercuri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
• Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 6 iunie)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României 
(sâmbătă, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
• Anul Nou (marți, 1, şi miercuri, 2 ianuarie)
• Ziua Unirii Principatelor Române (joi, 24 ianuarie)
• Sfânta și Marea Vineri (vineri, 26 aprilie)
• Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 28 şi luni, 29 aprilie) 
• Sărbătoarea internaţională a muncii (miercuri, 1 mai)
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• Ziua Copilului (sâmbătă, 1 iunie)
• Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 16 şi luni, 17 iunie)
• Adormirea Maicii Domnului (joi, 15 august)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României 
(sâmbătă, 30 noiembrie)
• Ziua Naţională a României (duminică, 1 decembrie)
• Prima şi a doua zi de Crăciun (miercuri, 25 şi joi, 26 
decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2019)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate 

mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 
5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de luni după 
Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. 
Apostol Toma (4 martie - 5 mai); de la Crăciun până la Bobotează (25 
decembrie - 6 ianuarie).

Nu se fac nunţi (în anul 2020)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an; în ajunul şi în 

zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 27 – 28 mai; 6 - 8 iunie; 
15 august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secului de carne 
pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (24 februarie 
– 26 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (15 - 28 iunie); 
în Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie - 14 august); în Postul 
Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie); în perioada de la 
Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).
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ORgANIzAREA CANONICă  
A BIsERICII ORTODOxE

Atunci când ne referim la Biserica Ortodoxă universală, spunem 
despre ea că este „una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească“, 
Biserica cea adevărată întemeiată de către Mântuitorul Iisus Hristos. 

Pe plan local, organizatoric, astăzi în lume Biserica Ortodoxă 
este alcătuită din mai multe Biserici locale surori, autocefale sau 
cu o conducere de sine stătătoare, după practica din cele mai vechi 
timpuri. Aceste Biserici, deşi au o conducere proprie printr-un Sfânt 
Sinod, sunt în comuniune deplină, fapt care se exprimă în mod văzut 
prin comuniunea euharistică cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus 
Hristos. 

Configuraţia canonică a Bisericii Ortodoxe la începutul anului 
2019 este următoarea: 

1. Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului
Patriarh: Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului
2. Patriarhia Alexandriei şi a întregii Africi
Patriarh: Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al 

Alexandriei şi al întregii Africi
3. Patriarhia Antiohiei şi a întregului Orient
Patriarh: Preafericirea Sa Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al 

întregului Orient
4. Patriarhia Ierusalimului şi a toată Palestina
Patriarh: Sanctitatea Sa Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului 
5. Patriarhia Moscovei şi a întregii Rusii
Patriarh: Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii
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6. Patriarhia Română
Patriarh: Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române 
7. Patriarhia Sârbă
Patriarh: Preafericirea Sa Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Sârbe
8. Patriarhia Bulgară
Patriarh: Preafericirea Sa Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Bulgare
9. Patriarhia Georgiană
Patriarh: Sanctitatea Sa Ilie al II-lea, Patriarhul Georgiei 
10. Biserica Ciprului
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Hrisostom al II-lea, Arhiepiscop de 

Noua justiniana şi al întregului Cipru
11. Biserica Greciei
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul 

Atenei şi a toată Elada
12. Biserica Poloniei
Mitropolit: Preafericirea Sa Sava, Mitropolitul Varşoviei şi al 

întregii Polonii
13. Biserica Albaniei
Arhiepiscop: Preafericirea Sa Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei şi 

al întregii Albanii
14. Biserica Cehiei şi Slovaciei
 Mitropolit: Preafericirea Sa Rastislav, Mitropolitul Preşovului și 

al Ținuturilor Cehiei și Slovaciei

În afară de aceste Biserici autocefale, mai există şi Biserici 
autonome, care depind de Biserici autocefale (ex. Biserica Finlandei), 
precum şi numeroase eparhii înfiinţate în Diaspora, prin emigrarea 
multor ortodocşi din ţările lor de baştină, în regiuni precum: America 
de Nord şi de Sud, Italia, Franţa, Germania, Australia ş.a.
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BIsERICA ORTODOxă ROMÂNă
Potrivit Statutului său pentru organizare şi funcţionare, Biserica 

Ortodoxă Română cuprinde pe toţi credincioşii ortodocşi români. 
Aceasta este organizată ca Patriarhie cu titulatura „Patriarhia Română“. 
Conducerea Bisericii în cele spirituale o are Sfântul Sinod. Adunarea 
Naţională Bisericească este forul deliberativ central al Bisericii. 
Organismul executiv al Adunării Naţionale Bisericeşti este Consiliul 
Naţional Bisericesc. 

Sfântul Sinod se compune din Înaltpreasfinţiţii Mitropoliţi 
şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţii Episcopi în funcţie şi Preasfinţiţii 
Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari. Sfântul Sinod, Adunarea Naţională 
Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc au ca preşedinte pe 
Preafericitul Părinte Patriarh.  

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Patriarh: 

Preafericitul Părinte dr. Daniel Ciobotea
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 2, Sector 4,  040163,  Bucureşti
Telefon 021.406.71.61; 406.71.95 ; Fax 021.406.71.62
Web site: www.patriarhia.ro; E-mail: patriarhia@dnt.ro

Episcopi-vicari patriarhali: 
Preasfinţitul dr. Varlaam Ploieşteanul
Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4,  040163, Bucureşti
Telefon 021.406.71.69; Fax 021.406.71.70
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Preasfințitul Ieronim Sinaitul 
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4,  040163, Bucureşti
Telefon 021.406.71.69; Fax 021.406.71.70

MITROPOLIA MuNTENIEI ŞI DOBROGEI

1. Arhiepiscopia Bucureştilor
Arhiepiscop şi Mitropolit: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române
Episcop-vicar: Preasfinţitul dr. Timotei Prahoveanul
Intrarea Miron Cristea nr. 9, Sector 4, 040161, Bucureşti
Telefon 021.337.49.57
2. Arhiepiscopia Tomisului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Teodosie Petrescu 
Str. Arhiepiscopiei nr. 23, 900732, Constanţa, jud. Constanţa
Telefon 0241.61.40.20; Fax 0241.61.17.32
3. Arhiepiscopia Târgoviştei
Arhiepiscop, Mitropolit şi Exarh patriarhal pentru relaţiile externe: 

Înaltpreasfinţitul dr. Nifon Mihăiţă
Bd. Castanilor nr. 3-5, 130004, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Telefon 0245.21.37.13; 61.18.05
4. Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul Calinic Argatu 
Bd. Basarabilor nr. 1, 115300, Curtea de Argeş, jud. Argeş
Telefon 0248.72.24.10; Fax 0248.71.44.01
5. Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Ciprian Spiridon
Aleea Episcopiei nr. 3, 120043, Buzău, jud.Buzău
Telefon 0238.71.07.14; Fax 0238.41.36.08
6. Arhiepiscopia Dunării de Jos
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Casian Crăciun
Str. Domnească nr. 104, 800201, Galaţi, jud. Galaţi
Telefon 0236.46.00.14; Fax 0236.46.01.94
7. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Episcop: Preasfinţitul Vincenţiu Grifoni
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Str. Episcopiei nr. 2, 117660, Slobozia, jud. Ialomiţa
Telefon/Fax 0243.23.12.05
8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului
Episcop: Preasfinţitul Galaction Stângă
Str. Carpaţi nr. 15, 140059, Alexandria, jud.Teleorman
Telefon 0247.31.60.57; Fax 0247.32.66.54
9. Episcopia Giurgiului
Episcop: Preasfinţitul dr. Ambrozie Meleacă
Str. Episcopiei nr. 13, 080015, Giurgiu, jud. Giurgiu
Telefon: 0264.21.40.79; Fax 064.21.40.81
10. Episcopia Tulcei
Episcop: Preasfinţitul dr. Visarion Bălţat
Str. Mircea Vodă nr. 6A, 820134, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon/Fax: 0240.51.51.45

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BuCOVINEI
 
1. Arhiepiscopia Iaşilor
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Teofan Savu
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.16, 700064, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon/Fax 0232.21.54.54, 21.54.56, 21.54.58, 21.53.00
Episcop-vicar: Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 16, 700064, Iaşi, jud. Iaşi 

Telefon/Fax 0232.21.54.54, 21.54.56, 21.54.58, 21.53.00 
2. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul Pimen Zainea 
Str. Ioan Vodă Viteazul nr. 2, 700497, Suceava, jud. Suceava 

Telefon 0230.52.12.95, 22.70.54; Fax 0230.52.20.20
Episcop-vicar: Preasfinţitul Damaschin Dorneanul
Str. Ioan Vodă Viteazul nr. 2, 700497, Suceava, jud. Suceava 

Telefon 0230.52.12.95, 22.70.54; Fax 0230.52.20.20
3. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Ioachim Giosanu
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, 611065, Roman, jud. Neamţ
Telefon/Fax 0233.744.683
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4. Episcopia Huşilor
Episcop: Preasfinţitul dr. Ignatie Trif
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, 735100, Huşi, jud.Vaslui
Telefon/Fax 0235.48.11.32

MITROPOLIA ARDEALuLuI
  
1. Arhiepiscopia Sibiului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Laurenţiu Streza
Str. Mitropoliei nr. 24, 735100, Sibiu, jud.Sibiu
Telefon 0269.21.15.84; Fax 0269.21.55.21
Episcop-vicar: Preasfințitul Ilarion Făgărășanul
Str. Mitropoliei nr. 24, 735100, Sibiu, jud.Sibiu
Telefon 0269.21.81.54
2. Arhiepiscopia Alba Iuliei
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Pop 
Str. Mihai Viteazul nr. 16, 510010, Alba Iulia, jud. Alba
Telefon 0258. 81.16.90; Fax 0258. 81.27.97
3. Episcopia Oradiei
Episcop: Preasfinţitul dr. Sofronie Drincec
Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 3, 410017, Oradea, jud. Bihor
Telefon 0259.43.78.83; Fax 0259.43.34.87
4. Episcopia Covasnei şi Harghitei
Episcop: Preasfințitul Andrei Moldovan
Str. Patriarhul Miron Cristea nr. 17, 530112, Miercurea Ciuc, jud. 

Harghita
Telefon 0266.17.12.69; Fax 0266.12.44.53
5. Episcopia Devei şi Hunedoarei
Episcop: Preasfinţitul dr. Gurie Georgiu
Str. Avram Iancu nr. 2, 330025 Deva, jud. Hunedoara
Telefon/Fax 0254.21.12.41
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MITROPOLIA CLuJuLuI, MARAMuREŞuLuI 
ŞI SĂLAJuLuI

 1. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Andrei Andreicuţ
Piaţa Avram Iancu nr. 18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264 19.39.44; Fax 0264.19.51.84
Episcop-vicar: Preasfinţitul Vasile Someşanul
Piaţa Avram Iancu nr.18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264.43.10.04
2. Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
Episcop: Preasfințitul dr. Iustin Hodea
Str. Avram Iancu nr. 5, 430313, Baia Mare, jud. Maramureş
Tel/fax: 0262. 21.46.14.
Arhiereu-vicar: Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul
3. Episcopia Sălajului
Episcop: Preasfinţitul dr. Petroniu Florea
Str. Avram Iancu nr. 29/A, 450143, Zalău, jud. Sălaj
Telefon/Fax 0360.10.03.21
 

MITROPOLIA OLTENIEI
 
1. Arhiepiscopia Craiovei
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Popa
Str. Mitropolit Firmilian nr. 3, 200381, Craiova, jud. Dolj
Telefon 0251.41.50.54; Fax 0251.41.83.69
2. Arhiepiscopia Râmnicului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Varsanufie Gogescu
Str. Carol I nr. 43, 240178, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Telefon 0250.73.11.70; 73.88.21; Fax 0250.73.49.52
3. Episcopia Severinului şi Strehaiei
Episcop: Preasfinţitul dr. Nicodim Nicolăescu 
Str. I. G. Bibicescu nr. 6, 220103, Drobeta-Turnu Severin, jud. 

Mehedinţi
Telefon 0252.33.30.48; Fax 0252. 33.30.49
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4. Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
Episcop: Preasfinţitul dr. Sebastian Paşcanu
Str. Fraţii Buzeşti nr. 15, 230080, Slatina, jud. Olt
Telefon 0249.42.10.26; Fax 0349.41.68.61

MITROPOLIA BANATuLuI 

1. Arhiepiscopia Timişoarei
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan 
Bd. C.D. Loga nr. 5, 300021, Timişoara, jud. Timiş
Telefon 0256.49.32.32; Fax 0256.49.11.76
Episcop-vicar: Preasfinţitul Paisie Lugojanul
Bd. C.D. Loga nr. 5, 300021, Timişoara, jud. Timiş
Telefon 0256.29.52.28; Fax 0256.49.11.76
2. Arhiepiscopia Aradului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu
Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, Arad, jud. Arad
Telefon 0257.28.18.56; Fax 0257.28.12.62
Episcop-vicar: Preasfinţitul dr. Emilian Crişanul
Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, Arad, jud. Arad
Telefon 0257.28.18.56; Fax 0257.28.12.62
3. Episcopia Caransebeşului
Episcop: Preasfinţitul dr. Lucian Mic
Str. Nicolae Corneanu nr. 11, 325400, Caransebeş, jud. Caraş-

Severin
Telefon 0255.516.412; Fax 0255.51.64.02

MITROPOLIA BASARABIEI, AuTONOMĂ ȘI DE STIL 
VECHI ȘI EXARHATuL PLAIuRILOR

1. Arhiepiscopia Chişinăului
Arhiepiscop, Mitropolit şi Exarh al Plaiurilor: Înaltpreasfinţitul 

Petru Păduraru 
Str. 31 August 1989 nr. 161, 2004, Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax +373.22.75.57.22
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2. Episcopia Bălţilor
Episcop: Preasfinţitul Antonie Telembici
3. Episcopia Basarabiei de Sud
Episcop: Preasfinţitul Veniamin Goreanu
4. Episcopia Dubăsarilor şi a toată Transnistria

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
PENTRu GERMANIA, EuROPA CENTRALĂ ŞI DE NORD

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Germaniei, Austriei şi 
Luxemburgului

Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Serafim Joantă 
Fürthestraße 166-168, D-90429, Nürnberg, Germania
Telefon +49. 911.323.69.13;  Fax +49. 911.323. 69. 12
Episcop-vicar: Preasfinţitul Sofian Braşoveanul
Paul-Heyse-Str. 19, D-80336, München, Germania 
2. Episcopia ortodoxă română a Europei de Nord
Episcop: Preasfinţitul dr. Macarie Drăgoi
Hässlingbyvägen 7; 13691 Haninge-Stockholm, Suedia

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PENTRu EuROPA 
OCCIDENTALĂ ŞI MERIDIONALĂ

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Europei Occidentale
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Iosif Pop
1 Bd. du Général Le Clerc, 91470, Limours, Franţa
Telefon +33. 1.64.91.59.24; Fax +33. 1. 64.91.26.83
Episcop-vicar: Preasfinţitul Marc Nemţeanul
62 rue Mazarin, 33000, Bordeaux, Franţa
2. Episcopia ortodoxă română din Italia
Episcop: Preasfinţitul Siluan Şpan
Via Ardeatina nr. 1741, 00134 Roma, Italia
Telefon/Fax +39. 06. 71. 97. 343
Arhiereu-vicar: Preasfinţitul Atanasie de Bogdania
3. Episcopia ortodoxă română a Spaniei şi Portugaliei
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Episcop: Preasfinţitul Timotei Lauran
Avenida Alfonso XIII nr. 157; 28016 Madrid, Spania
Telefon +34913501881 int. 104
Arhiereu-vicar: Preasfinţitul Teofil de Iberia

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
A CELOR DOuĂ AMERICI

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Statelor unite ale Americii
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Nicolae Condrea
5410 N. Newland Ave, Chicago IL, 60656, uSA
Telefon +1.773.774.1677; Fax 1.773.774.1805
2. Episcopia ortodoxă română a Canadei
Episcop: Preasfinţitul Ioan Casian Tunaru
2010 Boul. Marie, St-Hubert Quebec j4T 2B1 Canada
Tel: +1.450.812.1733
Email: contact@episcopia.ca

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN uNGARIA

Episcop: Preasfinţitul dr. Siluan Mănuilă
Parcul Groza nr. 2, 5700 Gyula, ungaria
Telefon/Fax +36.66.361.281

EPISCOPIA DACIA FELIX

Episcop locţiitor: Preasfinţitul dr. Siluan Mănuilă, Episcopul 
ortodox român al ungariei

ul. Zarko Zrenianina br. 60, 26300, Vârşeţ, Serbia
Telefon +381.138.110.71

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN AuSTRALIA ŞI 
NOuA ZEELANDĂ

Episcop: Preasfinţitul Mihail Filimon
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61–63 Queensberry Street, Carlton 3053, Melbourne, Victoria, 
Australia, P.O. Box 122

VICARIATuL ORTODOX uCRAINEAN

Vicariatul Ortodox ucrainean din România 
Vicar general: P.C. Părinte Ioan Pițura
Loc. Sighetu Marmației, județul Maramureș, 
Str. Bogdan Vodă nr. 12 

REPREZENTANȚE ȘI COMuNITĂȚI
ALE PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN STRĂINĂTATE

Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Aşezământul 
Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Românesc de la Ierihon 
cu Centrul de Studii şi Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan Iacob”, 
Aşezământul Românesc de la Iordan), Reprezentanţa Patriarhiei 
Române pe lângă instituţiile europene (Bruxelles), Reprezentanţa 
Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria), Comunitatea Ortodoxă 
Română din Turcia (Istanbul), Comunitatea Ortodoxă Română din 
Africa de Sud (johannesburg), Comunitatea Ortodoxă Română din 
Cipru (Nicosia), Comunitatea Ortodoxă Română din japonia (Tokyo, 
Osaka), Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc).

uNITĂȚI BISERICEȘTI AFLATE SuB ALTE JuRISDICȚII
Aşezămintele Româneşti din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu 

şi alte schituri sau chilii), aflate sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice 
a Constantinopolului. 
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CENTRUl EPARHIAl 

300021 TIMIŞOARA, Bd. C. D. Loga nr. 7,
tel. 0256/490287, fax: 0256/220343

www.mitropolia-banatului.ro

e-mail: secretariat@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan 
Episcop-vicar: Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul
Vicar eparhial și coordonator al sectorului administrativ-

bisericesc: pr. ic. stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul cultural și comunicații media: consilier pr. ic. stavr. 

Zaharia Pereş
Sectorul economic-financiar: consilier pr. ic. stavr. Cristian 

Constantin
Sectorul social filantropic și misionar: 

ARHIEPIsCOPIA TIMIşOAREI
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consilier: pr. ic. stavr. Cristian Pavel
inspector: pr. Romeo Ionuț Dumitrașcu
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: consilier pr. ic. 

stavr. dr. Nichifor Tănase
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: consilier arhid. 

ing. Timotei Anişorac
Oficiul juridic: consilier pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector bisericesc, secretariat: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
Serviciul contabilitate: Lucia Benchea și Marinela Pașca 
Serviciul personal: Andreea Petruse, Marioara Debucean şi Ana 

Creţa
Serviciul registratură: Daniela ţăran 
Serviciul tehnoredactare: Mariana Varga
Administrator: diacon Valentin Benchea
Redacția revistei „Altarul Banatului“: pr. ic. stavr. dr. Adrian 

Carebia
Redacția revistei „Învierea“: pr. ic. stavr. dr. Marius Florescu
Redacția cotidianului „Lumina de Banat“: diacon dr. Răzvan Fibișan 
Biroul de comunicații și relații cu publicul: Lucian Florea
Studioul de radio „Învierea“: dr. Irina Arieșan, preot Marius Mircia și 

Claudiu Răducu
Tipografia arhidiecezană: pr. Eduard Tănase și pr. Ioan D. Țârnea
Fundaţia „Filantropia“: coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali: Claudia Bencec și monahia Chiriachi Pricop
Arhivă și bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Atelierul de croitorie: responsabilă monahia Esia Darie 
Casa de ajutor reciproc a clerului: contabil: Mihaela Piroc
                casier: Mărioara Debucean
Servicul tehnic: Răzvan Muntean, Ioan Muntean, Petru Popan și 

Dan Rusmir    
Îngrijitor: Angela Racovițan
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Societatea comercială de editură și tipografie Partoș S.R.L.: 
arhidiacon dr. Marian Pîrvu

Depozitul de obiecte bisericeşti – catedrala mitropolitană:  
diacon Sergiu Pantea, Alin Moga, Mirela Lațcu și Alina Ana-Maria 
Damian

Muzeul de artă veche bisericească: sora Nicoleta Ploşnea 
Atelierul de lumănări: preot Ștefan Mezin
Magazinul de obiecte bisericești de la catedrală:  monahia 

Rafaela Bora 
Magazinul de obiecte bisericești Lugoj: Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericești Făget: Maria jurj
Magazinul de obiecte bisericești Jimbolia: Elena Chifoi

ADuNAREA  EPARHIALĂ

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

1. Comisia administrativ-bisericească
Preşedinte:  preot Dorin Covaci
Raportor:  preot Ionuț Furdean
Membri:  ing. Ioan Iulian Groza
   tehnician Gabriel Marius Mureşan
               av. Florin Cărăbaș
                   prof.univ.dr. Liviu Pop
                              
2. Comisia culturală şi educaţională
Preşedinte:  pr. conf. univ. dr. Constantin jinga
Raportor:   prof. univ. dr. Marilen Pirtea
Membri:   preot Nicolae Strizu
                prof. Ioan Traia
                 conf.univ.dr. Claudiu Mesaroș
                     ing. Gheorghe Stînean
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3. Comisia economică, bugetară şi patrimonială
Preşedinte:  preot Gheorghiţă Cristian Popa
Raportor:     ec.dr. Florin Popovici
Membri:       ec.dr. Titu Bojin
                    prof.univ.dr. Claudiu Brândaş
                    ing. Ion Constantin
                    prof. dr.ing. Marin Marin

4. Comisia social – filantropică
Preşedinte: preot Daniel Escariu
Raportor:     preot Daniel Otescu
Membri:       ing. Ioan Miron
                 prof.univ.dr. Dorel Săndesc
               prof.univ.dr. Virgil Filaret Musta
               Cătălin Burlacu

5. Comisia organizatorică, juridică și de validare
Preşedinte: preot Caius Andraşoni
Raportor:     preot Gheorghe Florea
Membri:       preot Ștefan Dumitrescu 
  ing. Vasile Cotuna
  ec. Claudiu Avramescu
                ec. Silviu Mihai Rusu
             

Secretarii Adunării Eparhiale și membrii
Adunării Naționale Bisericești

pr. conf. dr. Constantin jinga
prof. univ. dr. Liviu Pop
ec. dr. Florin Popovici

CONSILIuL   EPARHIAL

Clerici 
preot conf. dr. Constantin jinga
preot Caius Andrașoni
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preot Dorin Covaci

Mireni
ec. dr. Titu Bojin
prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea
avocat Florin Cărăbaș
ec. dr. Florin Popovici
prof. univ. dr. Virgil Filaret Musta
prof. dr. ing. Marin Marin

ADuNAREA NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ

1. preot Constantin jinga
2. ec.dr. Titu Bojin
3. prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea

CONSISTORIuL  EPARHIAL

Preot Daniel Aron Alic – președinte 
Preot Ion Florentin jura – membru 
Preot Ioan Mezinca – membru 

Supleanți 
Preot Eugen Babescu
Preot Valer Budiul

CONSISTORIuL MITROPOLITAN

Preot Marius Covaci - membru

CONSISTORIuL MONAHAL EPARHIAL

Preşedinte:   arhim. Simeon Stana – exarh eparhial
Membri:     protos. Mihail Duma – mănăstirea Timişeni 
protos.  Iov Creţu – mănăstirea Săraca 
Supleanţi:   arhim. Climent Vântu – mănăstirea Săraca 
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protos.  Serafim Grozăvescu – mănăstirea Cebza
Grefier:  preot ic. stavr. Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic 

la Centrul eparhial

CATEDRALA MITROPOLITANĂ

Administrator: arhidiacon Eugen Goanţă
Preoţi: ic. stavr. Dumitru Vana, ic. stavr. Marius Covaci, ic. stavr. 

Constantin Train, ic. Vasile Câmpean, ic. stavr. Dan Dragomir, Daniel 
Hlodec, Ștefan Mezin și Gavril Mihai Piroc 

Diaconi: arhid. dr. Marian Pîrvu, arhid. Veselin Ciocov, Sergiu 
Pantea, dr. Alexandru Dan Adam şi dr. Răzvan Fibişan

uNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA
FACuLTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

Cu  SECŢIA TEOLOGIE  PASTORALĂ

Decan: conf. univ. dr. Dana Percec
Prodecani: conf. univ. dr. Valy Ceia, conf. univ. dr. Loredana 

Pungă, lect. univ. dr. Gabriel Bărdăşan
Secretar şef: prof. Ramona Miţiga
Secretari pentru programele de studii teologice: Titiana Kovacs 

și Monica Neumann
Șeful catedrei: pr. conf. dr. Constantin jinga
Conferenţiari: pr. dr. Gavril Trifa, pr. dr. Constantin jinga şi dr. 

Remus Feraru
Lectori: pr. dr. Daniel Enea, pr. dr. Cosmin Panțuru, dr. Daniel 

Lemeni, pr. dr. Adrian Covan, pr. dr. Alin Scridon şi dr. Gabriela Radu
Cadre didactice asociate: pr. prof. dr. Ioan Mihoc, pr. dr. Marius 

Florescu, pr. dr. Marius Ioana, ierom. dr. Rafael Povîrnaru, pr. dr. Radu 
Bogdan, diacon dr. Iosif Stancovici 

Duhovnic: ieromonah dr. Rafael Povîrnaru
Biblioteca Facultăţii de Teologie: Nicolae Dragoș Lengher
Administrator financiar-patrimoniu: Otilia Dobra
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COLEGIuL NAŢIONAL  „CARMEN SYLVA“ – TIMIŞOARA

Clasele de Teologie
Director: prof. Doina Olimpia Cirimpei
Directori adj.: prof. dr. Nicolae Seimeanu şi prof. Mariana Vărgatu
Secretar-şef: ing. Alina Taşcău
Secretar: Florentina Rus
Cadre didactice la disciplinele teologice: pr. prof. Constantin 

Train, pr. prof. Petru-Remus Suru, prof. Florin-Nicolae Şincari, prof. 
Liliana-Monica Ghera 

LICEuL TEOLOGIC ORTODOX  
„SFÂNTuL ANTIM IVIREANuL”

http://www.liceulortodoxsfantulantim.ro/
• Secretariat:
tel/fax +40 356 178 805, contact@liceulortodoxsfantulantim.ro
• Administraţie:
tel +40 356 178 802, administratie@liceulortodoxsfantulantim.

ro
• Adresa:
Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas nr. 57), 

300210 
Timişoara, județul Timiş

Ciclul primar
Director: 
Prof. Adela Panait 
Profesori, pegagogi şi psihologi:
Alina Gheran, Amalia Doboș, Cristina Caucar, Mariana Mera, 

Marius Stolojescu, Mihaela Ritter, Narcisa Oneșan, Ioana Dragomir, 
Adina Botezatu, Ramona Dăcilă, Alecsandra Balint, Patricia Panait, 
Speranța Munteanu, preot Silviu Damșe, Anca Luțu, Gabriela Damșe, 
Loredana Popovici, Loredana Trică, Otilia Axinia, Maria Cîmpean, 
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Ionică Ana-Maria Roxana, Mirela Filip, Adela Blaj, Corina Popescu, 
Eva Şarga

Ciclul gimnazial
Director:
Prof. Adela Panait 
Profesori, pedagogi şi psihologi:
Adina Botezatu, Andreea Constantin, Sorin Ionescu, Crina Rusu, 

Diana Beştea, Delia Secula, Daniel Lemeni, Ioana Dragomir, Oana 
Flavia Nenadov, Maria Ardelean, Mărioara Fara Leahu, Mihaela 
Miloş, Patricia Panait, Ramona Dăcilă, Sorin Deaconu, Ştefan Beştea, 
Ştefan Rădulescu, Speranţa Munteanu, preot Silviu Damşe, Anca 
Luţu, Loredana Trică

GRĂDINIȚA ORTODOXĂ „TROIȚA”
www.gradinitatroita.ro
• Telefon și Fax:
Director +40 723 528 594
Secretariat: +40 758 876 482
Email: contact@gradinitatroita.ro
Adresa: Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas 

nr. 57), 300210, Timişoara, județul Timiş



143

PROTOPOPIATE

PROTOPOPIATUl DETA

305200 Deta, str. 1 Mai nr. 4, tel. 0256/390 631
Protopop: pr. ic. stavr. Ioan Prisăcean

1. Deta, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1924, biseri-
ca „Pogorârea Sfântului Duh“ 2009, 771 familii cu 2.245 credincioşi, 
preoţi: Ioan Prisăcean şi Ioan Ciprian Blagoe.

2. Banloc, biserica „Înălţarea Domnului“ 1862–1869, 504 fami-
lii cu 994 credincioşi; filia Ofseniţa, biserică în construcţie 2001, 56 
familii cu 225 credincioşi, preot Ionuţ Ciprian Boşca şi preot Petru 
Achim. 

3. Berecuţa, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 53 familii cu 
162 credincioşi; filia Mănăstire, capela „Pogorârea Duhului Sfânt“, 53 
familii cu 166 credincioşi, preot Zoran Milovanov.

4. Birda, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1911, 207 familii 
cu 587 credincioşi; filia Sângeorge - capela „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril“, 64 familii cu 174 credincioşi, preot dr. Valentin Marian 
Bugariu.

5. Cebza, biserica „Naşterea Sf. loan Botezătorul“ 1923, 230 fa-
milii cu 540 credincioşi, preot Ion Ciprian Ene.

6. Cerna, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1905, 110 fami-
lii cu 288 credincioşi, preot Ilie Radu. 

7. Ciacova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1900, 408 
familii cu 1.136 credincioşi, preot Ionel Emanuel Popescu.

8. Clopodia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, în construcţie, 123 
familii cu 398 credincioşi, preot Ionel Marius Crăciunescu.

9. Colonia Gătaia, biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ 1975, 121 fami-
lii cu 265 credincioşi, preot Iulian Popa.



144

10. Denta, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 437 fa-
milii cu 1.180 credincioşi, preot Achim Nicolae Miloş.

11. Ferendia, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1848, 151 
familii cu 350 credincioşi, preot Dan Tiberiu Gherasim.

12. Folea, biserica „Sf. Nicolae“ 1925, 120 familii cu 281 credin-
cioşi, preot Ioan Sălvan.

13. Gătaia, biserica „Învierea Domnului“ 1796, 476 familii cu 
1.125 credincioşi, preot Călin Negrea.

14. Gherman, biserica „Înălţarea Domnului“ 1878, 68 familii cu 
166 credincioşi, filia Lăţunaş capela „Sf. Mc. Pantelimon“, 1933, 30 
familii cu 61 credincioşi, preot Damian Griguța.

15. Ghilad, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1812, 325 
familii cu 1.309 credincioşi, preot Gheorghe Florea.

16. jamu Mare, capela „Învierea Domnului“ 1978, 233 familii cu 
610 credincioşi, preot Ioan Babeu.

17. jebel, biserica „Sf. Ilie“ 1750, 591 familii cu 1.698 credin-
cioşi, preot Florin Groza.

18. Liebling, biserica „Sf. Gheorghe“ 1932, biserică în construc-
ţie, 648 familii cu 2.297 credincioşi; filia Conacu Iosif, fără lăcaş de 
cult, 45 familii cu 129 credincioşi, preot Ionuț Dănuț Mania.

19. Livezile, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1759, 273 
familii cu 747 credincioşi; filia Dolaţ, capela „Sf. Dimitrie“ 1976, 91 
familii cu 304 credincioşi, preot Daniel Rusan.

20. Macedonia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1903, 113 familii cu 
302 credincioşi; filia Gad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1935, 28 fa-
milii cu 41 credincioşi, preot Dorian Oprişor.

21. Moraviţa, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1962,105 
familii cu 370 credincioşi; filia Dejan, capela „Pogorârea Sf. Duh“ 
1930, 37 familii cu 90 credincioşi, preot Cristian Nicușor Babeu.

22. Obad, biserica „Înălţarea Domnului“ 1891, 111 familii cu 382 
credincioşi, preot Ioan Doţ.

23. Opatiţa, biserica „Învierea Domnului“ 1875, 112 familii cu 
360 credincioşi; filia Roviniţa Mare, biserica „Naşterea Maicii Dom-
nului“ 1924, 53 familii cu 135 credincioşi, preot Ionel Rujan.

24. Partoș, mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou, 82 familii cu 213 
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credincioși, stareț ieromonah Varlaam Almăjanu și diacon Ionel Csu-
dor. 

25. Pădureni, biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 1837, 393 familii cu 
1054 credincioşi, preot Virgil Roşu.

26. Percosova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1910, 86 fa-
milii cu 217 credincioşi; filia Butin, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril“ 1925, 23 familii cu 46 credincioşi, preot Sebastian Andrei Pe-
trescu.

27. Petroman, biserica „Sf. Apostol Petru şi Pavel“ 1873, 160 fa-
milii cu 453 credincioşi, preot Daniel Florin Groza.

28. Sculea, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1864, 115 fa-
milii cu 320 credincioşi, preot Ioan Marcu.

29. Stamora Germană, capela „Sf. Ilie“ 1980, 197 familii cu 619 
credincioşi, filia Gaiu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 
1828, 62 familii cu 151 credincioşi, preot Dragoş Georgian Popovici.

30. Şemlacu Mare, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1886, 64 familii 
cu 143 credincioşi; filia Şemlacu Mic, fără lăcaş de cult, 42 familii cu 
86 credincioşi, preot 

31. Şipet, biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor“ 1936, 245 familii 
cu 690 credincioşi, preot Marcel Nicolae Moclinda.

32. Toager, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1908, 102 familii cu 
260 credincioşi; filia Giera, fără lăcaş de cult, 40 familii cu 94 credin-
cioşi; filia Grăniceri, fără lăcaş de cult, 41 familii cu 112 credincioşi, 
preot George Danciu.

33. Voiteg, biserica „Sf. Gheorghe“ 1912, 430 familii cu 1.215 
credincioşi, preot Dragan Giorgiev.

PROTOPOPIATuL FĂGET

305300 Făget, Calea Lugojului nr. 41, tel. 0256/320 586
Protopop: pr. ic. stavr. Bujor Păcurar

1. Făget I, biserica „Înălţarea Domnului“, în construcţie 2003, 
480 familii cu 1540 credincioşi, preoţi Bujor Păcurar şi Ioan jurj.

2. Făget II, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 298 
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familii cu 1005 credincioşi, preot Cristian Farcaş.
3. Băteşti, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1938, 90 familii cu 340 

credincioşi, preot Valentin Toma Murar. 
4. Bârna, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1974, 44 fami-

lii cu 163 credincioşi, preot Miron Zepa.
5. Begheiu Mic, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1906, 

91 familii cu 254credincioşi; filia Dumbrava, biserica „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel“, 2004, 70 familii cu 172 credincioşi, preot Petru Ca-
potescu.

6. Bethausen, biserica „Naşterii Maicii Domnului“ 2004, 138 fa-
milii cu 445 credincioşi, preot Ovidiu Marinescu.

7. Bichigi, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1927, 95 familii 
cu 302 credincioşi, preot Emanuel Ioan Ciusa.

8. Brăneşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1982, 88 familii cu 298 
credincioşi; filia jupâneşti, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1990, 41 
familii cu 136 credincioşi, preot Gheorghe Măstăcănean.

9. Breazova, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1962, 63 familii cu 
195 credincioşi, preot.

10. Bucovăţ, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1935, 95 fa-
milii cu 460 credincioşi, preot Ionuț Lacatîș.

11. Bunea Mare, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1975, 
49 familii cu 163 credincioşi; filia Povergina, biserica,,Sf. Ilie“ 1991, 
45 familii cu 133 credincioşi, preot Ioan Lazăr.

12. Cladova, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1837, 74 familii cu 282 
credincioşi; filia Ierşnic, biserica „Cuv. Paraschiva“ 2006, 47 familii 
cu 122 credincioşi, preot Dumitru Craşovan.

13. Cliciova, biserica „Învierea Domnului“ 1908, 125 familii cu 
375 credincioşi, preot Nicolae Drăghicescu.

14. Coşava, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 104 fa-
milii cu 322 credincioşi; filia Nemeşeşti, biserica „Sf. Nichita Roma-
nul“, 16 familii cu 56 credincioşi, preot Laurenţiu Paulescu.

15. Coşeviţa, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 18 familii cu 
42 credincioşi, filia Bulza, biserica „Sf. Ioan Teologul“, 1830, 12 fa-
milii cu 18 credincioşi, filia Groşi, biserica „Cuv. Paraschiva“, 1741, 
22 familii cu 54 credincioşi, preot Ovidiu Capotescu.
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16. Coşteiu de Sus, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1908, 
38 familii cu 88 credincioşi, preot  

17. Curtea, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1937, 180 fami-
lii cu 555 credincioşi, filia Homojdia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 
1751, 21 familii cu 48 credincioşi, preot Petrică Barbu.

18. Cutina, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1899, 123 fami-
lii cu 339 credincioşi, preot Daniel Escariu.

19. Drinova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1905, 58 fa-
milii cu 200 credincioşi, preot Florin Florescu.

20. Dubeşti, biserica „Sf. Dumitru“ 1764, 65 familii cu 200 cre-
dincioşi; filia Ohaba Lungă, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 
1946, 65 familii cu 210 credincioşi, preot Dragan Radovan Simonescu.

21. Fârdea, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1854, 120 familii cu 322 
credincioşi; filia Hăuzeşti, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 
1883, 39 familii cu 136 credincioşi, preot Bojidar Ieremici.

22. Gladna Română, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1896, 
91 familii cu 316 credincioşi; filia Gladna Montană, biserica „Tăierea 
Capului Sf. Ioan Botezătorul“ 1954, 31 familii cu 88 credincioşi, preot 
Valentin Paulescu.

23. jupani, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1913, 63 familii cu 232 
credincioşi, preot.

24. jureşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 2003, 50 familii 
cu 150 credincioşi; filia Boteşti, capela „Acoperământul Maicii Dom-
nului“ 1980, 15 familii cu 60 credincioşi, preot Vasile Costin.

25. Leucuşeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1881, 135 
familii cu 396 credincioşi, preot Bogdan Stănilă.

26. Luncani, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1975, 123 
familii cu 261 credincioşi; filia Luncanii de Sus, 10 familii cu 25 cre-
dincioşi,  preot Romel Neamţu.

27. Margina, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1938, 208 fa-
milii cu 683 credincioşi; filia Zorani, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1737, 
18 familii cu 42 credincioşi, preot Victor Sava.

28. Mănăştur, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1902, 231 
familii cu 589 credincioşi, preot Constantin Dănuţ Stoian.

29. Mâtnicu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 55 
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familii cu 149 credincioşi; filia Drăgsineşti, biserica „Cuv. Paraschi-
va“ 1996, 52 familii cu 160 credincioşi, preot  Petru Sebastian Drăgan.

30. Nădrag, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1900, 380 familii cu 
1.110 credincioşi, preot Daniel Iancu.

31. Nevrincea, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1834, 59 fa-
milii cu 191 credincioşi, preot Ion Dragomir.

32. Ohaba Română, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1969, 
52 familii cu 148 credincioşi, preot Dan Lucrețiu Rusu.

33. Pietroasa, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1779, bise-
rica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ 2000, 63 familii cu 235 credin-
cioşi; filia Fărăşeşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1977, 37 familii cu 
130 credincioşi, preot Călin Beniamin Lazăr.

34. Pogăneşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1921, 49 fa-
milii cu 190 credincioşi,; filia Sărăzani, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“ 1877, 43 familii cu 130 credincioşi, preot Ioan Panusciac.

35. Poieni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1800, 48 fa-
milii cu 169 credincioşi; filia Crivina de Sus, biserica „Cuv. Paras-
chiva“ 1700, 19 familii cu 50 credincioşi, preot Florin Ionel Cotocea.

36. Răchita, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1894, 402 fa-
milii cu 906 credincioşi, preot Dacian David.

37. Remetea Luncă, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1937, 
74 familii cu 214 credincioşi; filia Pădurani, biserica „Cuv. Paraschi-
va“ 1948, 24 familii cu 44 credincioşi; filia Topla, 2 familii cu 3 cre-
dincioşi, preot Vasile ulici. 

38. Româneşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1955, 134 familii cu 
392 credincioşi, preot Ioan Petru Pana.

39. Sinteşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1811, 115 fa-
milii cu 271 credincioşi, preot Vasile Manzur.

40. Sudriaş, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 2004, 76 familii 
cu 219 credincioşi, preot Adrian Marian Borițoni.

41. Surducu Mic, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1879, 68 familii 
cu 154 credincioşi; filia Botineşti, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1871, 
41 familii cu 139 credincioşi, preot Georgel jilavu.

42. Susani, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 83 familii 
cu 239 credincioşi, preot Cristian Ienea.
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43. Temereşti, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1803, 120 
familii cu 400 credincioşi, preot Dorin Ioan Covaci.

44. Tomeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 2006, 80 fami-
lii cu 236 credincioşi; filia Baloşeşti, biserica „Naşterea Maicii Dom-
nului“ 1954, 37 familii cu 111 credincioşi, preot Ioan Nicorici.

45. Tomeşti Colonie, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 2002, 
197 familii cu 386 credincioşi, preot Adrian Magheţ.

46. Traian Vuia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1882, 89 familii cu 
191 credincioşi; filia Săceni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 
1938, 29 familii cu 62 credincioşi, preot Nicolae Dorin jurji.

47. Zolt, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1935, 58 familii cu 
157 credincioşi, preot Veniamin Pârvoni.

PROTOPOPIATuL LuGOJ

305500 Lugoj, str. 20 Decembrie ’89 nr. 7, tel. 0256/351 971
Protopop: pr. ic. stavr. Ioan Cerbu

1. Lugoj I, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1759, capela 
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1883, 3.735 familii cu 8.376 cre-
dincioşi, preoţi: Ioan Cerbu, Vasile Muntean, Nicolae Borduz şi Cris-
tian Cerbu şi diacon Silviu Iordache.

2. Lugoj II, biserica „Învierea Domnului“ şi „Sf. Arhangheli Mi-
hail şi Gavriil“ 2009, 2.517 familii cu 6.100 credincioşi, preoţi: Nico-
lae Ciucure, Ionuț Furdean și diacon Daniel Andriescu.

3. Lugoj III, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1991, 597 familii cu 
1.492 credincioşi, preot Caius Capotescu.

4. Lugoj IV, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1920, 
561 familii cu 1.278 credincioşi, preot Dorel Cimponeru.

5. Lugoj V - Cotu Mic, biserica în construcție „Sfântul Ioan Bo-
tezătorul“, 1.120 familii cu 2.824 credincioşi, preot Alin Vărzaru.

6. Lugoj VI - Dealul Viilor, biserica „Sf. Iosif cel Nou de la Par-
toş“ 2018, 160 familii cu 354 credincioşi, preot Traian Birăescu.

7. Babşa, biserica ,,Sf. Gheorghe“ 1896, 81 familii cu 180 cre-
dincioşi, preot Andrei Chiriliuc.
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8. Bacova, capela „Sf. Ilie“, 263 familii cu 802 credincioşi, preot 
Nicolae Cherlea.

9. Balinţ, biserica „Învierea Domnului“ 1890, 86 familii cu 173 
credincioşi, preot Ioan Şandru.

10. Bara, biserica „Sf. Gheorghe“ 1885, 75 familii cu 184 credin-
cioşi; filia Lăpuşnic, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“; filia 
Dobreşti, biserica „Cuv. Paraschiva“, preot Daniel Cărăbaș.

11. Belinţ, biserica „Învierea Domnului“ 1797, 505 familii cu 
1.505 credincioşi, preoţi: Daniel Otescu şi Marius Oroian. 

12. Blajova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1830, 50 fa-
milii cu 116 credincioşi, preot Răzvan Mateş.

13. Boldur, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1868, 181 fami-
lii cu 535 credincioşi, preot Andi Valeriu Pop.

14. Buziaş I, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1830, 382 fa-
milii cu 1.016 credincioşi, preot Sergiu Marian Zaharia.

15. Buziaş II, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 2004, 234 fa-
milii cu 548 credincioşi, preot Mircea Maier.

16. Căpăt, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1920, 52 fami-
lii cu 135 credincioşi, preot Pavel Popa.

17. Chizătău, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1821, 201 fa-
milii cu 569 credincioşi, preot Valentin Birău.

18. Cireşu, biserica „Sf. Dimitrie“ 1836, 220 familii cu 896 cre-
dincioşi; filia Măguri, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1936, pre-
ot Ioan Last.

19. Coştei, biserica „Sf. Gheorghe“ 1897, 245 familii cu 820 cre-
dincioşi, preot Eugen Alin Ciutac.

20. Criciova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1885, 110 
familii cu 350 credincioşi, preot Claudiu Valentin Subescu.

21. Crivina de jos, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1854, 80 
familii cu 188 credincioşi, preot Ioan Arimescu.

22. Drăgoieşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1852, 105 
familii cu 197 credincioşi, preot Adrian Sorin Creţa.

23. Duboz, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 207 familii cu 
450 credincioşi; filia Cadăr, biserica „Învierea Domnului“ 1862, preot 
Adrian Solomon.
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24. Fădimac, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1837, 55 fa-
milii cu 171 credincioşi, preot Vasile Dărăbanțu.

25. Ficătari, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1890, 101 
familii cu 302 credincioşi, preot Ioan Bărburescu.

26. Găvojdia, biserica „Înălţarea Domnului“ 1928, 320 familii cu 
962 credincioşi, preot Emanoil Vântu.

27. Gruni, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1891, 77 familii 
cu 177 credincioşi, preot Petru Pereş.

28. Herendeşti, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1931,142 
familii cu 398 credincioşi, preot Petru Pârvoni.

29. Hezeriş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1720, 76 fa-
milii cu 197 credincioşi; filia Valea Lungă, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1914, preot Viorel Cinca.

30. Hisiaş, biserica „Sf. Gheorghe“ 1928, 85 familii cu 281 cre-
dincioşi; filia Ghizela, fără lăcaş de cult, preot Moise Lazăr.

31. Hitiaş, biserica „Învierea Domnului“ 1901, 215 familii cu 719 
credincioşi, preot Alin Nelu ţenche.

32. Hodoş, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1897, 149 fami-
lii cu 447 credincioşi; filia Darova, biserica „Adormirea Maicii Dom-
nului“, preot Serioja Covaci.

33. Honorici, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1907, 108 fa-
milii cu 325 credincioşi; filia Pădureni, capela „Naşterea Maicii Dom-
nului“ 2002, preot Daniel Pele.

34. Ictar-Budinţ, bisericile „Sf. Gheorghe“ 1866 şi „Sf. Gheor-
ghe“ 1909, 98 familii cu 187 credincioşi, preot  Ioan Liviu Bugariu.

35. Iosifalău, biserică în construcţie, 92 familii cu 272 credin-
cioşi, preot Vasile Cosmin Chiroiu.

36. jabăr, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1888, 158 familii 
cu 412 credincioşi, preot Aurel Andrieş.

37. jdioara, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1907, 161 fami-
lii cu 386 credincioşi, preot Vali Petrică ungar.

38. jena, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1813, 130 familii 
cu 407 credincioşi, preot Radu Mihail Copil.

39. Lugojel, biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1775, 184 
familii cu 451 credincioşi, preot Gabriel Petrescu.
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40. Niţchidorf, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1999, 265 familii cu 
845 credincioşi, preot Laurian Popa.

41. Ohaba Forgaci, biserica „Învierea Domnului“ 1894, 156 fami-
lii cu 450 credincioşi, preot Nicolae Valentin Voicu.

42. Oloşag, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1730, 98 fa-
milii cu 280 credincioşi, preot Constantin Ciurel.

43. Paniova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1932, 77 fa-
milii cu 168 credincioşi, preot Tiberiu Brestovicean.

44. Păru, bisericile „Naşterea Maicii Domnului“ 1875  şi „Naşte-
rea Maicii Domnului“ 1963, 109 familii cu 256 credincioşi; filia ţi-
pari, fără lăcaş de cult, preot Doru Ionescu.

45. Racoviţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1930, 270 fa-
milii cu 535 credincioşi, preot Ciprian Berariu.

46. Rădmăneşti, biserica „Sf. Ilie“, 18 familii cu 38 credincioşi, 
preot Ioan Munteanu.

47. Sacoşu Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1860, 
309 familii cu 775 credincioşi, preot Vasile Răzvan Marinescu.

48. Sălbăgel, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1879, 91 fami-
lii cu 281 credincioşi, preot Sergiu Hornyak.

49. Sâlha, biserica „Sf. Gheorghe“ 1869, 210 familii cu 597 cre-
dincioşi, preot Adrian Dumitru Avram.

50. Sârbova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1909, 83 fa-
milii cu 251 credincioşi, preot Ioan Petru Botoş.

51. Secaş, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1930, 59 familii 
cu 171 credincioşi; filia Crivobara, biserica „Naşterea Maicii Domnu-
lui“ 1810; filia Vizma, fără lăcaş de cult, preot Dragoș Bogdan Vasile.

52. Silagiu, biserica „Înălţarea Domnului“ 1835, 215 familii cu 
703 credincioşi, preot Gheorghe Luminosu.

53. Sinersig, biserica „Sf. Dimitrie“ 1913, 133 familii cu 350 cre-
dincioşi, preot Ionuț Bogdan.

54. Şanoviţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1796, 162 fa-
milii cu 480 credincioşi, preot  Cristian Bogdan Laichici.

55. Şuştra, biserica ,,Înălţarea Domnului“ 1887, 113 familii cu 
263 credincioşi, preot Marinel Pitău.

56. Tapia, biserica „Sf. Dimitrie“ 1870, 100 familii cu 247 credin-
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cioşi; filia Armădia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1924, 32 familii cu 73 
credincioşi, preot Daniel Cristian Rujoni.

57. Teş, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1929, 127 
familii cu 322 credincioşi; filia Brestovăţ, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1927; filia Coşarii, fără lăcaş de cult; filia Hodoş, biserica 
„Învierea Domnului“ 1934; filia Lucareţ, fără lăcaş de cult, preot Se-
bastian Pîra.

58. Târgovişte, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 117 familii 
cu 280 credincioşi, preot Vasile Alin Stepan.

59. Topolovăţu Mare, biserica „Sf. Gheorghe“ 1885, 320 familii 
cu 756 credincioşi; filia Topolovăţu Mic, biserica „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel“ 1997,  preoţi Pavel Ovidiu Foale şi Ladislau Szasz.

60. V. V. Delamarina, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1908, 122 fa-
milii cu 329 credincioşi, preot Cristian Narcis Tiron.

61. Visag, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1931, 56 familii 
cu 211 credincioşi, preot Florin Avram.

62. Zgribeşti, biserica „Cuv. Chiriac Sihastrul“ 1848, 85 familii 
cu 180 credincioşi, preot Petru Daminescu.

PROTOPOPIATuL SÂNNICOLAu MARE

305600 Sânnicolau Mare, str. A. Şaguna nr. 29, tel. 
0256/371.175

Protopop: pr. ic. stavr. Marius Podereu

1. Sânnicolau Mare, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1903, 
1.780 familii cu 5.100 credincioşi, preoţi: Gheorghe Chiriac, Călin 
Cioban și Marius Podereu.

2. Beba Veche, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1779, 218 
familii cu 538 credincioşi; filia Cherestur, fără lăcaş de cult, 10 familii 
cu 28 credincioşi; filia Pordeanu, fără lăcaş de cult, 4 familii cu 10 
credincioşi, preot Florin Matyas.

3. Biled, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1982, biserică 
în construcție, 746 familii cu 1.607 credincioşi, preot Marius Ruscu. 

4. Bulgăruş, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ 1940, 340 
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familii cu 878 credincioşi, preot Valentin Cazac.
5. Cenad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1880, 464 familii cu 

1.034 credincioşi, preot Gheorghe Covaci.
6. Cheglevici, capela „Schimbarea la Faţă“ 1986, 75 familii cu 

163 credincioşi; filia Dudeştii Vechi, capela „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, 
61 familii cu 131 credincioşi, preot Eleodor Ardelean.

7. Comloşu Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1794, 
786 familii cu 2.775 credincioşi, preoți Cezar Alin Cojocaru și Nicolae 
Bagiu.

8. Comloşu Mic, capela „Sf. Mare Mc. Dimitrie“, 120 familii cu 
410 credincioşi, preot Ion Andoni.

9. Gelu, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1991, 190 familii cu 421 
credincioşi, preot Vasile Sauca.

10. Gottlob, biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 1967, 286 familii cu 
923 credincioşi; filia Vizejdia, fără locaş de cult, 56 familii cu 113 
credincioşi, preot Aurel Văcărescu.

11. Grabaţi, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1949, 267 
familii cu 780 credincioşi, preot Cristian Capotă.

12. Iecea Mare, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1987, 
575 familii cu 1265 credincioşi, preot Ioan Ciprian Iancu Goguț.

13. Iecea Mică, capela „Sf. Ilie“ 1848, 189 familii cu 471 credin-
cioşi, preot Constantin Dinu Bîzgan. 

14. Igriş, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1819 şi bise-
rica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1913, 311 familii cu 878 credin-
cioşi, preot Gheorghe Băra.

15. Lenauheim, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1948, 411 
familii cu 978 credincioşi, preot Ştefan Aurelian Ciucur.

16. Lovrin, biserica „Sf. Nicolae“ 1972, 525 familii cu 1.270 cre-
dincioşi, preot Paul Cosmin Iosivuţ.

17. Nerău, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1910, 233 familii cu 713 
credincioşi, preot Valer Coca.

18. Periam, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1926, 820 fa-
milii cu 3.120 credincioşi, preot Valer Cioica.

19. Pesac, biserica „Înălţarea Domnului“ 1810, 287 familii cu 742 
credincioşi, preot  Svetozar Mladenov.
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20. Saravale, biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ 1898, 
445 familii cu 1.258 credincioşi, preot Dan Şirianţu.

21. Satchinez, biserica „Sf. Dumitru“ 1804, 527 familii cu 1.669 
credincioşi, preot Mihai Herghelegiu.

22. Sânpetru Mare, capela „Sf. Gheorghe“ 1850, 250 familii cu 
800 credincioşi, preot Ştefan Dumitrescu.

23. Sânpetru Mic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1985, 69 
familii cu 200 credincioşi, preot Gheorghe Eugen Vițelar.

24. Şandra, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1985, 499 fa-
milii cu 1.300 credincioşi, preot Nicolae Andreescu.

25. Teremia Mare, capela „Pogorârea Sfântului Duh“ 1994, 468 
familii cu 1.658 credincioşi, filia Teremia Mică, capela „Cuvioasa Pa-
raschiva“ 2005, 82 familii cu 320 credincioşi, preoți Liviu Bogos și 
Viorel Răzvan Pescar.

26. Tomnatic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1980, biserică 
în construcție 2015, 470 familii, cu 1.850 credincioşi, preot Alexandru 
Ciovârnache.

27. uihei, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1937, 93 familii cu 
224 credincioşi, preot Ionel Manuel Popescu.

28. Valcani, biserica „Cuvioasa Paraschiva“ 1789, 238 familii cu 
603 credincioşi, preot Ilie Faur.

29. Variaş, biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ 1992, 416 familii 
cu 1.147 credincioşi, preot Eftimie Cristea.

PROTOPOPIATuL TIMIŞOARA I

300199 Timişoara, Piaţa Alexandru Mocioni nr. 9,
tel. 0256/496699

Protopop: pr. ic. stavr. dr. Ioan Bude

1. Timişoara – Blaşcovici, capela „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” 
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, biserică în construcţie 2012, 
974 familii, 2.152 credincioşi, preoți Gheorghe Moşneguţ și Vasile 
Bădescu și diacon George Giurgiu.

2. Timişoara – Calea Aradului, biserica „Adormirea Maicii 
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Domnului“, 2003, 2.674 familii cu 7.800 credincioşi, preoţi: Iosif  
Hânda, Daniel Dumi Pop, Andrei Lehaci şi diacon Flavius unc.

3. Timişoara – Cetate, biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie“, 729 fa-
milii, 1.162 credincioşi, preoţi: Marcel Vlaicu, George Dimoiu, Ioan 
Vasiescu şi diacon Cătălin Burlacu. 

4. Timişoara – Fratelia, biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, 1963, 
3.334 familii cu 9.143 credincioşi, preoţi: Ioan Bălăngean, Ioan Dră-
gănescu, Alexandru Ranca și arhidiacon Timotei Anișorac. 

5. Timişoara – Freidorf, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1975, 
1.608 familii cu 4.413 credincioşi, preoţi: Petru Itineanţu și Claudiu 
Roşoiu.

6. Timişoara – Iosefin, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 
1936, 4.091 familii cu 12.424 credincioşi, preoţi: Ionel Popescu, Flo-
rin Carebia, Eugen Babescu, Emanoil Petrulescu şi diacon Marius 
Adrian Rumega.

7. Timişoara – Mehala, biserica „Înălţarea Domnului“, 1937, 
2.578 familii cu 6.337 credincioşi, preoţi: Cristian Constantin, Grigore 
Mera, Eduard Tănase şi diacon Laurenţiu Bagiu.

8. Timişoara – Nord, biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“, 2007, 
703 familii, 1.855 credincioşi, preoți Romeo Ionuț Dumitrașcu și 
Adrian Floca. 

9. Timişoara – Ronaţ, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
1994, 1.026 familii cu 2.714 credincioşi, preoți Timotei Sbera şi Ma-
rius Mircia şi arhidiacon Ion Ardereanu.

10. Timişoara – Zona Dacia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 2003, 
4.515 familii cu 10.278 credincioşi, preoţi: Ioan Bude, Adrian Cher-
meleu, Florin Ionuţ Filip, Gheorghe Itineanț și Ioan Rujoni. 

11. Timişoara – Zona Steaua, biserică în construcţie 2007, 645 
familii cu 1.835 credincioşi, preoţi: Ioan Mezinca și Ion Ache Novac.

12. Bărăteaz, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1836, 141 familii cu 360 
credincioşi, preot Ion Danciu.

13. Becicherecu Mic, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
1909, 511 familii cu 1.331 credincioşi, preot Ioan jurji.

14. Beregsău Mare, biserica „Sf. Gheorghe“, 1810, 349 familii cu 
874 credincioşi, preot Semenic Sârbu.
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15. Beregsău Mic, biserica „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul“, 2010, 
162 familii cu 516 credincioşi, preot Nicolae Dale.

16. Bobda, biserica „Sf. Ev. Luca“, 1864, 261 familii cu 477 cre-
dincioşi, preot.

17. Călacea, biserica „Sf. Mc. Gheorghe“, 1812, 140 familii cu 
364 credincioşi, preot Ioan Mura.

18. Carani, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1947, 145 
familii cu 453 credincioşi, preot Sorin Ghilezan.

19. Cărpiniş, biserica „Sf. Mare Mc. Dimitrie“, 1994, 682 fami-
lii cu 1.802 credincioşi, preoţi Gheorghiţă Cristian Popa și Macedon 
Cotuţiu.

20. Cenei, capela ,,Adormirea Maicii Domnului“, 1997, 179 fa-
milii cu 394 credincioşi, preot Mihai Iustin Ierima.

21. Checea Română, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1856, 184 fa-
milii cu 410 credincioşi, preoți Gheorghe Cucu și Cristian Preian.

22. Chişoda, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1735, 633 
familii cu 1.979 credincioşi, preoţi Traian Debucean şi Dragoş Debu-
cean.

23. Corneşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1875, 157 
familii cu 512 credincioşi, preot Ştefan Şişu.

24. Crai Nou, biserica „Sf. Ilie“, 1946, 135 familii cu 290 credin-
cioşi; filia Rudna, fără lăcaş de cult, preot Aurel Fediuc.

25. Diniaş, capela „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, 1989, 247 
familii cu 686 credincioşi; filia Sânmartinul Sârbesc, capela „Sf. Îm-
păraţi Constantin şi Elena“, preot Vasile Balogh.

26. Dudeştii Noi, biserica „Sf. Dimitrie“, 1968, 420 familii cu 
1.116 credincioşi, preot Ionuț Cristea.

27. Foeni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1875, 294 
familii cu 791 credincioşi; filia Cruceni, capelă în construcţie, preot 
Nicolae Strizu.

28. Giroc, biserica „Sf. Dimitrie“, 1759, 740 familii cu 2.556 cre-
dincioşi, preoţi Marius Iulian Șonea şi Daniel Mateia.

29. Giulvăz, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1725, 320 
familii cu 940 credincioşi; filia Ivanda, biserica „Sfântul Iosif cel Nou 
de la Partoş“, 2007, preot Cornel Bercea.
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30. Hodoni, biserica „Sf. Dimitrie“, 1812, 270 familii cu 880 cre-
dincioşi, preot Ion Burdea.

31. Ionel, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ în construcţie 
2011, 110 familii cu 320 credincioşi, preot Vlad Stupariu.

32. jimbolia, biserica „Buna Vestire“, 1942, 1.558 familii cu 
4.674 credincioşi, preoți Petru Alexa și Grigore Marița. 

33. Ortişoara, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1972, 404 
familii cu 1.132 credincioşi, preot Ionuţ Mura.

34. Parţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1896, 241 familii 
cu 605 credincioşi, preot Simion Bistrian.

35. Peciu Nou, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 2010, 
743 familii cu 1.830 credincioşi, preot Tiberiu Benescu.

36. Pustiniş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1925, 126 
familii cu 318 credincioşi; filia Otelec, fără lăcaş de cult, preot Dan 
Spătaru.

37. Săcălaz, capela „Pogorârea Sf. Duh“, 1937, biserică în con-
strucţie, 475 familii cu 1.708 credincioşi, preoţi: Toma Petru şi Ionel 
Maftei.

38. Sânandrei, biserica „Sf. Dimitrie“, 1834, 521 familii cu 1.185 
credincioşi, preot Alecu Radu.

39. Sânmihaiu German, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 
1843, 143 familii cu 428 credincioşi, preot Toma Cătălin Albai.

40. Sânmihaiu Român, biserica „Sf. Gheorghe“, 1724, 460 familii 
cu 1.268 credincioşi, preoţi Pompiliu Rediş şi Dan Dumitru Gârjoabă.

41. Seceani, biserica „Sf. Nicolae“, 1848, 140 familii cu 295 cre-
dincioşi, preot Dorin Ştefănuţ.

42. Şag, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1776, 449 fami-
lii cu 1.360 credincioşi, preot Florin Băran. 

43. uivar, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1890; bise-
rica „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul“, 1997, 251 familii cu 722 credin-
cioşi; filia Răuţi, biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“, 1996; filia 
Sânmartinul Maghiar, fără lăcaş de cult, preot Călin Nicolae Tiberiu.

44. urseni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1890, 281 
familii cu 1.013 credincioşi; filia Rudicica, fără lăcaş de cult, preot 
Nicolae Orlando Văran.
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45. utvin, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1714, 382 fa-
milii cu 1.146 credincioşi, preot Ovidiu Cucec.

PROTOPOPIATuL TIMIŞOARA II

Piaţa Alexandru Mocioni nr. 9, Timişoara, 300199
Telefon: 0372717840

Protopop: pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi

1. Timişoara – Aeroport, biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesvitea-
nul“, 181 familii cu 436 credincioşi, preot Doru Melinescu.

2. Timişoara – Calea Lugojului, biserica „Naşterea Maicii Dom-
nului“, 1.746 familii cu 3.601 credincioşi, preoţi Ioan Mircea Toie, 
Daniel Trăilă și Gavrilă Creța. 

3. Timişoara –  „Sf. Arhid. Ştefan“ – Calea Martirilor, 3.521 fa-
milii cu 7.859 credincioşi, preoţi: Ion Florentin jura şi Alin Cuza.

4. Timişoara – Ciarda Roşie, capela „Adormirea Maicii Dom-
nului“, biserică în construcţie 2010, 487 familii cu 1.356 credincioşi, 
preot Adrian Carebia.

5. Timişoara – Elisabetin, biserica „Adormirea Maicii Domnu-
lui“, 1784, 4.474 familii cu 12.532 credincioşi, preoţi: Cristian Nicu-
lescu, Viorel Râncu, Ioan Petraş, Nichifor Tănase şi Petru Suru. 

6. Timişoara – Fabric, biserica „Sf. Ilie și Sf. Spiridon“, 1913, 
1.177 familii cu 2.697 credincioşi, preoţi: Cosmin Panţuru, Nicolae 
Morar şi Daniel Alic  şi diacon Dorin Cătinean.

7. Timişoara – Fabric Est, biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena“, 1945, 284 familii cu 770 credincioşi, preot Cristian Aurel 
Tomescu.

8. Timişoara – Fabric Vest, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1.010 
familii cu 2.677 credincioşi, preoţi: Constantin jinga, Cristian Pavel, 
Robert Nedelcu și Valentin Boancheș.

9. Timişoara – Ghiroda Nouă, biserica, „Adormirea Maicii Dom-
nului“, 1986, 518 familii cu 1.673 credincioşi, preoţi: Mircea Szilagyi, 
Vlad Muntean şi Daniel Sabău.

10. Timişoara – Pădurea Verde, biserica „Naşterea Maicii Dom-
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nului“, 1746, 481 familii cu 1.209 credincioşi, preoţi: Aurel Filip şi 
Alin Scridon.

11. Timişoara – Plopi, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 
1969, 412 familii cu 1.120 credincioşi, preot Zaharia Pereş și diacon 
Valentin Benchea.

12. Timișoara, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, în organizare, 
fără locaș de cult, 136 familii cu 383 credincioși, preot Cătălin Goia. 

13. Timișoara „Sfinții Cosma și Damian“, biserică, 2012, Spitalul 
județean, 1.134 familii cu 2.326 credincioși, preoți: Cosmin Dan și 
Bogdan Neaga. 

14. Timişoara – Viile Fabric, biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel“, 1997, 4.996 familii cu 11.820 credincioşi, preoţi: Marius Sfer-
coci, Mihai Petrovici, Sorin Lungoci şi Petru Drăghicescu.

15. Timişoara – Zona Pârvan, biserica „Bunavestire“ (biserica 
studenţilor), 2000, 312 familii cu 571 credincioşi, preot Marius Ioana.

16. Timişoara – Zona Soarelui, biserica „Sf. Nicolae“, 2006, 
3.081 familii cu 7.702 credincioşi, preoţi: Eugen Murgu, Valer Budiul 
şi Cristian Miloş şi diacon Teodor Lucian Turcuş.

17. Timişoara – Zona Soarelui Sud, biserica „Sf. Nicolae“, 261 
familii cu 721 credincioşi, preot Voinea Ijeconi.

18. Timişoara – Zona Tipografilor, biserica „Sfânta Cuvioasa Pa-
raschiva”, 1.125 familii cu 2.561 credincioşi, preoţi Ioan Dumitriu, 
Nicolae Lupșescu şi Vasile Cuc.

19. Albina, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1981, 124 fa-
milii cu 332 credincioşi, preot Dumitru Marius ursu.

20. Alioş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1826, 281 fa-
milii cu 731 credincioşi, preot Radu Ioan Meșter.

21. Bazoşu Nou, biserica „Cuv. Paraschiva“, 1961, 95 familii cu 
299 credincioşi, preot Dorin Muntean.

22. Bazoşu Vechi, biserica „Sf. Gheorghe“, 1901, 239 familii cu 
592 credincioşi, preot Cristian Gabriel Băican.

23. Bencecu de jos, biserica „Sf. Nicolae“ 1899, 75 familii cu 120 
credincioşi; filia Bencecu de Sus, capela „Sf. Ioan Botezătorul“, 1976, 
175 familii cu 750 credincioşi, preot Viorel Vasile Mânea.

24. Berini, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1975, 127 fa-
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milii cu 328 credincioşi; filia Tormac, fără lăcaş de cult, 103 familii cu 
178 credincioşi, preot Ioan Borchescu. 

25. Bucovăţ, biserica „Sf. Gheorghe“, 1935, 253 familii cu 678 
credincioşi, preoţi Gheorghe Ștefan şi Marian Meda.

26. Buzad, biserica „Sf. Nicolae“, 1962, 86 familii cu 175 credin-
cioşi; filia Şarlota, fără lăcaş de cult, 126 familii cu 247 credincioşi, 
preot Mihai Botiz.

27. Cerneteaz, biserica „Sf. Nicolae“, 1841, 252 familii cu 689 
credincioşi, preot Iulian Matiş.

28. Chevereşu Mare, biserica „Înălţarea Domnului“, 1800, 179 
familii cu 415 credincioşi, preot Viorel Blidariu.

29. Comeat, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1912, 13 fa-
milii cu 26 credincioşi; filia Altringen, fără lăcaş de cult, 7 familii cu 
17 credincioşi; filia Bogda, capelă, 25 familii cu 60 credincioşi; filia 
Sintar, fără lăcaş de cult, 7 familii cu 22 credincioşi, preot Gabriel 
Marineasa.

30. Covaci, biserica „Sf. Dimitrie“, 1995, 136 familii cu 500 cre-
dincioşi, preot Vergică Simion.

31. Dragşina, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 1869, 118 fa-
milii cu 313 credincioşi, preot Ionel Simion.

32. Dumbrăviţa, biserica „Sf. Vasile“, 2005, 400 familii cu 1.300 
credincioşi, preoți Vasile Baboş, Adrian Nicola şi diacon Marius Za-
haria.

33. Dumbrăviţa Banat II, biserică în construcţie, 2017, 389 familii 
cu 1.162 credincioși, preot Adrian Craşovan şi diacon Adrian Borlea.

34. Fibiş, biserica „Sf. Gheorghe“, 1812, 414 familii cu 1.132 cre-
dincioşi, preot Ioan Bolbos.

35. Ghiroda, biserica „Sf. Gheorghe“, 1939, 807 familii cu 2.747 
credincioşi, preoţi:  Caius Andrașoni și Ioan Ciprian Cristea.

36. Giarmata, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1972, bise-
rică în construcţie 2006, 806 familii cu 4.583 credincioşi, preoţi Sorin 
Vasiu și Mihai Venter.

37. Giarmata Vii, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1938, 
338 familii cu 859 credincioşi, preoți Vasile Suciu și Ioan Mermeze. 

38. Herneacova, biserica „Învierea Domnului“, 1870, 138 familii 
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cu 320 credincioşi; filia Sălciua Noua, biserica „Naşterea Maicii Dom-
nului“, 1951, 7 familii cu 15 credincioşi; filia Nadăș, 17 familii cu 37 
de credincioși, preot Sorin Frujină. 

39. Ianova, biserica „Sf. Gheorghe“, 1836, 284 familii cu 738 cre-
dincioşi, preot Ionuț Vântu.

40. Icloda, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1901, 81 familii 
cu 228 credincioşi, preot Florian Maxim.

41. Izvin, biserica „Sf. Ap. Toma“, 1786, 192 familii cu 535 cre-
dincioşi, preot Ciprian Ştefoni.

42. Maşloc, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 2006, 134 fa-
milii cu 260 credincioşi; filia Remetea Mică, capela „Naşterea Maicii 
Domnului“, 1979, 50 familii cu 111 credincioşi, preot Iliia Pavlovici 
Pătruţ.

43. Moşniţa Nouă, biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, 
2007, 317 familii cu 915 credincioşi, preot Ionică Gâţă.

44. Moşniţa Veche, biserica „Înălţarea Domnului“, 1912, 245 fa-
milii cu 691 credincioşi, preot Pavel Indru.

45. Murani, biserica „Sf. Gheorghe“, 1845, 81 familii cu 321 cre-
dincioşi, preot Petre Temelie.

46. Pişchia, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1991, 294 familii cu 
805 credincioşi, preot Lucian Spath.

47. Recaş I, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1924, 410 familii cu 
1.006 credincioşi, preot Constantin Timariu. 

48. Recaş II, capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 2003, biserică 
în construcţie, 379 familii cu 1.136 credincioşi; filia Stanciova, cape-
la „Sfântul Ierarh Nicolae“, 1927, 65 familii cu 87 credincioşi, preot 
Aurelian Milă.

49. Remetea Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1911, 
290 familii cu 879 credincioşi, preot Vasile Ciotău.

50. Sacoşu Turcesc, biserica „Sf. Ilie“, 1925, 215 familii cu 559 
credincioşi, preot Cristian Păiş.

51. Sânandrei Colonie, capela „Sf. Ilie“, 2001, 70 familii cu 191 
credincioşi, preot Teodor Cocan.

52. Stamora Română, biserica „Învierea Domului“, 1862, 170 fa-
milii cu 320 credincioşi; filia Otveşti, fără lăcaş de cult, 34 familii cu 
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107 credincioşi, preot Ștefan Mareniuc.
53. uliuc, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1922, 119 fa-

milii cu 274 credincioşi, preot Ovidiu Groza.
54. unip, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1912, 82 familii 

cu 211 credincioşi, preot Eugen Aurel jurca.
55.  Vucova, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1895, 57 familii 

cu 138 credincioşi, preot Sorin Galeriu. 
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PARACLISE MITROPOLITANE

Învierea Domnului, în curtea reședinței mitropolitane, Blv. C.D. 
Loga nr. 5-7

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Sfântul Evanghelist 
Luca, în curtea Colegiului Național C.D. Loga, Blv. C.D. Loga nr. 37. 

Slujitori: preot Cristian Feraru și ieromonah Rafael Povîrnaru.

PREOŢI Cu MISIuNE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Timişoara
La spitale: Cosmin Dan, Bogdan Neaga, Constantin Diboş, Vasile 

Cojocaru, Silviu Damşe, Dumitru Moșoarcă, Nicolae Zisu și Oliviu 
Crișan.

La penitenciar: Irinel Dinu 
La armată: dr. Radu-Cosmin Bogdan
La hipoacuzici: Eugen Bendariu
La Direcţia pentru protecţia copilului: Horia Rodean
La căminul pentru persoane vârstnice: Mihai Filip

Biserica „Buna Vestire” din incinta Inspectoratului judeţean 
de Poliţie

Slujitor: Preot Cristian Răduică

Lugoj
La centrele de plasament:  Traian Birăescu
La armată: Emanuel Gafița

Ciacova
La căminul de bătrâni: Adrian Ioan Cohuț

Gătaia
La spitalul de psihiatrie: Iulian Popa și Matei Codruţ



165

Jebel
La spitalul de psihiatrie: Ioan Vasile Cheregi

Găvojdia
La centrele de plasament: Radu Pamfil
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CRONICA ANUlUI 2018

HIROTONII

Întru preot

- Ion Dragomir – parohia Nevrincea
- Vasile Alin Stepan – parohia Târgovişte

Întru diacon

- Răzvan Emanuel Fibişan – catedrala mitropolitană

HIROTESII

Întru iconom stavrofor

- Traian Birăescu – parohia Lugoj Dealul Viilor 

PREOŢI PENSIONAŢI

- Radu Reja – parohia Biled
- Tiberiu Nicoli – parohia Ciacova
- Vasile Popovici – parohia Periam

PREOŢI DECEDAŢI

Pensionaţi
- Ion Negroiu – fost consilier eparhial la Episcopia Oradiei, 

după pensionare slujitor la catedrala mitropolitană din Timişoara
- Viorel Alexiu – fost la parohia Vucova
- Titus Crâşciu – fost la parohia Belinţ
- Livius Dirina – fost la parohia Cebza
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AşEzăMINTElE MONAHAlE 

Mănăstirea Timişeni
(de călugărițe, 39 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ – 29 
august

Adresa: comuna Şag, judeţul Timiş
Telefon: 0256/394885
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km).
C.F.: Timişoara – Reşiţa, halta Timişeni
Stareţă: monahia stavroforă Casiana Şimon
Slujitori: arhim. Simeon Stana, pr. ic. stavr. Marius Florescu, 

protos. Mihail Duma și pr. ic. stavr. Nicolae Fiț 

Este ctitoria mitropolitului Vasile Lazarescu, din anul 1944. A 
fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor din Banat din 
acea vreme, justinian Dalea. Serviciile religioase se oficiau la început 
în capela amenajată în interiorul imobilului. Desfiinţată în timpul 
regimului comunist, a fost reorganizată prin stăruinţa Mitropolitului 
dr. Nicolae Corneanu.

Prima biserică s-a construit între 1968–1972. Pictura a fost 
executată de Victor jurca din Lugoj, iar sfinţirea lăcaşului s-a făcut 
la 29 august 1972. Între timp s-a mai construit o clădire în care există 
stăreţia, trapeza şi o parte din chilii. După 1990 s-a dat în folosinţă un 
corp de clădire pentru pelerini.

În 2002 a început construcţia unei biserici noi, a cărei piatră de 
temelie s-a pus în 10 mai, de praznicul Izvorul Tămăduirii, de către 
Mitropolitul Nicolae Corneanu. Tot atunci s-a început construcţia unui 
nou corp administrativ, finalizat în anul 2011.

În ziua de 4 iulie 2009, mănăstirea a fost vizitată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, aflat în vizită canonică în eparhia Timişoarei.

Biserica nouă a fost târnosită la data de 29 august 2012 de către P.S. 
Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

În anul 2016 s-a împodobit cu pictură în mozaic aghiazmatarul din 
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curtea mănăstirii. 
Între 2015-2016 s-a construit un nou corp administrativ în incinta 

mănăstirii, pe locul vechii bucătării. 
La finele anului 2018 era în curs de finalizare dotarea noului 

paraclis de iarnă, aflat la etajul I al mănăstirii. 

Mănăstirea „Izvorul Miron“
(de călugărițe, 17 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul“ – 20 iulie şi „Izvorul 
Tămăduirii“ – vinerea din săptămâna Luminată

Adresa: sat Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Telefon: 0256/334657
Acces: Rutier: DN 68 A Lugoj,  Traian Vuia (21 km) – Făget (15 

km) – Coşava (11 km), ramificaţie la dreapta, DL 108 spre Româneşti 
(5 km)

Stareţă: monahia Harisa Cruceanu
Slujitor: ierom. Marcu Borgovan

În anul 1910, episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a făcut o 
vizită canonică în parohiile din aceste locuri şi sesizând frumuseţea 
peisajului, a hotărât zidirea unei mănăstiri pe locul numit „Balta caldă“. 
Temelia bisericii s-a pus în anul 1912, biserica zidindu-se prin dania 
episcopului Miron Cristea și a familiei Glava din Româneşti. A fost 
terminată în 1929 şi inaugurată în 1931. În 1980 au început lucrările 
de restaurare a acestui aşezământ, iar biserica a fost repictată, astfel că, 
la 20 iulie 1991, când se prăznuieşte şi hramul, a fost resfinţită.

După 1995 s-au efectuat ample lucrări de construcţie: un paraclis, 
trapeza, un  corp de chilii, bibliotecă, spaţii de cazare, etc.

În 8 iunie 2003 s-a sfinţit noul paraclis cu hramul „Izvorul 
Tămăduirii“ prin Preasfinţitul Episcop Lucian al Caransebeşului, pe 
atunci  episcop-vicar al eparhiei Timişoarei. La 20 iulie acelaşi an s-a 
târnosit paraclisul de vară, aflat în curtea aşezământului. 

Biserica veche a mănăstirii se află în faza de reconstrucţie. 
Începând cu anul 2015, la inițiativa Înaltpreasfințitului Mitropolit 
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Ioan, mănăstirea a primit destinație pentru călugărițe, fiind aduse aici 
câteva monahii din Episcopia Covasnei și Harghitei, împreună cu 
preotul lor duhovnic. 

Mănăstirea Săraca
(de călugări, 5 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Schimbarea la Faţă“ – 6 august şi „Bunavestire“ – 
25 martie

Adresa: sat Şemlacu Mic, comuna Şemlacu Mare, judeţul Timiş
Telefon: 0256/410005
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – Voiteg (30 km), 

ramificaţie la dreapta, spre Gătaia (19,5 km) – ramificaţie la dreapta, 
DL spre Butin – Şemlacu Mic (21 km)

Stareţ: arhimandrit Climent Vântu
Slujitori: arhim. Climent Vântu şi protos. Iov Crețu

Mănăstirea Săraca este cea mai veche din eparhie, fapt pentru care 
macheta bisericii a fost inclusă în stema Arhiepiscopiei Timişoarei.

Originea mănăstirii nu se cunoaşte cu certitudine. După unii 
istorici, ar data din secolele XIII–XIV. un document papal din 1204 
arată limpede că în părțile Șemlacului existau numeroase mănăstiri 
„grecești“, adică ortodoxe și numai una catolică. Mai mult ca sigur, 
ca și construcție de lemn, această mănăstire de la Șemlac a ființat și 
în secolul al XII-lea. Structura ei din lemn va fi fost înlocuită ulterior 
cu alta de zid. Într-adevăr, cercetările arheologice au propus o datare a 
respectivului așezământ monahal în a doua jumătate a secolului XIV 
(pr. prof. dr. Vasile Muntean).

Alţi cercetători, pornind de la vechiul strat de pictură, susţin că 
mănăstirea a fost zidită în secolele XVI–XVII. Din analiza documentelor 
istorice, reiese că între anii 1270–1271 mănăstirea desfăşura o bogată 
activitate. Informaţii suplimentare datează de la începutul secolului al 
XV-lea, când superiorul călugărilor franciscani raporta că mănăstirea 
este o apărătoare a „schismaticilor“, adică a ortodocşilor.

În anul 1780, mănăstirea nemaiputând plăti dările către Coroană 
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este scoasă la licitaţie şi cumpărată de familia Ostoici, care va folosi 
biserica pentru adăpostirea criptei familiale, până în anul 1934.

În 1865 mănăstirea se găsea în paragină. Între 1934–1939 se află 
sub oblăduirea Episcopiei Caransebeşului, iar mai târziu sub aceea a 
Arhiepiscopiei Timişoarei. Din 1948 şi până în 1987 a fost utilizată 
de parohia Şemlacu Mic. În anul 1987, la stăruinţa Mitropolitului dr. 
Nicolae Corneanu, şi-a redobândit statutul de mănăstire.

Aşezământul a fost complet restaurat şi aşezat în bună stare de 
funcţionare. În anul 1996 i s-a adăugat o clădire nouă pentru chilii. În 
anii din urmă s-au reconstruit din temelii stăreţia şi paraclisul de iarnă 
cu hramul „Bunavestire“, târnosit de către Preasfinţitul Episcop-vicar 
Paisie Lugojanul la data de 6 august 2007.

În ultimii ani la mănăstire s-au derulat unele lucrări de construcție: 
trapeză, spații de cazare, ș.a.

În cursul anului 2016 s-a asfaltat drumul până la mănăstire (de la 
Șemlacu Mare). 

Mănăstirea Cebza
(de călugăriţe, 20 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Înălţarea Sfintei Cruci“ – 14 septembrie
Adresa: sat Cebza, oraşul Ciacova, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 59 (E 94) Timişoara, spre Sud – jebel (18 km) – 

ramificaţie la dreapta, DL spre Sud-Vest – Ciacova (9 km) – Cebza (7 km) 
Stareţă: monahia Eufimia Ciocloda
Slujitor: protos. Serafim Grozăvescu

Despre timpul când s-a construit biserica mănăstirii, aflată azi în 
mijlocul cimitirului parohial şi despre călugării care au vieţuit aici nu 
se ştiu prea multe. Primele informaţii se află în istoriografia străină 
care vorbeşte de existenţa unui vechi locaş de închinare şi de izvorul 
aflat sub altarul bisericii, considerat de credincioşi ca având puteri 
vindecătoare. Tradiţia atribuie bisericii mănăstireşti de la Cebza 
origini mult anterioare secolului al XVIII-lea, actuala construcţie fiind 
continuatoarea mai multor înaintaşe, care au fost ridicate pe locul 
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celei de astăzi. Sub denumirea de „mănăstire“, la Cebza găsim unele 
însemnări pe cărţile vechi bisericeşti. Astfel pe fila unui Antologhion  
este următoarea însemnare: „Biserica s-a zidit la 1758 cu turn de 
lemn“, amintind şi de înnoirile care s-au făcut în 1780 şi 1815. Pe fila 
manuscrisului unei Evanghelii găsim scris cu cirilică următoarele: „În 
curgerea anului 1850 s-au  acoperit mănăstirea cu cheltuiala bisericii 
prin rânduiala tutorilor (epitropilor) Vitu Chirică şi Păun Tradii, iar 
preoţii Trăilă Musteţ, Andrei Olariu, Ioan Petrovici şi Grigorie Petcu 
capelan…“. O altă însemnare spune: „Spre aducerea aminte. În 
curgerea anului 1882 s-au acoperit sfânta mănăstire cu şindrilă de nou 
cu cheltuiala bisericii prin preotul Alexandru Bugariu şi George Treta 
chinez (primar) şi Simion Treta ca tutore la sfânta mănăstire“.

Biserica veche, monument istoric, aflată actualmente în cimitirul 
satului, purtând hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“, este construită din 
lemn, în formă dreptunghiulară, fiind de o simplitate impresionantă, 
având fundaţia din cărămidă, iar pereţii din bârne de stejar, peste care 
s-a aplicat tencuială şi acoperişul din şindrilă.

La stăruinţa vrednicului de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, 
în anul 1996 s-a reactivat acest vechi aşezământ monahal pentru 
călugăriţe. Slujbele se oficiază acum în biserica din incinta corpului 
nou de clădire, finalizat în anul 2006. Se mai află în construcţie o parte 
din incinta mănăstirească constând din: trapeză, chilii, dependinţe ş.a.

Mănăstirea Petroasa Mare
(de călugări, 4 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ – 8 noiembrie şi 
Duminica Tuturor Sfinţilor (prima după Rusalii)

Adresa: sat Petroasa Mare nr. 321, comuna Victor Vlad Delamarina, 
judeţul Timiş

Acces: Rutier: DL 136 Lugoj – Herendeşti – Petroasa Mare (6 km)
Stareţ: ierom. Ştefan Mateş,
Slujitori: ierom. Ștefan Mateș, preot Mugurel Sava, ierom. Teodor 

Hotea şi ierod. Iacov Mohaupt.
Aşezământul a fost ctitorit de monahia Mihaela şi nepotul acesteia, 



172

Constantin Drădean, care au cumpărat un teren proprietate personală 
la marginea satului. În 1995 Consiliul Eparhial aprobă înfiinţarea 
mănăstirii, cu destinaţie pentru călugări. La 22 februarie 1996 s-a 
obţinut aprobarea Sfântului Sinod. În acelaşi an au început lucrările de 
construcţie, iar sfinţirea noului aşezământ monahal s-a făcut de către 
P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea aceea episcop-vicar 
la Timişoara, la 26 august 2001, când erau deja finalizate parţial 
biserica şi corpul de chilii. În fază de finisare se află biserica şi corpul 
principal de clădire al aşezământului.

Mănăstirea Fârdea
(de călugăriţe, 16 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Adormirea Maicii Domnului“ – 15 august şi „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva“ – 14 octombrie

Adresa: comuna Fârdea, judeţul Timiş
Telefon: 0256/335473
Acces: Rutier: DN 68A Lugoj–Făget–Deva, din Traian Vuia (21 km) 

ramificaţie la dreapta Dj 681A spre Surducu Mic – Fârdea (11 km).
Stareţă: monahia Antonia Sfrijan
Slujitori: ierom. Maxim Anton și ierom. Nectarie Arvai

A fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea Mitropolitului 
Nicolae Corneanu,  mai întâi ca schit. Piatra de temelie s-a pus de către 
P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea aceea episcop-vicar 
al eparhiei Timişoarei, la 12 august 2001. Este aşezată în vecinătatea 
lacului de acumulare Surduc. Serviciile religioase se oficiază în 
biserica nou construită şi sfinţită la 12 octombrie 2003. În anul 2004 
au fost finalizate lucrările la chilii, aşezate sub formă de căsuţe de jur 
împrejurul bisericii, precum şi turnul clopotniţă. În ultimii ani s-au 
construit corpul principal de chilii şi stăreţia. 

În atelierele de croitorie şi broderie se confecţionează veşminte 
clericale, acoperăminte pentru biserică, prapori, epitafe ş.a.
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Mănăstirea Luncanii de Sus
(de călugăriţe, 4 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Acoperământul Maicii Domnului“ – 1 octombrie şi 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ – 21 mai

Adresa: sat Luncanii de Sus, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Acces: A1 Timişoara – Făget – Margina, coborâre, apoi ramificaţie 

spre dreapta DL Curtea - Româneşti – Tomeşti – Luncanii de jos (16 km)
Stareţă: monahia stavroforă Filoteea Nistor

A fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea Arhiepiscopului și 
Mitropolitului Nicolae Corneanu, mai întâi ca schit. Piatra de temelie 
s-a pus de către P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe vremea când 
era episcop-vicar la Timişoara, la 12 august 2001. Biserica, sfinţită în 
anul 2003, la fel ca întreg aşezământul, este din lemn şi impresionează 
prin dimensiunile sale. Alte lucrări de construcţie s-au desfăşurat între 
anii 2001–2006. Mănăstirea are şi o gospodărie proprie. un corp 
administrativ nou s-a finalizat în cursul anului 2015. 

La 1 octombrie 2015 Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan a sfințit 
troița aflată la intrarea pe drumul ce urcă spre mănăstire, de pe drumul 
local Valea lui Liman – Luncanii de jos. 

Mănăstirea Morisena
(de călugăriţe, 13 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ – 24 iunie
Adresa: comuna Cenad, judeţul Timiş
Acces: DN6 Timişoara–Sânnicolau Mare–Cenad, 75 km N de 

Timişoara, se află la hotarul comunei Cenad şi se vede de pe şosea.
Stareţă: monahia Ştefania Fronea
Slujitor: ierom. Matei Hădărig

A fost înfiinţată în anul 2003, pe temeiul faptului că la Cenad 
(vechea Morisena) exista în jurul anului 1002 o mănăstire de călugări 
răsăriteni, una dintre cele mai vechi atestată documentar pe teritoriul 
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ţării noastre. S-a considerat că prezenţa unui locaş monahal în această 
parte a eparhiei ar contribui la revigorarea vieţii bisericeşti.

La 24 iunie 2005 s-a târnosit biserica prin P.S. Episcop-vicar Lucian 
Lugojanul. Tot atunci s-au binecuvântat corpul de clădire şi paraclisul 
de vară, toate construite în plin câmp, pe un teren arabil, altădată. 

Mănăstirea Dobreşti
(de călugări, 4 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hram: „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“ – 14 octombrie, „Sf. 
Prooroc Ilie Tesviteanul“ – 20 iulie şi „Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare“ – 2 iulie

Adresa: sat Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş
Telefon: 0256/333199
Acces: rutier:
Varianta I: E 70 Timişoara–Lugoj, la intrare în Coştei ramificaţie 

la stânga, DL 85  Balinţ–Bara, ramificaţie la dreapta spre Lăpuşnic–
Dobreşti

Varianta II: DN 68A Făget–Lugoj, ramificaţie la dreapta spre 
Mănăştur, spre Bethausen pe Dj 609B, ramificaţie la dreapta, Cladova–
Ohaba Lungă, ramificaţie spre Dobreşti

Stareţ: protosinghel Matei Buliga
Slujitori: protos. Matei Buliga, ierom. Grichentie Costea și ierod. 

Pantelimon Chirilă

S-a înfiinţat în anul 2003, la iniţiativa şi cu stăruinţa Preafericitului 
Părinte dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 
acea vreme mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, originar din Dobreşti, 
care a achiziţionat un teren pentru construcţia aşezământului. 

În prezent, obştea monahilor locuieşte într-o casă din sat care a fost 
achiziţionată în anul 2003, împreună cu câteva grădini.

La 23 octombrie 2005, cu binecuvântarea Chiriarhul locului, I.P.S. 
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi P.S. Episcop-vicar 
Lucian Lugojanul de la Arhiepiscopia Timişoarei, împreună cu mai 
mulţi preoţi şi diaconi au sfinţit locul pe care se va construi biserica, 
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aşezând piatra de temelie.
La 6 iulie 2009 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat, pentru 

prima dată în această calitate, mănăstirea de la Dobreşti.
Demisolul noii biserici s-a dat în folosinţă la data de 14 octombrie 

2010, după sfinţirea oficiată de către Preasfinţitul Episcop Lucian al 
Caransebeşului şi Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

Biserica mănăstirii este în plin proces de construcţie. La 2 iulie 2013 
s-a sfințit crucea principală de pe biserica mănăstirii, prin P.S. Episcop-
vicar Paisie Lugojanul, iar la 11 octombrie 2015 și celelalte cruci. 

Mănăstirea Partoş
(de călugări, 3 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hramuri: „Înălţarea Sfintei Cruci“ (14 septembrie) şi „Sfântul 
Iosif cel Nou de la Partoş“ (15 septembrie)

Adresa: sat Partoş, com. Banloc, jud. Timiş
Telefon/fax: 0256/417491
Email: contact@partos.ro
Acces rutier: DN 59 Timişoara–Moraviţa, DN 595B Deta–Banloc, 

Dj 184 Banloc–Partoş. Se află la 57,5 km de Timişoara şi 14 km de Deta.
Stareţ: ieromonah Varlaam Almăjanu 
Slujitori: ierom. Varlaam Almăjanu și diacon Ionel Csudor

Conform cercetătoarei Luminița Munteanu-Dumitriu, Partoșul 
s-a zidit la începutul secolului al XV-lea (vol. „Itinerare arheologice 
bănățene“). Cea mai veche menţiune documentară ce ne este cunoscută 
despre acest aşezământ monahicesc datează din 1571, după 19 ani de 
la ocuparea Banatului de către turci, când ieromonahul Laurenţiu, aflat 
în drum spre Braşov şi Alba Iulia, zăboveşte timp mai îndelungat aici 
şi face danie o tipăritură din 1562.

Harta austriacă a Banatului din 1723 înfăţişează mănăstirea ca 
izolată, înconjurată de păduri întinse şi de mlaştini. Trecuse deci prin 
cei 164 ani de stăpânire otomană şi peste luptele ce s-au succedat în 
acest răstimp, când s-au nimicit o mare parte din documentele şi cărţile 
pe care le-a avut, ca apoi din ce a mai rămas, să se înstrăineze, după 
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desfiinţare. În iarna grea a anului 1777, cum spun scrisorile vremii, 
călugării pleacă îndureraţi că lasă fără veghe mormântul ce adăpostea 
moaştele Sfântului Iosif. 

Loc sfinţit prin faptele şi moaştele Sfântului Iosif cel Nou de 
la Partoş, spre care se îndreaptă pelerinul din Timişoara, în 1749, 
cerând ocrotirea în lunga călătorie până la Ierusalim şi unde Marcu 
Muţiu zideşte în 1750 frumoasa biserică, mănăstirea îşi va continua 
misiunea de apărătoare a Ortodoxiei. După patru ani de la desfiinţare, 
în 1782, protopopul Ioan Şuboni, ca prinos de recunoştinţă, lasă unui 
bun meşter să zugrăvească, se pare, după o icoană dispărută, chipul 
Sfântului Iosif ce se păstrează şi astăzi. În zilele noastre, mănăstirea îşi 
prăznuieşte hramul în ziua Înălţării Cinstitei Cruci, când credincioşii 
vin ca odinioară să-şi întărească sufletele, deşi vechiul hram este la 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

În anul 1944, sub îngrijirea Centrului eparhial, mănăstirea a fost 
reactivată, aşezându-se aici călugăriţe. În anii comunismului viaţa 
monahală de aici a fost întreruptă, locul fiind luat de parohia Partoş. 
Între anii 1955– 1956 se efectuează săpături în interiorul bisericii 
vechi. În anul 1956 moaştele Sfântului Iosif cel Nou sunt scoase din 
mormânt şi duse la catedrala mitropolitană în vederea canonizării 
oficiale, unde se află şi astăzi.

La 6 martie 2008, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, 
întrunit sub preşedinţia Mitropolitului Nicolae al Banatului, a hotărât, 
pe baza propunerii Consiliului Eparhial, reînfiinţarea mănăstirii Partoş, 
cu destinaţie pentru călugări.

După ce mănăstirea a fost reînfiinţată, s-au executat importante lucrări de 
renovare şi întreţinere a interiorului celor două biserici şi a întregii incinte. 

La 8 noiembrie 2012 s-a dat în folosinţă „Casa Regina Elisabeta”, 
aflată în vecinătatea aşezământului, care cuprinde o colecţie muzeală 
şi o bibliotecă bogată. 

În cursul anului 2015 s-a asfaltat drumul de la Banloc la Partoș și 
au început lucrările de construcție a unui nou corp administrativ.

În toamna anului 2017 a luat fiinţă cantina socială a mănăstirii, unde 
zilnic iau masa copiii care învaţă la şcoala din sat. Mănăstirea, prin 
personal adecvat, asigură pentru aceşti copii şi cursuri de „after school”. 
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Schitul Ierşnic
(de călugăriţe, în organizare)

Hram: „Sfânta Treime“ – a doua zi de Rusalii
Adresa: sat Ierşnic, comuna Ohaba Lungă, judeţul Timiş
Acces rutier: drumul E70 Timişoara–Lugoj, ramificaţie la stânga 

pe drumul 609B Coştei–Balinţ–Bethausen, apoi ramificaţie stânga pe 
drumul 609 Bethausen–Cladova–Ierşnic

Stareţă: monahia Marina Fecioru

Este ctitoria credinciosului Aurel Filip din localitatea Ierşnic, care 
influenţat de personalitatea Părintelui Arsenie Boca, a dorit să înalţe 
o mănăstire.

Anul 1996 a reprezentat un început de drum în edificarea 
aşezământului monahal de la Ierşnic, când, „Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 13–14 februarie 1996, luând 
în examinare adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 229-C/1995 cu 
recomandarea înfiinţării unei mănăstiri pentru călugări, în apropierea 
localităţii Ierşnic-Cladova, jud. Timiş; din documentaţie rezultând că 
mănăstirea ar urma să fie construită din iniţiativa credinciosului Aurel 
Filip din Lugoj, care deţine 2 ha de teren, materiale de construcţie, 
beneficiind şi de sprijinul credincioşilor...; în temeiul prevederilor art. 8 
din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, conform căruia 
«înfiinţarea sau desfiinţarea unei mănăstiri se aprobă de către Sfântul 
Sinod la propunerea Chiriarhului locului»; la propunerea Comisiei 
pentru doctrină, viaţa religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod 
a hotărât: aprobă înfiinţarea unei mănăstiri în apropierea localităţii 
Ierşnic-Cladova, jud. Timiş, cu destinaţia pentru călugări, urmând a 
se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti, 
subordonată canonic şi administrativ Arhiepiscopiei Timişoarei“.

un alt moment important în destinul aşezământului monahal de la 
Ierşnic l-a constituit hotărârea Consiliului Eparhial din 21 octombrie 
2010. În raportul sectorului Exarhatul mănăstirilor se sublinia transferul 
de proprietate al terenului de 4 ha şi a construcţiilor aferente conform 
C.F. nr. 400123 şi C.F. nr. 400124, ambele aparţinând localităţii 
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Ohaba Lungă, de la credinciosul Aurel Filip, pe seama Arhiepiscopiei 
Timişoarei. Având în vedere precizările hotărârii sinodale din anul 
1996, se poate trece la etapa organizării aşezământului monahal, 
supunând problema spre analiză şi aprobare Sinodului Mitropolitan 
al Mitropoliei Banatului. Astfel, Sinodul Mitropolitan, întrunit în 
şedinţa de lucru din 18 noiembrie 2010, decide ca, până la dezvoltarea 
obştii monahale corespunzătoare pentru statutul de mănăstire, să 
se organizeze şi să funcţioneze ca schit de monahii, dependent de 
mănăstirea Timişeni.

Mănăstirea „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
Localitatea Sânandrei Colonie, județul Timiș
 (8 vieţuitoare, viaţă de obşte)
 Stareţă: monahia Mariami Tunza
 Slujitor: preot Teodor Cocan 
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Rememorarea Patriarhilor 
Nicodim Munteanu şi 

Iustin Moisescu
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PATRIARHUl NICODIM MUNTEANU. sCRIERI 
ORIgINAlE, PRElUCRăRI, TRADUCERI

Preot Prof.dr. Vasile Muntean

Înainte de a oferi o schiță biografică, precum și o prezentare 
mai largă a lucrărilor patriarhului de pioasă amintire Nicodim 
Munteanu, se cuvine a reproduce o apreciere dintr-o documentată 
monografie, privind aportul său la realizarea dorinței clerului și 
credincioșilor bănățeni de înființare a mult solicitatei Mitropolii 
a Banatului (1947):

„Pentru Biserica ortodoxă română din Banat păstorirea patriarhului 
Nicodim [1939-1948] a fost deosebit de rodnică. Ca președinte al 
Comisiei însărcinată în 1936 de Consiliul Central Bisericesc pentru 
studierea problemei înființării unei eparhii la Timișoara, patriarhul 
Nicodim și-a dat seama de importanța sub toate raporturile a unei 
instituții bisericești superioare în Banat. Din acest motiv, la câteva 
luni după înscăunare, a luat ființă Episcopia Timișoarei, în timpul 
păstoririi lui s-a înălțat la rangul de arhiepiscopie și tot la propunerea 
lui, după cum însuși afirmă în gramată, Sfântul Sinod a luat hotărârea 
de creare a Mitropoliei Banatului”.1

Viitorul patriarh s-a născut în localitatea Pipirig (jud. Neamț), 
în 6 decembrie 1864. A frecventat cursurile primare la Târgu 
1 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timișoara 1977, p. 239.
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Neamț, cele secundare la Seminarul ieșean “Veniamin”, apoi 
Teologia la Kiev (1890-95). 

În 1909 ajunge, după câteva funcții mai mici, arhiereu-vicar 
al Mitropoliei Moldovei, iar în anul 1912 va fi numit episcop la 
Huși. În 1935 a fost desemnat mitropolit al Moldovei, iar în 30 
iunie 1939 a fost ales patriarh al României, întronizat în 5 iulie 
același an.2

Dintre scrierile originale și prelucrări, menționăm următoarele 
(cu arătarea datei imprimării ultimei ediții): Ce să crezi și 
cum să trăiești ? (1935), Cuvântări liturgice (1906), Călăuza 
creștinului la biserică (1943), Cuvântări pastorale și îndemnuri 
(1940), Cuvântări liturgice. Dumnezeu și dreptatea Lui. Mâna 
lui Dumnezeu în lumea văzută. Scurtă explicare a Sf. Liturghii și 
pomenirea morților. Originale și prelucrări (1933), Ortodoxia și 
creștinismul apusean, prelucrare după A. Lopuhin et alii (1943). 

În continuare avem în vedere traducerile propriu-zise: (după 
Inocențiu al Odessei) Șase cuvântări despre natură (1931), 
51 de cuvântări la Postul Mare (1932), Predici la sărbătorile 
împărătești (1933) et alia.

După Sergiu, arhiepiscopul de Vladimir: Cuvântări 
apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii 
creștine ortodoxe (1932).

După preotul Constantin Stratilov: 26 predici la credința 
creștină sau tâlcuirea Crezului (1912), 23 predici la nădejdea 
creștină sau lămuriri asupra rugăciunii Tatăl nostru și a celor 9 
2 M. Păcurariu, Istoria Bisericii ortodoxe române, vol. III, București 1997, pp. 429-

431; Idem, Istoria Bisericii ortodoxe române. Compendiu, București 2013, pp. 491-
492; Idem, Dicționarul teologilor români3, Sibiu 2014, pp. 432-434. În aceste cărți 
– pe care le-am utilizat – găsim suficiente date despre viața și opera regretatului 
patriarh.
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Fericiri (1928), 75 predici catehetice pentru popor (1932).
După pr. Grigorie Petrov: Pe urmele lui Hristos (1943), Viața 

de seminar (1943), Un păstor model (1938).
După protopopul Serghie Cetferikov: Paisie, starețul 

Mănăstirii Neamț (1943).
După A. Lopuhin: Istoria biblică. Vechiul Testament, 4 vol. 

(1944-46), Istoria biblică. Noul Testament, 2 vol (1947).
După Lev N. Tolstoi: Menirea științei și artei sau Religia este 

știința științelor (1932).
După F. Farrar: Viața și operele Sf. Părinți și învățători ai 

Bisericii, 3 vol. (1932-35), Predici pentru tineretul școlar 
(1935), Primele zile ale creștinismului, în 3 părți (1938), Viața 
și operele Sf. Apostol Pavel, iarăși în 3 părți (1941-43), Viața lui 
Iisus Hristos, 2 vol. (1944-45).

A mai tâlcuit Noul Testament (1941) și Psaltirea (1943). 
În Biblia sinodală din anul 1936 a tălmăcit 24 de cărți 
veterotestamentare (restul textului s-a tradus de clericii Gala 
Galaction și Vasile Radu). În ediția Scripturii din 1944 îi aparțin 
cele 24 cărți din Vechiul Testament și Noul Testament integral. 
În anul 1913 a publicat – împreună cu arhimandritul Iuliu 
Scriban și pr. Pavel Sabin -  Mica Biblie, ulterior reeditată de 
câteva ori. Laolaltă cu istoricul de artă I. D. Ștefănescu a editat 
Biblia ilustrată (1936).

Prin ostenelile sale în cele ale scrisului (am eludat activitatea 
din alte sectoare), patriarhul Nicodim și-a gravat numele în 
galeria celor mai reprezentativi teologi ai noștri. Încă în 15 
octombrie din anul Marii uniri (1918), a fost ales membru de 
onoare în cadrul Academiei Române3, iar Facultatea de teologie 
3 Dorina Rusu, Membrii Academiei Române5. Partea a II-a, București 2016, pp. 165-
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din Cernăuți îl va declara Doctor honoris causa, în 1920. 
A nu se uita că patriarhul Nicodim Munteanu a cârmuit corabia 

Bisericii strămoșești în perioada dificilă a războiului și în anii 
următori, când s-a schimbat la noi sistemul politic. În octombrie 
1946, în fruntea unei delegații, va vizita Moscova. În legătură 
cu această deplasare, în ședința sinodală din 9 decembrie 1946, 
patriarhul Nicodim a precizat că „n-a fost vorba de nici o închinare 
[...] față de Biserica Rusiei, cum s-a zvonit de cei de rea-credință, 
cât în Țară, cât și peste hotare”; această precizare ne arată că liderul 
Eclesiei străbune nu a fost de acord cu „o relansare a relațiilor între 
BOR și Biserica Rusiei, cel puțin la insistențele politicului”4. De 
adăugat că, în ultimul timp, s-au descoperit mai multe indicii că 
noii guvernanți ai României post-belice “au încercat să provoace 
retragerea din scaun a Întîistătătorului Bisericii ortodoxe și să 
instituie o locotenență mai favorabilă regimului”5.

Al doilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române va trece 
la Domnul în 27 februarie 1948, în condiții nedeslușite6, fiind 
îngropat în catedrala patriarhală (veche) din București, alături de 
înaintașul său, Miron Cristea. 

166.
4 Vezi vol. Teologie și politică. De la Sf. Părinți la Europa unită (coord. Miruna 

Tătaru-Cazaban), București 2004, p. 234, n. 25.
5 Ibidem, p. 213.
6 După Cicerone Ionițoiu (Martiri și mărturisitori ai BOR, București 2004), patriarhul 

ar fi fost otrăvit, pe când Sergiu Grossu (Calvarul României creștine, București 
2006) susținea că ar fi suferit alt tip de asasinat; informații luate de pe internet. 
Problema ar trebui elucidată.
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PATRIARHUl IUsTIN MOIsEsCU 
şI zEsTREA sA CUlTURAlă

Preot dr. adrian Carebia

Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut pe data de 5 martie 
1910 în satul Cândești din fostul județ Muscel. Rămas orfan de 
tată la o vârstă fragedă,( tatăl său jertfindu-se în Războiul pentru 
întregirea țării)  a urmat Seminarul apoi Facultatea de Teologie 
din București, cu rezultate excepționale, iar la mijlocul anilor 
1930 a fost trimis de patriarhul Miron să își continue studiile în 
Grecia. În 1937, la vârsta de 27 de ani, Iustin Moisescu obținea 
titlul de doctor în teologie al universității din Atena cu o teză, 
redactată în limba greacă, despre Evagrie din Pont, care avea să 
rămână până astăzi un punct de referință bibliografică.  

A fost profesor de Limba latină la Seminarul „Nifon“ din 
București (1937-1938), profesor de Noul Testament la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a universității din Varșovia (1938-1939), 
înlocuindu-l pe celebrul profesor Nicolae Arseniev. În anul 1940 
este numit ca profesor agregat. În anul 1942 este numit, prin 
concurs, profesor titular de Exegeza Noului Testament la Facul-
tatea de Teologie din Cernăuți-Suceava. În anul 1946 este trans-
ferat ca profesor la aceeași catedră la Facultatea de Teologie din 
București, apoi din anul 1948 la Institutul Teologic universitar 



186

din     La 23 februarie 1956, Episcopul-vicar patriarhal Teoctist 
Arăpașu îl hirotonește ca diacon; a doua zi, celălalt Episcop-
vicar patriarhal, Antim Nica, îl hirotonește preot, iar a patra zi, 
la 26 februarie 1956, Adunarea Națională Bisericească, potrivit 
Statutului constituită în Colegiul electoral, îl alege arhiepiscop 
al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în locul marelui prede-
cesor trecut la Domnul, Nicolae Bălan. Ales deja mitropolit, la 
15 martie 1956 Patriarhul justinian, MitropolituI Firmilian al 
Olteniei și Episcopul Nicolae Colan al Clujului îl vor hirotoni 
arhiereu, și i se va încredința de îndată cârja lui Șaguna, la 18 
martie 1956, în catedrala mitropolitană din Sibiu.

Mitropolitul Iustin păstorește o scurtă perioadă ca mitropolit 
al Ardealului căci la data de  10 ianuarie 1957 este ales Mitropolit 
al Moldovei și Sucevei, iar peste trei zile e instalat pe scaunul 
cinstit odinioară de Dosoftei, Varlaam și Veniamin Costachi.

Ca mitropolit al Moldovei, a desfășurat o activitate prodigioasă. 
Au fost ridicate noi clădiri - adevărate monumente de arhitectură 
- în incinta centrului eparhial Iași, iar catedrala și reședința au 
fost refăcute. Au fost restaurate numeroase mănăstiri și biser-
ici - monumente istorice din Eparhie. Tot în această perioadă 
s-au pus bazele unor muzee sau colecții muzeale. S-au construit 
clădiri noi la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamț, iar cele 
vechi au fost modernizate.

La 12 iunie 1977 este ales ca Arhiepiscop al Bucureștilor, 
Mitropolit al ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române (al patrulea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române), 
fiind înscăunat în Catedrala Patriarhală din București la 19 iunie 
1977 și păstorind ca patriarh până la moarte. A trecut la cele 
veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala 
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Patriarhală din București 
Între primele sale preocupări ca patriarh, pentru o mai 

temeinică slujire a dreptei credinţe, a promovat o teologie vie, 
întemeiată pe rugăciune, pe experienţă şi viaţă.

Grija pentru învăţământ şi orientarea acestuia în acord cu 
cerinţele timpului a fost o constantă a activităţii patriarhului 
Iustin Moisescu. 

Odată ajuns în locul central, de unde se călăuzea întreaga 
activitate a Bisericii, a organizat împreună cu membrii Sfântului 
Sinod fundamentala misiune a Bisericii, păstrarea sfintei noastre 
credinţe. 

În acest scop, este evidentă îndrumarea cu timp şi fără timp a 
activităţii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române. 

În calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române 
patriarhul Iustin a acordat o atenție deosebită tuturor ramurilor 
de activitate ale Bisericii, aplecandu-se în mod special asupra  
activității editoriale. De pildă, a inițiat marea colecție intitulată 
„Părinți și scriitori bisericești”, proiectată în 90 de volume, 
precum și colecția „Arta creștină în România”, în 6 volume. A 
fost tipărită o nouă ediție sinodală a „Bibliei” (1982), o nouă 
ediție a „Noului Testament” (1979); manuale pentru învățământul 
teologic superior și pentru seminariile teologice, teze de doctorat, 
cărți de cult; și-au continuat apariția revistele centrale bisericești 
și cele mitropolitane, ca și buletinele comunităților ortodoxe 
române de peste hotare. Prin bogata sa activitate culturală, 
ecumenică și pastorală, patriarhul Iustin își înscrie numele în 
rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii Ortodoxii.

Opera scrisă a eruditului patriarh nu se impune în mod 



188

cantitativ, ci mai ales prin stilul ales, elegant, clar, sobru, care dă 
rodului său literar acurateţea capodoperelor teologice.

Preocupat permanent de „Originalitatea parabolelor 
Mântuitorului“, patriarhul Iustin a dovedit, printr-o cercetare 
comparativă a parabolelor evanghelice cu parabolele budiste şi 
rabinice, că nu se cunoaşte nici o parabolă necreştină identică, în 
fond şi formă, cu parabolele Mântuitorului.

Lucrarea teologică de mari dimensiuni cu care patriarhul 
Iustin Moisescu a îmbogăţit literatura noastră teologică exegetică 
noutestamentară este „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în 
Atena“, care este şi rămâne o lucrare de referinţă pentru orice 
teolog, în aprofundarea teologiei pauline. Cartea este, pentru 
cercetătorii şi exegeţii textelor scripturistice, model de aprofundare 
şi expunere ştiinţifică. Bogata incursiune în lumea gândirii antice 
greceşti şi a lumii contemporane apariţiei creştinismului îi oferă 
autorului posibilitatea de a evidenţia şi nuanţa specificul învăţăturii 
creştine, în general, şi al gândirii pauline, în special. 

Nu mai puţin importante sunt şi lucrări precum: „Sfânta 
Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom“, 
„Ierarhia Bisericească în epoca Apostolică“. Toate acestea sunt 
lucrări de referinţă pentru teologia românească din deceniile V-VI 
ale secolului al XX-lea. Opera reprezentativă a celui de-al patrulea 
patriarh al României a fost publicată într-o colecţie integrală, la 
editura Anastasia din Bucureşti, la iniţiativa şi sub coordonarea 
Preasfinţitului Calinic Argatu, Episcopul Argeşului şi Muscelului.

Astfel chipul patriarhului Iustin se înscrie pe traiectoria 
neîntreruptă a istoriei Bisericii Ortodoxe Romane de mai bine de 
două milenii, preluând un bogat tezaur de zestre făurită de înaintași, 
care i-a inspirit permanent marea misiune sacerdotală la care a fost 
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chemat, și din care s-a adăpat ca dintr-un izvor nesecat de apă vie, 
spre a o face să rodească în continuare și a o lăsa urmașilor ca o 
moștenire de mare preț. Tradițiile atat de scumpe nouă tuturor, de 
luptă pentru libertate, pentru independență și unitate a neamului 
au fost o constantă determinant pentru structura personalității sale. 

La fel ca predecesorii săi la cârma Bisericii, fericitul întru 
pomenire patriarhul Iustin a fost un strălucit exemplu de dăruire 
și identificare totală cu destinele păstoriților săi, ale poporului și 
țării.  Slujirea Bisericii și păstrarea cu sfinţenie a comorilor ei de 
învățătură și viață s-au împletit în personalitatea sa proeminentă 
ca o înflăcărată iubire de neam și țară.
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Vechi şi nou în 
Ortodoxia românească
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CREAţIA IMNOgRAFICă A sFÂNTUlUI 
ROMAN MElODUl. ABORDăRI 

CONTEMPORANE DE NATURă EsTETICă şI 
DUHOVNICEAsCă 

Preot dr. radu CosMin bogdan

Dezbaterile referitoare la creația compozitorilor de imnuri 
religioase sau a imnografilor creștini încep și se raportează în 
permanență la opera Sfântului Roman Melodul. Pentru imnografia 
creștină, în general, și cea bizantină, în special, Sfântul Roman 
reprezintă promotorul poeziei liturgice de mari dimensiuni, dar, mai 
ales, de mari adâncimi teologice, alcătuită după reguli bine definite, 
și de o frumusețe literară inegalabilă, fapt ce i-a atras următoarele 
apelative: „alăuta dumnezeiescului Duh, privighetoarea, greierul 
dumnezeieștilor cântări, fluierul Bisericii”.

Sirian de origine, născut în jurul anului 485, Sfântul Roman 
Melodul și-a petrecut tinerețea în cetatea Emesa, ajungând apoi 
la Constantinopol, în timpul împăratului Anastasie I (491-518).

Originalitatea Sfântului Roman constă în aceea că, pentru 
întâia oară în istoria muzicii bizantine, cineva compune, alături 
de versuri, și melodia corespunzătoare acestor versuri. Acesta 
este motivul pentru care Sf. Roman s-a bucurat de apelativul de 
„Melodul”. Mai mult, însăși prima perioadă a muzicii bizantine 
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poartă această denumire de perioada melozilor, întrucât ea 
cuprinde totalitatea melozilor, a acelora care au urmat modelul 
Sfântului Roman. Influența creației Sfântului Roman se va 
regăsi în cadrul școlilor de cântăreți, care vor apărea ulterior.

Forma actuală a condacului păstrează doar antestrofa 
poemului, care era alcătuit din 18- 24 de strofe și care purta 
numele de prooimion sau cuculion. Condacul este însoțit de 
icosul poemului, provenit din irmoasele ce urmau prooimion-
ului. Această formă a condacului este foarte asemănătoare cu 
cea a troparului, atât din punct de vedere al dimensiunii și al 
tematicii, cât și din punctul de vedere al melodiei irmologice pe 
care sunt aplicate textele ambelor forme imnografice.

una dintre particularitățile condacelor Sfântului Roman 
Melodul, respectiv nota sa de originalitate o constituie dialogul. 
utilizând dialogul, personajele condacelor devin mai vii, mai 
aproape de noi sau noi ne simțim ca fiind prezenți/martori 
ai evenimentelor biblice relatate în cadrul condacelor. De 
asemenea, dialogul transfigurează întreaga creație poetică, 
îi dă viață, întrucât personajele ei vorbesc, realizează un arc 
peste timp, actualizează acele evenimente, le aduce în prezent. 
Sugerează faptul că între noi și Dumnezeu, între noi și Maica 
Domnului, între noi și Sfinți, nu există nicio barieră sub aspectul 
comunicării și al comuniunii, dialogul este permis tuturor.

Condacul ne îndeamnă să inițiem un dialog cu Dumnezeu, 
dar și să-L ascultăm pe Dumnezeu, Care ne vorbește mereu.

Prezența dialogului în cadrul condacelor determină încadrarea 
acestui gen poetic/imnografic într-o categorie oarecum atipică 
în raport cu celelalte genuri imnografice, însă foarte aproape de 
Sfânta Scriptură, mai precis de Evanghelie.
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Deși condacul marchează zorii imnografiei bizantine, el 
totuși se detașează evident de restul creațiilor, nu sub aspectul 
conținutului teologic, al ideilor promovate, ci datorită modului 
în care Sfântul Roman Melodul reușește să introducă dialogul în 
creația sa imnografică.

În cuprinsul condacelor sale găsim modele de rugăciune, 
fragmente din rugăciunile/ecteniile care fac parte din textul 
Sfintei Liturghii.

De asemenea, și autorul se adresează divinității și se roagă 
pentru întregul neam omenesc, cu toate că nu este personaj al 
relatării respective, însă ne sugerează posibilitatea fiecăruia de a 
deveni partener de dialog cu Dumnezeu.

În sensul acesta ca reprezentant principal al omenirii, 
este subliniată mijlocirea Maicii Domnului pentru mântuirea 
neamului omenesc.

Textul cel mai cunoscut, care l-a consacrat pe Sfântul Roman 
Melodul, dar și unul dintre cele mai importante alcătuirii ale 
sale, îl reprezintă prooimionul Condacului Nașterii Domnului, 
Fecioara astăzi:

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște
și pământul peștera Celui neapreopiat aduce;
Îngerii cu păstorii slavoslovesc
și magii cu steaua călătoresc;
Căci pentru noi S-a născut
Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci”.

Prooimionul Condacului la Nașterea Domnului, deși reușește 
să prezinte în puține cuvinte atât semnificația sărbătorii Nașterii 
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Domnului nostru Iisus Hristos, cât și a hristologiei Sinoadelor 
Ecumenice, este deosebit de bogat în profunzimi teologice/dogmatice.

În primul rând, prin utilizarea adverbului astăzi, autorul 
subliniază faptul că sărbătorile legate de opera de mântuire a 
neamului omenesc, mai precis, Praznicele Împărătești, închinate 
Persoanelor Sfintei Treimi, au un caracter prezent. Este 
vorba despre prezentul liturgic, în sensul că slujbele Bisericii 
actualizează sărbătoarea respectivă, nu doar ne amintește de ea, 
ci devenim martori ai acelor evenimente.

De asemenea, Sfântul Roman evidențiază fecioria Maicii 
Domnului și după nașterea Mântuitorului: „Fecioara astăzi pe 
Cel mai presus de ființă naște”.

Tot în cadrul acestui vers, autorul se referă și la ființa 
dumnezeiască a Mântuitorului, afirmând că este „mai presus 
de ființă”, natura divină fiind superioară celei umane, ea este 
necreată și se bucură de atributul aseității, a existenței de la Sine.

Se poate observa încă din primul vers capacitatea de sinteză 
Sfântului Roman Melodul. Acesta reușește să transmită trei idei 
deosebit de importante (fecioria Maicii Domnului, problema 
prezentului liturgic și cea a ființei divine, și implicit a dumnezeirii 
Fiului Întrupat), într-un singur vers.

Genialitatea Sfântului Roman se poate observa și din aceea că 
așează la un loc, într-o manieră poetică deosebită, naturală, cât se 
poate de firească, extremele, divinul și umanul, infinitul și finitul, 
necuprinsul și pământescul/vizibilul, veșnicia și perenitatea:

„și pământul peștera Celui neapreopiat aduce”; adică lumescul/
creatul, primește într-o peșteră pe Cel nemărginit, „neapropiat”, 
întrucât Pruncul Iisus Hristos, nu este numai om, ci El este Fiul lui 
Dumnezeu, este om adevărat și Dumnezeu adevărat.
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Totodată, în cuprinsul versurilor trei și patru ale prooimionului 
Condacului Nașterii, se observă dimensiunea cosmică a Nașterii 
Domnului, dar și a sărbătorilor creștine:

„Îngerii cu păstorii slavoslovesc
și magii cu steaua călătoresc”.
De fapt, Întruparea Mântuitorului reprezintă un eveniment 

cosmic, El mântuiește omul, dar restaurează întreaga creație, are 
loc fenomenul de re-creare a lumii.

De asemenea, o atenție deosebită atrage refrenul:
„Căci pentru noi S-a născut
Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci”.
Întâlnim în cadrul sintagmei de mai sus un chiasm: prunc-

Dumnezeu, tânăr-Cel mai-nainte de veci. Traducerea în limba 
română care interpretează corect formula/citirea chiastică este 
următoarea: „Căci pentru noi Dumnezeu S-a născut Prunc, (S-a 
născut) tânăr Cel mai-nainte de veci”.

Prezența Sfinților în rândul melozilor conferă autoritate 
și superioritate creației imnografice din secolele VI-IX, prin 
urmare, opera melozilor se constituie ca parte componentă a 
Sfintei Tradiții. Chiar dacă creația imnografică nu s-a oprit odată 
cu secolul al IX-lea, fapt dovedit de imnurile existente astăzi în 
cele douăsprezece Minee, totuși perioada melozilor constituie 
etalonul și piscul imnografiei bizantine, unde constatăm prezența 
Duhului Sfânt, în caracterul inspirat al acesteia.

În acest sens, părintele Dumitru Stăniloae, atunci când prezintă 
importanța Tradiției în raport cu Biserica și cu Sfânta Scriptură, 
subliniază aportul imnografiei și al actelor liturgice în interpretarea 
corectă a Sfintei Scripturi, dar în mod special în ceea ce privește 
relația creștinului cu Hristosul Evangheliei: „Dacă Scriptura n-ar 
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intenționa să treacă pe Hristos în viața oamenilor și norma acestei 
vieți să fie după El, n-ar avea nevoie de completarea prin Tradiție 
[...] Numai prin Tradiție conținutul Scripturii devine mereu 
viu, actual, eficient, dinamic în toată interpretarea lui, în cursul 
generațiilor din istorie [...] Toate cântările bisericeşti sunt pătrunse 
de texte din Scriptură și toate actele liturgice și sacramentale 
simbolizează și actualizează în mod eficient momente din 
Scriptură, din istoria Revelației. Dar prin aceasta imnele și 
actele liturgice dau Scripturii „o adâncă tâlcuire dogmatică și 
spirituală”. Scriptura, fără explicarea liturgică și fără aplicarea ei 
în Liturghie și în celelalte Taine, se usucă, se desfigurează”.
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sFÂNTA EVANgHElIE – IzVORUl îNNOIRII 
CUlTURAlE PRIN CUVÂNT

ieroM. dr. rafael PoVîrnaru

După ce anul 2018 a fost dedicat Centenarului Marii uniri de 
la 1 Dcembrie 1918, în care au fost evocate cu maximă precizie 
toate coordonatele principale care au determinat materializarea 
evenimentului istoric de la Alba Iulia, anul 2019 se vede aşezat 
prin grija Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub aus-
piciile promovării continue a valorilor naţionale româneşti, dar 
şi bisericeşti, prin adoaptarea unei tematici menite a evidenţia pe 
de o parte personalitatea a doi dintre patriarhii României – Iustin 
Moisescu şi Nicodim Munteanu, precum şi reliefarea principale-
lor caracteristici şi contribuţii ale satului românesc, îndeosebi ale 
„preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari” la promovarea 
valorilor creştine pe întreg cuprinsul ţării noastre. Aceste tematici 
ale anului în curs se văd completate de amintirea şi sublinierea ac-
tivităţii de traducere a celor care şi-au dedicat parte din viaţa  lor, 
transcrierii cărţilor de cult în dulcele grai românesc.

În acest sens, se cuvine să menţionăm că  domeniul de carte 
bisericească se vede deplin inspirat  din dogma Bisericii, precum 
şi din învăţătura Sfintei Tradiţii, pe fundamentul cărora s-a dez-
voltat întregul cult.
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Deşi extrem de variată prin multitudinea cărţilor necesare în 
oglindirea „ritmului Duhului” resimţit în cadrul slujbelor Bise-
ricii, colecţia cărţilor de cult - fie ele Minei, Ceaslov, Triod, Oc-
toih, Liturghier, etc.se văd aşezate în jurul textelor biblice care 
alcătuiesc Sfânta Scriptură.

Sfânta Evanghelie sau Vestea cea Bună reprezintă pentru cul-
tul creştin, principalul izvor al Cuvântului dumnezeiesc, înzes-
trat „cu puterea multă” lucrătoare prin intermediul harului asu-
pra sufletelor care primesc prin credinţa în Dumnezeul Treimic, 
bucuria comuniunii „în Duh şi adevăr”.

Pe pământ românesc, prima tarducere în limba lui Eminescu, 
a Sfintei Evanghelii se va realiza la Sibiu în perioada 1551-1553, 
purtând numele de  Evangheliarul slavo-român.

De asemenea, istoria consemnează faptul că tezaurul cultic 
românesc se vede îmbogăţit în anul 1561 prin truda diaconu-
lui Coresi care realizează la Braşov un nou Evangheliar în care 
sunt cuprinse cele patru Evanghelii – după Matei, Marcu, Luca 
şi Ioan, autorul fundamentându-şi iniţiativa pe o serie de texte 
regăsite într-o importantă colecţie de manuscrise provenite din 
toate provinciile locuite de români.

Totodată, anul 1649 marchează apariţia la mânăstirea Dealu 
din Târgovişte a unei Evanghelii învăţătoare.

Din aceste scurte evocări ale apariţiei primelor traduceri româ-
neşti ale Sfintei Evanghelii se poate observa preocuparea constan-
tă pe care poporul român a avut-o în ce priveşte facilitarea accesu-
lui la învăţătura despre Dumnezeu, cu intenţia sincer mărturisită 
de a se aşeza astfel prin autentică trăire în Hristos, în lumina cea 
veşnică, marcată de planul dialogal născut prin Cuvânt.

Toate aceste trăiri se datorează obârşiei creştine a poporului 



201

român, care din chiar prima sa clipă de existenţă a surprins în 
mod direct „ecoul Împărăţiei” născut practic prin intermediul 
Cuvântului propovăduit pe pământ românesc de către Cel dintâi 
chemat dintre apostoli – Andrei.

Beneficind de mediul ambiental apostolic, românii au deprins 
cu maximă conştiinciozitate, simţul unei culturalizări continue 
în dimensiunea universală a Cuvântului Evanghelic aşezat „sub 
penelul harului”de către ucenicii Mântuitorului Hristos.

Având conştiinţa veridicităţii textului scripturistic, poporul 
român şi-a „altoit” pe profilul său naţional, o nouă cultură – o 
„cultură a Cerului” în centrul căreia se găseşte Logosul, „Care 
trup s-a făcut şi s-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14). Prin „intra-
rea Sa în istorie”, Fiul lui Dumnezeu redimensionează întreaga 
cultură a lumii profilată până atunci pe coordonatele păgâne ale 
celor două mari „lumi culturale” - cea romană şi cea greacă, 
îmbrăcând „logosul cultural” într-o nouă haină a luminii dum-
nezeieşti şi deschizând astfel noi sensuri ale devenirii înnoitoare 
a întregii creaţii. Fiind Însuşi „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 
14,6), Mântuitorul Hristos devine izvorul unei noi „ere cultura-
le” - aceea a Vieţii, în detrimentul celei puternic promovate până 
atunci şi fundamentate profund pe „un instinct al morţii generate 
de păcat”. Sursa „Vieţii celei noi” care se oferă întregii lumi o 
reprezintă de mai bine de două mii de ani, Sfânta Evanghelie, 
care îşi produce necontenit ecoul în întreaga creaţie, prin forţa 
dată „noului logos” de către Domnul Hristos. Altarul Bisericii 
devine astfel locul sfânt din care zi de zi prin săvârşirea Tainei 
Euharistice, Domnul „cheamă în audienţă” întreaga lume, spre 
a-i putea astfel arăta nu doar drumul spre veşnicie, ci mai ales 
pentru a-i dărui iubirea jertfelnică menită a face din omul născut 
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„după chipul şi asemănarea” lui Dumnezeu, „biserica vie” din 
care să răsune continuu „Cuvântul Cel dătător de Viaţă”.

unind în Sine umanitatea cu eternitatea, Mântuitorul Hris-
tos poartă prin Evanghelie, întrega lume pe cărarea desăvârşi-
rii, asigurându-i astfel un „nou cod tainic al evoluţiei”, o „nouă 
structură cromozomială”, în care jertfa şi Învierea devin repere-
le existenţiale „ale noii culturi”.

Spaţiul liturgic – „mediul abisal” al sfinţirii prin intermediul 
harului reprezintă în acelaşi timp, cadrul din care Dumnezeu ho-
tărăşte clipă de clipă să intre în dialog cu lumea prin fiecare pe-
ricopă evanghelică, pentru a o conduce spre o continuă evoluţie 
pe calea „civilizaţiei şi culturii pnevmatofore”. În ciuda neascul-
tării manifestate de către protopărinţii Adam şi Eva, precum şi a 
necontenitelor abateri pe care „poporul lui Israel” le-a manifes-
tat, Îl vedem pe Dumnezeu preocupat din iubire pentru propria 
creaţie, de mersul înainte al întregii omeniri, căreia, în baza re-
latării Sfintei Scripturi, îi oferă iniţiativa, prin intrarea în dialog 
direct surprins de nenumărate ori de textul Vechiului Tetament.

Totodată şi Noul Testament, prin persoana Mântuitorului Hris-
tos reprezintă expresia unui continuu dialog dintre Dumnezeu şi 
om, relaţie din care reiese vădit intenţia manifestată de Fiul lui 
Dumnezeu de a confirma întregii lumi că orice aspiraţie cultura-
lă îşi găseşte temeiul pe „setea transfiguratoare” a omului sădită 
în fiinţa sa de Dumnezeu şi întreţinută mai apoi în „dimensiunea 
veşniciei” prin intermediul actului sfinţitor al Bisericii, dar mai 
ales prin Cuvântul plin de Duh Sfânt, actualizându-se astfel prin 
actul de cult, clipa Cinzecimii, eveniment care a marcat în mod 
deosebit anularea tuturor frontierelor naţionale şi culturale. Sfânta 
Evanghelie, „ca izvor al Cinzecimii”, transfigurează cultura, de-
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terminându-i astfel prin Hristos, un plan transcendent.
Prin puterea dată ei de Dumnezeu,  Sfânta Evanghelie ca re-

alitate plasată în prezentul veşnic, dă naştere la rândul ei, unui 
nou profil cultural specific fiecărei epoci. Cu alte cuvinte, prin 
actualitatea sa, Sfânta Evanghelie determină „embrionul exis-
tenţial” al fiecărei culturi, indiferent de momentul istoric al naş-
terii ei, imprimând-o în acest fel de „pecetea Duhului”.

Biserica, din care a răsunat şi continuă să răsune până la 
sfârşitul veacurilor, Vestea cea Bună adusă lumii de către 
Dumnezeu, a reuşit de fiecare dată prin forţa dată ei de către 
Capul său Hristos, să redefinescă fiecare nouă cultură pe care a 
întâlnit-o de-a lungul existenţei sale, implicând astfel o multipli-
citate de efecte mereu „îmbrăcate în Cuvânt”. Astfel, având te-
meiul valorilor divine , Biserica a reuşit de fiecare dată, în dialog 
cu un nou mediu cultural să păstreze active acele elemente ale 
culturii respective aflate în deplină armonie cu mesajul evanghe-
lic. Totodată, datorită aceloraşi principii fiinţiale descrise mai 
sus, au fost înlăturate din specificul fiecărei culturi, toate acele 
principii care s-au dovedit a fi neconforme cu voia lui Dumne-
zeu exprimată prin cuvântul evanghelic, realizându-se în acelaşi 
timp „transfuzia unui sânge nou, a unui duh nou” menit a desă-
vârşi tot ceea ce este constructiv.

Din toate aceste realităţi ce se desprind prin intermediul pu-
terii lucrătoare a cuvântului lui Dumnezeu în cadrul ritualic al 
Bisericii, reiese cât se poate de clar, dimensiunea universală a 
mesajului evanghelic, prin prisma căruia fiecare popor, prin spe-
cificul său cultural este chemat să se redefinescă în coordonatele 
transmise de Dumnezeu.

În acest sens, oriunde şi oricând, fiecare naţie este chemată să 
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îşi aşeze propria existenţă pe traiectoria Cerului. În procesul de 
asimilare a Evangheliei, fiecare comunitate locală este chemată 
să dezvolte această nouă stare de fapt prin adaptarea propriului 
specific rasial şi lingvistic, dar mai ales cultural la exigenţele du-
hovniceşti ale lui Hristos, realizând în acest fel o păstrare auten-
tică a unicităţii sale, aflată însă nu sub auspiciile desfiguratoare 
ale izolaării, ci mai ales sub cupola comunitară a Bisericii „una, 
sfinte, soborniceşti şi apostolice”.

Putem spune că, încă din cele mai vechi timpuri poporul ro-
mân a înţeles această constantă chemare a Evangheliei, reuşind 
astfel ca prin traduceri succesive şi capabile prin forţa transfi-
guratoare a cuvântului românesc să „străbată Cerurile”, să îşi 
dezvolte în mod constant o cultură sfinţitoare bazată pe eternele 
îndemnuri dumnezeieşti.

Deşi sesizăm astăzi un puternic conflict între Viaţă şi moar-
te prin manifestarea variată a specificului fiecăreia dintre cele 
două entităţi vizibil active „pe scena lumii”, în care parcă tot 
mai mult se doreşte anularea deplină a prezenţei lui Hristos, prin 
inocularea permanentă în conştiinţa tot mai multor semeni de-a 
noştri a convingerii că întregul plan existenţial se vede consumat 
exclusiv sub presiunea simţurilor, negându-se astfel perspecti-
va veşniciei, păstrăm puternic ancorată nădejdea în Crucea lui 
Hristos care a imprimat întregii lumi coordonatele Evangheliei, 
rugându-ne lui Dumnezeu ca în cele din urmă, spaţiul românesc 
să poată renaşte prin „cultura Logosului” pe care înaintaşii noş-
tri ne-au lasat-o ca moştenire sfântă.

Totodată, clamând articulat calitatea noastră de membri activi 
ai „blocului comunitar”, asociere de cuvinte care îşi datorează 
conceptul în baza „comuniunii” emanate din sânul Bisericii, 
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ne exprimăm convingerea că prin trăirea autentică a mesajului 
evanghelic, poporul român, precum şi fiecare român în parte îşi 
vor putea manifesta calitatea misionară născută din comuniunea 
cu Hristos, oferind întregii lumi prin exemplul propriu, coordo-
natele adevăratei culturi sfinţitoare, mai exact: Întruparea, Răs-
tignirea, Învierea şi Cinzecimea, ca efecte ale înnoirii veşnice 
prin cuvântul Sfintei Evanghelii.
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Mitropolitul 
Vasile Lazarescu al 

Banatului, jumătate de veac 
de la mutarea la Domnul
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MITROPOlITUl VAsIlE lAzAREsCU, 

IERARH MARTIR Al BIsERICII NOAsTRE

Preot dr. ionel PoPesCu

Împlinirea la 21 februarie 2019 a jumătate de veac de la 
înveşnicirea Mitropolitului dr. Vasile Lazarescu al Banatului1, 
ne obligă să rememorăm, cu sentimente de cucernică, adâncă 
și încercată emoție, viața, ostenelile, împlinirile și jertfa acestui 
ierarh martir al Bisericii noastre, despre care patriarhul justinian 
spunea, pe bună dreptate, că „prin perseverență în muncă și 
strădanie neobosită, a reușit să realizeze în timpul arhipăstoririi 
sale, așezăminte bisericești, pe care generații nu le pot realiza”2.

Născut la 1/13 ianuarie 1894, la jadani, azi Cornești, comuna 
Orțișoara, județul Timiș, într-o familie de plugari, credincioși 
ortodocși, cu strămoși de aleasă ținută intelectuală, viitorul 
mitropolit a primit la botez numele de Vasile, întru cinstirea 
Ierarhului sfânt, prăznuit la 1 ianuarie.

Părinții vlădicii Lazarescu, Nicolae și Ecaterina, iubitori de 
1 A se vedea și lucrarea editată de Arhiepiscopia Timișoarei: Mitropolitul dr. Vasile 
Lazarescu al Banatului (1947-1961) – 70 de ani de la întronizare -, pr. dr. Ionel 
Popescu, pr. Zaharia Pereș și pr. dr. Marius Florescu (coordonatori), Editura Partoș, 
Timișoara, 2017, 278 pp. 
2 Protopop dr. Iacob Crețu, consilier arhiepiscopesc în Caransebeș, În slujba 
credincioșilor bănățeni, în „Mitropolia Banatului”, Timișoara, nr.7-9/1958, p.163.
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Dumnezeu și de Biserică, oameni cu viață morală exemplară, l-au 
îndrumat cu dragoste spre biserica satului și spre studiu și l-au susținut 
material pentru a învăța la cele mai apreciate școli ale vremii.

Fostul episcop al Aradului, Andrei Magieru (1891-1960), și 
el aureolat cu nepieritoarea cunună a martiriului, a lăsat câteva 
mărturii cu adevărat memorabile despre părinții lui Vasile 
Lazarescu, pe care se cuvine să le scoatem de sub praful uitării: 
„Tatăl Înaltpreasfinției Sale – scria ierarhul arădean, care în 
acea vreme păstorea și plaiurile timișene – țăran cu frumos chip 
bărbătesc, cânta în strana bisericii, alături de cântăreții «oficiali», 
după un obicei care mai stăruie pe la noi, ca cei înzestrați de 
Dumnezeu cu darul cântării să învețe și să cânte alături de 
strănari [...]. Tatăl Înaltpreasfinției Sale era unul dintre acei 
strănari din jadani, care, cu vocea frumoasă și plină-bărbătească, 
știa să scoată lacrimi de evlavie din ochii credincioșilor. Mama 
mitropolitului, «femeie tăcută, de o distincție naturală și evlavie 
rară», era nelipsită de la biserică, privindu-și, cu «ochi senini și 
cucernici»”3, soțul și fiul, aflați între strănarii din jadani.

După absolvirea școlii confesionale în satul natal (1893-1903), 
Vasile Lazarescu a frecventat școala elementară ungurească din 
Dumbrăvița (1903-1904), apoi a fost înscris la Liceul Maghiar de 
Stat din Timișoara, unde a promovat și examenul de bacalaureat, 
în anul 1912.

Talanții dăruiți de Tatăl ceresc, educația aleasă primită 
de la credincioșii săi părinți și tezaurul spiritual acumulat de 
la preotul paroh și de la sătenii din strana bisericii, în care a 
cântat de mic copil, alături de tatăl său, au înfiripat în sufletul 
3 Dr. Andrei Magieru, Episcopul Aradului și Hunedoarei, Ierarhul frumuseții cultului 
ortodox, în „Mitropolia Banatului”, Timișoara, 7-9/1958, p. 61.



211

lui vocația pentru preoție, așa încât, imediat după obținerea 
diplomei de bacalaureat, s-a înscris la Facultatea de Teologie din 
Cernăuți4, „frecventată atunci de cei mai răsăriți și talentați tineri 
din Ardeal și Banat”5.

Între anii 1914 și 1915, a continuat studiul Teologiei la 
Institutul Teologic din Arad, finalizat cu obținerea „absolutoriului 
teologic”, apoi s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie din 
Budapesta (1916), unde a studiat Filosofia și Pedagogia6.

Schimbările survenite pe plan european după Primul Război 
Mondial și unirea Bucovinei, Basarabiei, Transilvaniei și 
Banatului cu România l-au determinat să-și întrerupă studiile din 
Viena, capitala fostului imperiu Austro-ungar, și să se întoarcă 
acasă, în anul 1918. În același an, a plecat la Cernăuți, pentru 
finalizarea studiilor teologice și începerea celor doctorale7.

Posedând o pregătire intelectuală superioară, Vasile Lazarescu a 
obținut, în anul 1920, la vârsta de 26 de ani, atât licența în Filologie, 
cât și titlul academic de doctor în Teologie8. În același an, a absolvit, 
de asemenea, Facultatea de Litere și Filosofie din Cernăuți9.

Aleasa cultură teologică și filosofică, dublată de cunoașterea 
mai multor limbi străine, l-au recomandat pe tânărul teolog 
bănățean pentru cariera universitară. Astfel, în anul 1920, s-a 
vacantat Catedra de Dogmatică și Morală la Academia Teologică 
4 Prot. Dr. Gh. Cotoșman, vicar arhiepiscopesc, Obișnuitul mitropolit al Timișorii, în 
revista citată, p. 16.
5 Mitropolit Nicolae Corneanu, Pomenirea restauratorului Mitropoliei Banatului, 
în „Învierea”, Timișoara, anul IV, nr. 7(73), 1993, p. 1; Idem, Pe baricadele presei 
bisericești, Ed. „Învierea”, Timișoara, 2000, p. 322.
6 Cotoșman, pp. 17-18; Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului 
(1894-1969). Monografie istorică, Ed. universității din Oradea, 2011, p. 23.
7 Cotoșman, art. cit.,  p. 18. 
8 Corneanu, Pmenirea,  p. 1.
9 Cotoșman, art. cit.,  p. 18.
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din Sibiu, titularul acesteia, profesorul Nicolae Bălan, fiind ales 
mitropolit al Ardealului. Vasile Lazarescu a promovat, fără 
probleme, concursul organizat pentru ocuparea respectivului 
post vacant și, timp de patru ani, a desfășurat la Sibiu o rodnică 
activitate didactică10.

Profesorii și studenții teologi au constatat, încă de la început, 
că tânărul profesor Vasile Lazarescu era înzestrat cu calități 
intelectuale remarcabile, fiind, totodată, exigent, punctual, sobru, 
obiectiv și foarte bine pregătit în domeniul Teologiei sistematice. 
unul dintre colegii săi, preotul profesor Spiridon Cândea, 
consemna că Vasile Lazarescu „interpreta prelegerile ca pe o 
obligație solemnă, ca pe o manifestare de sărbătoare a sufletului 
dăscălesc, ca pe o slujire sfântă pe altarul școlii”. Datorită acestui 
mod de a preda, Lazarescu a devenit, foarte repede, unul dintre 
cei „mai dinstinși dascăli ai școlii” și o „adevărată autoritate 
teologică”11. Studenții l-au apreciat și l-au iubit pentru sufletul său 
bun și pentru că le-a apărat, cu fermitate, drepturile.

Sintetizându-i cei patru ani de profesorat la Sibiu, preotul Cândea 
subliniază că Vasile Lazarescu „a fost cu adevărat chipul ideal al 
profesorului bun, al profesorului îndrăgostit de carte, de catedră 
și de ucenicii lui, al profesorului conștiincios, al profesorului care 
face din școală și din catedră altar, la care celebrează cu inimă 
curată, cu dragoste, cu devotament și cu simțire sfântă”12. 

La chemarea episcopului Roman Ciorogariu, în toamna 
anului 1924, Vasile Lazarescu a părăsit Sibiul, pentru a ocupa 
Catedra de Dogmatică și Morală la nou înființata Academie 
10 Ibidem.
11 Preot dr. Spiridon Cândea, profesor la Institutul Teologic de grad universitar din 

Sibiu, Amintiri, în rev. „M.B.”, nr. citat, pp. 76-77.
12 Ibidem, pp. 77-79; Zamela,  op. cit., pp. 24-25.
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Teologică de la Oradea. Plecarea sa a produs multă frământare 
și adâncă părere de rău la Sibiu, atât în rândul studenților care 
s-au despărțit cu greu de el, cât și în sufletul mitropolitului 
Nicolae Bălan. Mitropolitul a încercat, de altfel, în mai multe 
rânduri, să-l determine a reveni la Sibiu, oferindu-i chiar funcția 
de rector, însă Lazarescu a fost de neclintit13.

La Oradea, Vasile Lazarescu „excelează prin vervă, hărnicie și 
punctualitate, atât ca profesor la catedră, cât și ca prefect de studii”, 
fără a uita de vechea sa pasiune, cântarea de strană. Împreună cu 
studenții, tânărul profesor a „colindat prin satele bihorene”14 și 
a cântat la strană, alături de cântăreții țărani, „cucerind inimile 
ascultătorilor credincioși nu numai prin dulceața vocii, ci și prin 
precizia execuției”15. 

Episcopul Roman Ciorogariu l-a prețuit foarte mult, pentru 
exemplara sa activitate didactică și teologică, pentru modul deosebit 
de a colabora cu profesorii și studenții, și, dorind să-l păstreze la 
Oradea, în zilele de 7-8 noiembrie 1926, l-a hirotonit diacon și 
preot celib. Peste doi ani (1928), Vasile Lazarescu a fost tuns în 
monahism la mănăstirea Hodoș-Bodrog, tocmai în Săptămâna 
Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos16, prevestind, parcă, 
suferințele pe care va fi nevoit să le îndure, peste ani, la Timișoara și 
acuzațiile nedrepte aduse împotriva sa de oamenii Securității și de 
informatorii acesteia, în urma cărora a fost îndepărtat din scaunul 
mitropolitan. În anul 1929, a fost hirotesit, deja, întru înalta treaptă 
de arhimandrit, tot de către episcopul Roman Ciorogariu17. După 
13 Cotoșman, art. cit.,  pp. 18-24.
14 Magieru,  art. cit., p. 61.
15 Cotoșman,  art. cit., p. 25.
16 „Calendarul eparhiei ortodoxe a Timișoarei pe anul de la Hristos 1945”, anul V, 

Institutul de arte grafice „Luceafărul”, Timișoara, p. 46.
17 Ibidem.
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primirea acestei distincții, ierarhii de la Cluj și Caransebeș l-au 
dorit arhiereu-vicar18, însă planul lui Dumnezeu cu arhimandritul 
profesor Vasile Lazarescu a fost altul.

În anul 1933, blândul episcop al Caransebeșului Iosif (Traian) 
Bădescu a trecut la Domnul și „privirile bănățenilor văduviți de 
Episcop se îndreptară spre tânărul și vrednicul vlăstar răsărit din 
glia lor, spre arhimandritul Vasile”19.

La data de 21 octombrie 1933, Colegiul (Congresul) Electoral 
Bisericesc, întrunit la Patriarhia Română din București, l-a ales, 
cu mare majoritate de voturi20, pe arhimandritul Vasile Lazarescu 
în scaunul vacant de Episcop al Caransebeșului. Sfântul Sinod 
a validat această alegere, iar regele Carol al II-lea al României a 
confirmat-o prin decret regal21.

Arhimandritul Vasile Lazarescu a fost hirotonit întru arhiereu 
la data de 31 decembrie 1933, în catedrala mitropolitană din Sibiu, 
de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, împreună cu 
arhiereii vicari Andrei Crișanul (Magieru) de la Oradea și Vasile 
Rășinăreanul (Stan) de la Sibiu22.

Instalarea episcopului Vasile la Caransebeș a avut loc abia la 
Duminica Tomii (a II-a după Paști), 15 aprilie 1934, în catedrala 
istorică Sfântul Gheorghe din oraș. Spre surprinderea tuturor, 
mitropolitul Nicolae Bălan nu a venit la această ceremonie, ci l-a 
delegat pe episcopul Grigorie Comșa al Aradului23.
18 Cotoșman,  art. cit., p. 26.
19  „Calendarul eparhiei ortodoxe a Timișoarei 1945...”, p. 46.
20 Preotul Gheorghe Cotoșman consemna că a obținut 166 de voturi, cf. Cotoșman, 

art. cit., p. 26. Preotul Petrică Zamela, citând revista „Legea românească” de la 
Oradea, menționează 121 de voturi, cf. Zamela, op. cit., p. 36.

21 „Calendarul eparhiei ortodoxe a Timișoarei ... 1945”, p. 46.
22 Cotoșman, art. cit.,  p. 26.
23 Ibidem.
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„Ajuns pe tronul arhieresc al Caransebeșului, P.S. Sa începe 
munca trudnică de reorganizare a celor mai de seamă instituții 
din eparhie”24. Înzestrat cu o putere de muncă ieșită din comun, 
cu dragoste nețărmurită față de Dumnezeu, de Biserică și 
de păstoriții săi din străvechea Episcopie a Caransebeșului, 
episcopul Vasile și-a îndreptat atenția spre toate sectoarele 
vieții bisericești, remarcându-se, totodată, ca un ierarh de 
aleasă cultură teologică și filosofică, sprijinită pe cunoașterea 
mai multor limbi moderne, ca un foarte bun păstor de suflete, 
administrator al multor biserici, așezăminte monahale și școli, 
între care cunoscuta Academie Teologică.

Sub aspect pastoral-misionar, activitatea desfășurată de 
episcopul Vasile la Caransebeș este impresionantă. Confruntat cu 
multe greutăți, inerente începutului, cu dificultăți serioase de natură 
financiară, episcopul a reușit, totuși, să străbată eparhia de la un 
capăt la altul. unul dintre cronicarii acelei perioade, consilierul 
Nicolae Cornean (revizor eparhial), a lăsat posterității o importantă 
mărturie despre ostenelile pastorale ale episcopului Lazarescu: 
„Nu știu dacă mai sunt multe sate – scria el – din cele peste 350 
câte avem în eparhie, necercetate de P.S. Episcop Vasile”. Spre 
pildă, în perioada 20 mai 1934 – 2 septembrie 1936, episcopul de 
Caransebeș a vizitat și a slujit în 104 parohii, iar între 27 septembrie 
1936 și  6 octombrie 1936, a efectuat un număr de 33 de vizite 
canonice în Banatul sârbesc25. În felul acesta, episcopul Vasile a 
ajuns să cunoască îndeaproape și până în cele mai mici amănunte 
starea fiecărei parohii, cu situația preoților, a caselor parohiale și 
a credincioșilor, împlinindu-și, totodată, țelul său de a sfinți toate 
24  „Calendarul ...1945”, pp. 46-47.
25 Nicolae Cornean, consilier-revizor arhiepiscopesc, Cu cârja apostoliei, în „M.B.”, 

nr. citat, pp. 82 și 117-136.
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bisericile din eparhie.
Sub înțeleapta sa păstorire, au fost construite zeci de biserici 

parohiale, între anii 1935 și 1940, inclusiv în Banatul sârbesc, 
case parohiale, școli, cămine culturale, clopotnițe, cripte pentru 
osemintele eroilor căzuți în Primul Război Mondial și au fost 
ridicate nenumărate troițe26. 

Grijă aparte a arătat, apoi, episcopul Vasile Lazarescu față de 
Academia Teologică din Caransebeș. Mai întâi, a completat corpul 
profesoral cu profesori tineri, bine pregătiți și atent selecționați, 
a acordat burse de câte 3000 lei pentru elevi din clasele VII-VIII 
ai liceelor din Banat și multe burse studenților teologi; a zidit 
un internat pentru teologi, cu dormitoare spațioase, sală de mese 
și de studii, baie, capelă și a amenajat un parc frumos în curtea 
episcopiei. De asemenea, s-a ocupat îndeaproape de Școala de 
cântăreți bisericești, pentru ca parohiile să aibă cântare de strană 
corespunzătoare27.

Considerând sfintele mănăstiri „oaze și izvoare duhovnicești 
de apă vie pentru alinarea setei după desăvârșire a obștei 
credincioase”28, episcopul Vasile Lazarescu a reorganizat 
întru totul viața monahală din eparhia sa și a restaurat vechile 
așezăminte monahale: „Sfântul Ilie de la Izvor” – Bocșa Vasiova, 
la care a adus călugărițe de la mănăstirile Agapia și Sucevița; 
Săraca, pentru restaurarea căreia a donat personal suma de 18.802 
lei, suplimentată de mai multe ori; Călugăra, „Izvorul Miron” 
– Românești, schiturile „Piatra Scrisă” – Armeniș, Bogâltin și 
26 Zamela, op. cit., pp. 41-44.
27 Prot. dr. Zeno Munteanu, directorul Seminarului Teologic din Caransebeș, 

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vasile ca organizator și îndrumător al învățământului 
teologic din Caransebeș, în „M.B.”, nr. citat, pp. 207-208 și pp. 210-211; „Calendarul 
...1945”, p. 47.

28  „Calendarul ... 1945”, p. 47.
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„Sfântul Ilie” de pe Muntele Mic, ctitorit în vremea păstoririi 
sale29. Mănăstirea Mracunea (Ogradena – Orșova), așezată chiar 
lângă Dunăre, s-a bucurat de sprijinul său, biserica așezământului 
fiind ridicată ca urmare a implicării directe a episcopului30.

La 12 iunie 1940, Vasile Lazarescu a fost ales episcop al 
reînființatei episcopii a Timișoarei, însă înscăunarea sa a avut 
loc abia la 25 martie 1941. Noul episcop al Timișoarei a primit 
cârja arhierească de la regele Mihai I al României, la data de 
13 martie 1941, în sala Tronului din Palatul Regal, de față fiind 
ierarhii Sfântului Sinod și autoritățile centrale31.

Prin strădaniile episcopului Vasile Lazarescu, la data de 7 
iunie 1947, episcopia de la Timișoara a fost ridicată la rangul de 
arhiepiscopie, iar la 2 iulie 1947, Sfântul Sinod a aprobat ridicarea 
Arhiepiscopiei Timișoarei la rangul de Mitropolie. Adunarea 
Deputaților a votat Legea nr.325, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 323, partea I/27 septembrie 1947 privind reînființarea acestei 
străvechi mitropolii32.

Întronizarea arhiepiscopului Vasile Lazarescu în scaunul de 
Mitropolit al Banatului a avut loc la data de 26 octombrie 1947, în 
monumentala Catedrală a Timișoarei33.

Slujirea episcopului, arhiepiscopului și mitropolitului Vasile 
Lazarescu la Timișoara a fost mult îngreunată din pricina 
războiului, a anilor de după acesta și de prigoana dezlănțuită de 
către regimul comunist-ateu asupra Bisericii, a slujitorilor săi și 
a elitei românești, decimată în închisori, în lagăre și în deportări.
29 Zamela, op. cit.,  p. 45-46; „Calendarul 1945”, p. 47.
30 Sincel justinian Dalea, Mănăstirile noastre, în „Calendarul almanah al Episcopiei 

Timișoarei pe anul 1946”, pp. 121-122.
31„Calendarul pe anul 1949”, p. 51.
32 Cotoșman, art. cit., p. 13.
33 „Biserica Bănățeană”, Timișoara, nr.44-46/1947, p. 11.
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Cu stăruință, răbdare și cu înțelepciunea de Dumnezeu dăruită, 
Vasile Lazarescu a purces, îndată după instalare, la organizarea 
eparhiei nou înființate și la înzestrarea ei cu toate cele necesare.

Primul obiectiv important spre care noul ierarh și-a îndreptat 
atenția a fost Catedrala mitropolitană. Pentru a putea susține 
financiar lucrările de construire, a inițiat o amplă colectă la 
nivelul eparhiei, pe care a deschis-o personal cu suma de un 
milion de lei. Bine chivernisind fondurile bănești, a încheiat 
contracte de lucrări pentru tâmplărie, sculptură, pardoseală și 
mozaic, pictură, sticlărie, marmoră artificială34.

După cinci ani de muncă asiduă, lucrările au fost finalizate și, așa 
cum se știe, la 6 octombrie 1946, Catedrala a fost sfințită de către 
patriarhul Nicodim, în prezența regelui ctitor Mihai I al României.

„Catedrala din Timișoara – scria preotul Liviu Surlașiu – rămâne 
un mărgăritar de mare preț pe mitra Î.P. Sfințitului MITROPOLIT 
VASILE și o podoabă a cârjei arhipăstorești [...], constituind o dovadă 
în plus că strădaniile și jertfele nu au fost zadarnice și că viața ce 
pulsează în această catedrală este pilduitoare, devenind ca o catedră 
de propovăduire, de conducere și de sfințire a credincioșilor ...”35.

Pentru a avea un colțișor de rugăciune și de reculegere, 
mitropolitul Vasile Lazarescu a amenajat o capelă în reședința 
eparhială. „Din încăperile existente nu se putea lua niciuna”, 
mărturisește un martor ocular. „În partea estică a edificiului, la 
etaj, era o terasă deschisă. Această terasă a fost zidită și aranjată 
după indicațiile date de către Înaltpreasfințitul Vasile. Pictura 
capelei este lucrată de pictorul Anastase Demian”36, care a pictat 
34 Preot Liviu Surlașiu, paroh Timișoara III, Catedrala din Timișoara, premiză pentru 

reînființarea Mitropoliei Banatului, în „M.B.”, nr.citat, pp. 220-230.
35 Ibidem, p. 230; Zamela, op. Cit.,cpp. 73-79.
36 Iconom stavrofor Ioan Geția, Catedrala mitropolitană Timișoara, Începuturi, în 
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și Catedrala mitropolitană.
Academia Teologică de la Oradea, refugiată la Timișoara, în 

urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), s-a bucurat de 
multă grijă din partea mitropolitului Lazarescu. Vlădica Vasile 
s-a ocupat de identificarea unor fonduri și alimente necesare 
menținerii academiei37. Efortul mitropolitului a fost răsplătit, 
întrucât prezența profesorilor de Teologie și a studenților, 
conferințele susținute și concertele corale „au adus un suflu nou 
și înălțător la Timișoara”.

Cunoscător al muzicii bisericești de strană, încă din 
copilărie, mitropolitul și-a îndreptat atenția spre Școala de 
cântăreți bisericești din Timișoara, în fruntea căreia l-a numit 
pe profesorul emerit Nicolae Firu. Cu sprijinul său moral și 
material, au fost tipărite două volume de Cântări bisericești, 
pentru toate sărbătorile de peste an, ale regretatului profesor 
Atanasie Lipovan38. Tot la inițiativa Ierarhului timișorean, au 
fost înființate corul Catedralei, tipografia, librăria și biblioteca 
diecezană și s-a hotărât înființarea unui muzeu bisericesc39. 
Mitropolitul Vasile a făcut demersuri, în anul 1941, pentru 
înființarea unei Academii Teologice la Timișoara, însă vremurile 
nu erau prielnice și nevoile financiare erau acute, așa că proiectul 
său nu a fost realizabil40.

Restaurarea vieții monahale în eparhia Timișoarei se 
„M.B.”, nr. citat, p. 173.

37 Prot. dr. Victor Vlăduceanu, consilier administrativ Timișoara, Viață nouă – Duh 
nou, în „M.B.”, nr. citat, p. 250; Zamela, op. cit.,  p. 80.

38 N. Șincari, Atanasie Lipovan – cântăreț, compozitor și profesor de muzică 
bisericească, în „Altarul Banatului”, Timișoara, nr.4-6/2003, pp.119-122.

39 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Ed. Arhidiecezană, Timișoara, 1977, 
p. 232.

40 Prof. dr. Ioan Petreuță, Rectorul Academiei Teologice din Timișoara, Părintele 
Mitropolit, în „Biserica Bănățeană”, Timișoara, anul VIII, nr. 44-46/1947, pp. 9-10.
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datorează tot vlădicii Vasile Lazarescu. Spre pildă, în anul 1944, 
a fost reactivată mănăstirea Partoș, fiind aduse aici monahii din 
Moldova. În anul 1946, a fost reactivată și străvechea mănăstire 
de la Lipova, iar, în 1947, s-a redeschis mănăstirea Cebza41.

Mănăstirea de maici de la Timișeni-Șag a fost ctitorită 
de mitropolitul Vasile în anul 1944, dar a fost desființată de 
autoritățile comuniste în anul 195942.

La stăruința mitropolitului Vasile Lazarescu a fost generalizat 
cultul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, sfintele sale 
Moaște fiind mutate din biserica mănăstirii Partoș la Catedrala 
mitropolitană, în anul 1956.

Viața teologică și culturală a eparhiei s-a revigorat în mod 
vizibil după 1 noiembrie 1941. Cu binecuvântarea mitropolitului 
Vasile, au fost tipărite lucrări de certă valoare teologică, cărți de 
predici și de rugăciuni, și au fost editate publicațiile eparhiale: 
„Biserica Bănățeană”, „Foaia Arhidiecezană”, „Mitropolia 
Banatului”, „Duh și Adevăr”, precum și calendarele eparhiale. 
La acestea, se adaugă „Îndrumătorul tipiconal”43 și numeroase 
broșuri de popularizare a dreptei credințe.

Om de școală, cu înaltă pregătire teologică, filosofică și 
culturală, mitropolitul însuși a publicat, pe lângă numeroase și 
temeinice articole și studii teologice, câteva cărți de Teologie, 
care s-au bucurat de frumoase aprecieri din partea specialiștilor, 
cum sunt: Cultul inimii lui Iisus la romano-catolici, în 
„Anuarul IV al Seminarului Andreian”, Sibiu, 1923, pp. 3-29 
(și dezvoltată: Sibiu, 1933, IX+ 95 p.); Creștinismul și științele 
41 Vlăduceanu,  art. cit., p. 254.
42 Vasile V. Muntean et alii, Monografia Arhiepiscopiei Timișoarei din 1918 până în 

zilele noastre, II, Editura Învierea, Timișoara, 2014, p. 30.
43 Vlăduceanu, art. cit., p. 250.
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oculte, în „Anuarul V al Seminarului Andreian”, Sibiu, 1924, 
p. 3-36; Pârga Darului. Cuvântări, Caransebeș, 1936, 111 p.; 
Praznic luminat. Gânduri de sărbători, Caransebeș, 1940, 280 
p.; În ce ne deosebim ...?, Timișoara, 1958, 430 p. (semnată: 
Bisericanul ortodox). La acestea, se adaugă numeroase studii, 
articole, recenzii, cuvântări, pastorale, publicate în periodicele 
amintite, în „Anuarele” și în „Revista Teologică” de la Sibiu44.

Cunoscător al mai multor limbi moderne, mitropolitul Vasile 
Lazarescu a fost preocupat și de traducerea în limba română a 
unor importante lucrări de filosofie apărute în Germania: Max 
Scheler, Eternul din om, Leipzig, 1921; Fritz Heinemann, 
Drumuri noi în filosofie – spirit, viață, existență. O introducere în 
filosofia contemporană, Frankfurt, 1929; și Heinrich Straubinger, 
Introducere în filosofia Religiei, Freiburg, 1929. Din păcate, din 
cauza situației politice de atunci, lucrările menționate nu au 
putut fi tipărite, ci au rămas în manuscris45.

Teologul, cărturarul și ierarhul Vasile Lazarescu a fost apreciat, 
respectat și iubit de clerici și de mireni pentru calitățile sale 
intelectuale, pentru viața morală exemplară, pentru dragostea față 
de semenii nevoiași, dar și pentru modul impresionant de a sluji 
la Sfântul Altar și de a predica Evanghelia. „Înaltpreasfinția Sa 
slujește lui Dumnezeu și cântă – scria episcopul Andrei Magieru 
al Aradului – cu lacrimi în ochi [...]; e dovada dragostei și simțirii 
adânci către Dumnezeu. De câte ori am slujit cu ÎPS Sa, simțeam 
fiorul sfânt al evlaviei creștine, care apoi se transmitea, ca un curent 
electric și în inimile credincioșilor [...]. Cultul divin și cântarea 
bisericească, ilustrate de ÎPS Sa, în chip atât de fericit, sunt tocmai 
44 Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, Editura 

univers Enciclopedic, București, 1996, p. 225.
45 Zamela, op. cit., pp. 98-100.
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elementele de unitate” în Mitropolia Banatului. „uniformitatea 
de cult și de cântare leagă singuratecele părți ale Mitropoliei, 
întinse de la Crișuri, până la Dunăre și de la munții Apuseni, până 
la granița de vest a țării”, concluziona ierarhul arădean.

Formația de profesor, cultura teologică și filosofică, 
cunoașterea în amănunțime a Sfintei Scripturi și a literaturii 
patristice, dar și înfățișarea chiriarhală impunătoare au făcut din 
Ierarhul timișorean un predicator de excepție, ale cărui predici, 
rostite din amvonul Catedralei, erau ascultate cu emoție și cu 
bucurie de miile de credincioși, impresionați până la lacrimi, 
după cum mărturiseau unii preoți și mireni vârstnici.

Rodnica sa activitate pastorală, misionară, culturală și 
filantropică era cunoscută și apreciată chiar și de clericii și 
credincioșii aparținători altor confesiuni creștine. unul dintre 
aceștia, protopopul greco-catolic Iulian Rațiu, a avut numai 
cuvinte de aleasă prețuire la adresa mitropolitului Lazarescu, 
„fostul profesor, care a călătorit prin nu mai puțin de trei 
continente”. Pentru prelatul greco-catolic, Vasile Lazarescu 
era „bisericanul devotat [...], scriitorul apologet și polemist, 
care a scos din teaca minții sabia convingerilor sale, spre a-și 
apăra credința, cărturarul erudit, care și-a însușit mai multe 
limbi moderne, episcopul de mai târziu, care știa să fie episcop, 
în spiritul cel mai autentic al întregii predanii răsăritene, și 
mitropolitul de azi al Țării Banatului”46.

Devotat cu trup și suflet slujirii arhierești, mitropolitul Vasile 
Lazarescu a făcut parte din ceata renumiților predicatori ai 
cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos peste 
46 Protopop dr. Iuliu Rațiu, consilier administrativ – Timișoara, Ierarhul Banatului 

văzut din „cealaltă strană”, în „M.B.”, nr. citat, pp. 213-215.
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antimisul Banatului de munte și de câmpie.
Atât în Episcopia Caransebeșului, cât și în Episcopia/

Arhiepiscopia Timișoarei, vrednicul ierarh bănățean a efectuat 
sute de vizite canonice în parohii și în mănăstiri, a slujit în cele 
două catedrale eparhiale și a rostit sute de predici, cuvântări 
ocazionale, iar, la Paști și la Crăciun, a adresat credincioșilor, 
monahilor și clericilor îndătinatele pastorale.

Volumul Pârga Darului47 cuprinde 18 cuvântări rostite de 
episcopul Vasile Lazarescu cu prilejul hirotoniei, al învestirii și al 
întronizării sale. La aceasta, se adaugă pastoralele din anii 1934-
1936 și predicile despre post, la Florii și la Vinerea Patimilor, la ziua 
eroilor și cuvântările ocazionale în cinstea regelui, la jurământul 
soldaților și la dezvelirea bustului vlădicii Ioan Popasu. 

Într-un scurt cuvânt înainte, episcopul Vasile precizează că 
„am socotit nimerit să dau publicității aceste cuvântări, rostite 
în cursul celor doi ani de arhipăstorire, ca din ele toți cei 
binecredincioși și bine intenționați să cunoască și să înțeleagă ce 
gândesc și cum înțeleg și doresc să-mi fac datoria în slujba plină 
de răspundere la care am fost chemat”.

Volumul Praznic luminat. Gânduri de sărbători48 se 
adresează „iubitei noastre preoțimi, întru împlinirea mai cu 
vrednicie a îndatorirei ei de a învăța ...”, cu nădejdea că „legătura 
duhovnicească dintre episcop [...] și preoții din eparhie [...] va 
deveni și mai intimă, mai puternică, mai vie”.

Acest volum, alcătuit în conformitate cu structura anului 
bisericesc, care începe la data de 1 septembrie, cuprinde cuvinte 
de învățătură consacrate celor zece praznice Împărătești, adică 
47 Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeș, 1936, 111 p.
48 Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeș, 1940, 280 p.
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sărbători închinate Domnului nostru Iisus Hristos, și celor patru 
sărbători mari închinate Maicii Domnului.

Dintru început, autorul acestor două volume simte nevoia de 
a preciza că, în virtutea succesiunii apostolice, se înscrie și el în 
rândul episcopilor de odinioară. „Ce ideal mai măreț și-ar putea 
fixa un episcop ortodox nou hirotonit și la începutul activității sale 
– scria vlădica Lazarescu – decât acela de a imita în gândirea, 
activitatea și viața sa exemplul luminos al părinților Bisericii?”49

Acest ideal l-a călăuzit pe mitropolitul Vasile Lazarescu toată 
viața și, pentru împlinirea lui, a suportat batjocuri, umilințe, acuzații 
nedrepte și pensionarea forțată.

Predicile, cuvântările și pastoralele sale rămân însă, peste 
veacuri, modele de oratorie creștină, de profunde și înălțătoare 
învățături adresate păstoriților săi. 

Toate aceste mărgăritare ale Omileticii creștine aduc înaintea 
ochilor noștri sufletești chipul unui ierarh luminat al Bisericii, 
ancorat profund în problematica pastorală a vremii sale, 
mărturisitor al dreptei credințe și cald îndrumător al preoților 
slujitori din eparhia arhipăstorită.

Cititorii care vor avea dorința, plăcerea și curiozitatea de 
a răsfoi paginile minunate ale acestor două volume, vor avea 
surpriza de a constata că, deși au fost scrise în urmă cu mai multe 
decenii, sunt mai mult decât actuale.

Profesor de Teologie sistematică, episcopul Vasile pune la 
sufletul slujitorilor Bisericii și al credincioșilor idei dogmatice și 
morale de mare profunzime teologică, pe care le înveșmântează, 
însă, în cuvinte accesibile tuturor. Ceea ce impresionează și 
constituie o pildă de urmat este faptul că toate predicile, cuvântările 
49 Praznic luminat, p. 7.
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și pastoralele sale sunt fundamentate biblic și patristic, în duhul 
„tradiției moștenite din Biserica ecumenică...” și în conformitate 
cu „ortodoxia noastră”.

Citatele din Sfinții Părinți și din scriitorii bisericești, Sfântul 
Atanasie cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin, 
Sfântul Ciprian, Sfântul Efrem Sirul și Sfântul Ioan Damaschin, 
se regăsesc, de asemenea, în majoritatea predicilor, a cuvântărilor 
și a pastoralelor sale, însoțite de o expunere clară și logică. Din 
toate transpare, totodată, aleasa sa trăire sufletească, dragostea 
și dorința de a oferi tuturor hrana sufletească de care au nevoie. 

Vasile Lazarescu nu este, însă, doar un ierarh cărturar și un 
teolog profund, ci și un om cu alese calități duhovnicești.

Cuprinsul acestor două volume este ușor de lecturat și datorită 
unor expresii de o frumusețe duhovnicească inefabilă, așa cum 
întâlnim numai la părinții îmbunătățiți ai Bisericii noastre. De 
pildă, la sărbătoarea Nașterii Domnului, episcopul își îndemna 
credincioșii să-I facem Pruncului Iisus „leagăn din credința 
noastră” și constata, cu amărăciune, că „din ieslea gândirii 
oamenilor lipsesc scutecele cucerniciei în care să se înfășoare 
Mesia”. În cuvântul de Florii, Ierarhul arăta că „Mântuitorul 
Iisus, Domnul și Împăratul nostru, bate și azi, ca odinioară, la 
poarta închisă a Ierusalimului nostru sufletesc”.

În calitate de arhipăstor, episcopul Vasile îndrumă, mustră 
și critică, în cuvinte aspre, atitudinile duplicitare ale unor 
contemporani: „... la solemnități și banchete oficiale răgușim și 
noi în osanale la adresa Bisericii [...], dar când e să ne validăm 
ca şi creștini [...], când e să utilizăm mijloacele ce ni le pune 
la dispoziție pentru înfăptuirea acelui ideal de viață superioară, 
inaccesibilă pe alte căi, atunci ne lepădăm de ea și strigăm și noi 
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zilnic: „Ia-L, ia-L, răstignește-L”.
Și totuși, mitropolitul Vasile Lazarescu a fost și o fire poetică. 

Materialele publicate încântă cititorul cu expresii încărcate de 
mireasmă lirică: „cu miros de viorele, toporași și micșunele, 
tămâiță, lăcrămioară: iar e dalbă primăvară” sau: „grădini și livezi 
cu flori și dulci miresme”, ori „vorbe de duhovnicească bucurie 
pentru Învierea Domnului” sunt doar câteva dintre acestea.

Predicile sunt foarte atrăgătoare și datorită unor istorioare cu 
caracter religios-moral, dar și troparelor, stihirilor și pasajelor 
din rânduiala sfintelor slujbe ale Bisericii noastre, folosite de 
către episcop.

Deși volumele sale au fost publicate în 1936 și în 1940, cu 
ani buni înainte de instaurarea comunismului la noi, Vasile 
Lazarescu are cuvinte aspre față de „comunismul anarhizant” 
și față de atâtea „curente distrugătoare de suflete din unele 
părți”, atrăgând atenția cu privire la cei care au plecat „din casa 
părintească a Tatălui ceresc, din Biserica creștină” și au alergat 
„să se aservească: bufniței împăiate, compasului ori lui Hermes 
întraripat, secerei, ciocanului ori mistriei”.

Astfel de predici și pastorale, cu discurs anticomunist, 
susținute și publicate mai apoi la Timișoara, ca și lupta sa 
deschisă împotriva instaurării comunismului în țara noastră, 
legăturile strânse cu intelectualitatea anticomunistă, ajutoarele 
acordate unor fruntași ai partidelor Liberal și Țărănesc, precum 
și refuzul categoric de a colabora cu Securitatea l-au costat pe 
Vasile Lazarescu foarte scump. Pensionat forțat, la 1 ianuarie 
1962, a fost obligat să se retragă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, 
apoi i s-a fixat domiciliu forțat la mănăstirea Cernica, unde a 
încetat din viață la data de 21 februarie 1969. Potrivit dorinței 
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sale testamentare, trebuia să fie înmormântat în Catedrala 
Mitropolitană, însă autoritățile comuniste au hotărât ca trupul 
său să fie așezat în cripta familiei din Cornești (jadani).

Prin rânduiala lui Dumnezeu, „Care pe cele de lipsă le 
împlinește”, în luna aprilie a anului 1993, rămășițele pămânești 
ale vrednicului mitropolit bănățean Vasile Lazarescu au fost 
strămutate, la stăruința membrilor familiei, în necropola 
ierarhilor de sub altarul Catedralei timișorene.
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MITROPOlITUl VAsIlE lAzAREsCU Al 
BANATUlUI, ARHIPăsTOR HARNIC îN 

VREMURI TUlBURI

(1947-1961)

Preot dr. Marius floresCu

Cu prilejul întronizării în vechiul scaun mitropolitan al 
restauratei Mitropolii a Banatului, la 26 octom brie 1947, 
Mitropolitul Vasile, contura astfel misiunea instituţiei 
mitropolitane: „Cetatea sufletului nostru, aşezată azi pe vârful 
de munte al celei mai înalte forme de organizaţie bisericească, e 
privită şi observată de toţi. De la ea se aşteaptă să împlinească o 
misiune. Această misiune ea şi-o împlineşte prin slujitorii ei şi 
prin tot sufletul creş tin de pe toată întinderea Banatului nostru 
drag. Trebuie să ne înălţăm cu duhul prin toată gândirea şi 
vieţuirea noastră şi cu toată virtutea noastră, la înălţimea formei 
de organizare bisericească cu care a fost în zestrată provincia 
noastră. Să ne grupăm cu credinţă şi cu dragoste în jurul acestui 
sfânt aşezământ al sufle telor noastre, ca Mitropolia Banatului, 
care a dăinuit în istorie peste veacuri, iar după răpirea ei de alţii, 
în tradiţia şi în conştiinţa bănăţeană de totdeauna, să rămână în 
veci neclintită, ca o cetate zidită pe stâncă. Să ne străduim, ca 
prin credinţa şi vrednicia noastră creş tinească, să o facem să 
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strălucească cu puterea ei sfinţitoare şi mântuitoare de suflete, 
în veac, aşa cum ea a strălucit în vremea lui Iosif cel Nou de la 
Partoş, cel cu cârja mitropolitană din lemn de cedru, din grădina 
Ghetsimani, dar cu sufletul de aur”1.

Din acest cuvânt de întronizare răzbate o hotărâre puternică, 
o atitudine plină de conştiinţa răspun derii în faţa lui Dumnezeu 
şi a istoriei, un program de slujire aşezat în lumina apostolatului 
evanghelic.

Şi într-adevăr, în timpul arhipăstoririi sale, Mitropolitul 
Vasile a imprimat în eparhie un suflu nou, care a revigorat viaţa 
bisericească a acestei părți de țară, aşezând Biserica Ortodoxă 
Română din Banat, pe linia unor noi forme de viaţă spirituală.

Întronizat în vechiul scaun mitropolitan al Timişoarei, sfinţit 
de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Vasile, fiu al 
Banatului, venea la Timişoara, pentru a reaprinde făclia stinsă de 
secole prin desfiinţarea Mitropoliei şi pentru a ridica în această 
provincie un focar de lumină spirituală. Mitropolitul venea să 
reia firul istoric, întrerupt aproape două secole, al mitropoliţilor 
români ai Banatu lui.

De aceea, în cele de mai jos, vom încerca să schiţăm realiză-
rile sale în Mitropolia Banatului, pe tărâm bisericesc, cultural şi 
religios - misionar.

Numărul aniversar al revistei „Mitropolia Banatului” din anul 
1957, dedicat împlinirii a 10 ani de la reactivarea Mitropoliei 
Banatului, semnalează mai multe realizări ale Mitropolitului 
Vasile Lazarescu, în timpul anilor de arhipăstorire în Banat, 
dintre care menţionăm:

- finalizarea construcţiei şi sfinţirea catedralei mitropolitane 
1 „Biserica Bănăţeană”, 1947, nr. 44-46, pp. 23-24
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(1946);
- efectuarea a 261 de vizite canonice şi sfinţirea a 101 biserici 

(dintre care multe renovate parţial sau total: Giroc, Ohaba 
Forgaci, Sânandrei, Periam, Chişoda, Saravale, Satu Mic, 
Seceani, Cladova, ş.a.m.d.). A fost promotorul târnosirii tuturor 
bisericilor din eparhie, nesfinţite până atunci de arhiereu;

- reînfiinţarea protopopiatului Făget (1952)2;
- sprijinirea constantă a învăţământului teologic de la acea 

vreme: Seminarul teologic de la Caransebeş3, Şcoala de cântăreţi 
bisericeşti de la Timişoara şi, pentru o vreme, Academia teologică 
de la Timişoara (fostă la Oradea);

- zidirea de noi biserici: Săceni, Şipet, Sacoşu Turcesc, 
Timişoara Fratelia, Tomeşti etc;

- înfrumuseţarea şi pictarea mai multor lăcaşuri de cult, 
precum: „Sfântul Gheorghe” din Caransebeş, Budinţ, jdioara, 
Hăuzeşti etc;

- canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş (1956);
- participarea la vizitarea unor Biserici Ortodoxe surori, 

ca membru al delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române (fosta 
Iugoslavie şi fostul u.R.S.S.)4.

La cele de mai sus, se pot adăuga şi alte realizări ale 
Mitropolitului Vasile, reflectate în materialele de arhivă şi în 
presa bisericească. 

În vederea stimulării şi dinamizării activităţii predicatoriale 
a preoţimii, Mitropolitul Vasile a îmbogăţit literatura noastră 
2 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1952, arhiva Arhiepiscopiei 

Timişoarei
3 În anul 1960 se începe construirea noului cămin de la Seminarul teologic din 

Caransebeş, cf. Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1960, arhiva 
Arhiepiscopiei Timişoarei

4 „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul VIII, nr. 1-4, p. 65
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omiletică cu două preţioase volume de predici: Pârga Darului 
- cuvântări şi Praznic luminat - gânduri de sărbători. Aceste 
volume de predici cuprind un bogat conţinut de idei şi de îndru-
mări, urmărind înnoirea sufletească a credincioşilor. Fondul 
teologic ales este înveşmântat într-un stil lim pede şi captivant, 
încărcat de savoare biblică. Pe lângă lu crările tipărite de 
Mitropolitul Vasile, ca profesor: Creştinis mul şi ştiinţele oculte, 
respectiv Cultul inimii lui Iisus la catolici şi în afară de multele 
studii şi articole publicate în revistele eparhiale, Mitropolitul 
Vasile a publicat la Timişoara, sub pseudonimul „Bisericanul 
Ortodox”, lucrarea de strictă actualitate: În ce ne deosebim…
?5. Această valoroasă apologie a Ortodoxiei reliefează, în mod 
strălucit, superioritatea şi originalitatea genuină a tezaurului 
doctrinar al spiritualităţii creştin-orto doxe, faţă de concepţia 
arbitrară a romano-catolicismului, impunându-se prin claritate 
şi printr-o curată orientare ortodoxă.

Activitatea cultural-religioasă în eparhie ia un avânt mai puternic 
odată cu venirea şi funcţionarea Academiei teologice din Oradea, la 
Timişoara, începând cu 1 no iembrie 1941. Profesorii acesteia, cu o 
temeinică pregătire teolo gică, au contribuit prin conferinţe, predici 
şi prin lucrările teologice publicate, de înaltă ţinută ştiinţifică, la 
instruirea credincioşilor şi la promovarea culturii teologice.

În anii arhipăstoririi Mitropolitului Vasile au apărut la 
Timişoara, următoarele lucrări teologice: Prof. dr. I. Petreuţă: 
Spiri tismul şi Crede şi nu cerceta?; Prof. dr. I. Belu: Despre 
iubire; Prof. dr. S. Vlad: Un păstor model. Sf. Apostol Pavel şi Sub 
semnul crucii; Prot. dr. Gh. Cotoşman: Din trecutul Episcopiei 
5 La finalul acestui volum, sunt inserate extrase din lucrările Mitropolitului Vasile, 

excepţie făcând lucrarea Creştinismul şi ştiinţele oculte
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Timişorii şi Viaţa Sf. Iosif cel Nou, mitropolitul Timişorii şi a 
toată ţara Banatului; Prof. A. Popa: Mănăstirea Săraca; Prof. A. 
Lipovan:  Cântări bisericeşti pentru toate sărbătorile de peste 
an; Prot. dr. V. Vlăduceanu: Concordanţă biblică antisectară 
şi Mănăs tiri bănăţene; Sincel justinian Dalea: Cuvântul vieţii. 
Meditaţii duminicale; Prot. M. Şora: Îndemnuri duhovniceşti şi 
Paharul cu otravă; Prot. Şt. Lungu: Rătăcirea sectarilor. Apoi 
s-a tipărit Cartea de rugăciuni6, pentru uzul credincioşilor7.

Sub înaltul patronaj al Mitropolitului Vasile, a apărut, timp de 
şapte ani, revista „Duh şi Adevăr”, organul omiletic al preoţimii 
din Arhiepiscopia Timişoarei, care a cultivat predica, cel mai 
de seamă mijloc de evanghelizare a credincioşilor, punând la 
îndemâna slujitorilor Bisericii, predicile necesare pentru toate 
duminicile şi sărbătorile de peste an, diferite pareneze și alte 
materiale pe probleme omiletice.

Ca publicaţii periodice, s-au editat organele oficiale: „Biserica 
Bănăţeană”, ,, Foaia Arhidiecezană”, iar mai apoi „Mitropolia 
Banatului”, organul oficial al Arhiepiscopiei Timişoarei şi 
Caransebeşului şi al Episcopiei Aradului, precum şi Calendarele 
eparhiale, apărute subtitlurile: „Calendarul Arhiepiscopiei 
Timişorii şi Caransebeşului”. „Tâlcuirea sărbătorilor”, 
„Îndrumător tipiconal” şi „Îndrumări tipiconale”.

Cuvântările ocazionale, pastoralele, conferinţele şi predicile 
rostite în Catedrala mitropolitană şi în diferite biserici din 
cuprinsul Arhiepiscopiei, cu prilejul vizite lor canonice şi al 
sfinţirilor de biserici, sunt tot atâtea prilejuri din care răzbate 
6 Adunarea Eparhială din anul 1955 hotărăşte acordarea gratuită a 1000 de cărţi de 

rugăciuni, cf. Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1955, arhiva 
Arhiepiscopiei Timişoarei

7 Parte din aceste lucrări se găsesc în biblioteca Arhiepiscopiei Timişoarei



233

dragostea Mitropolitului Vasile pentru Biserica lui Hristos şi 
pentru mântuirea credincioşilor. Pastoralele îndeosebi, reflectă 
grija permanentă a Arhipăstorului faţă de eparhioţii săi, pe care 
căuta, cu orice ocazie, să-i ancoreze în viaţa spirituală şi în 
realităţile vieţii sociale.

„Iubiţi fii sufleteşti, - spunea Mitropolitul Vasile în Pas torala de 
Crăciun din anul 1946 - în vederea dobândirii mântuirii creştine, 
după ambele ei rosturi: pământesc şi suprafiresc, suntem datori 
să facem şi noi tot ce ne stă în putinţă pentru a ne învrednici de 
ea. Iar în acest scop: „Ce am putea face noi creştinii care am 
primit, ca al doilea nume, marele nume al lui Iisus Hristos, ceva 
mai bun decât să cercetăm mereu, dacă gândurile, cuvintele şi 
faptele noastre sunt în între gime asemănate legii şi duhului lui 
Hristos, sau con trare acestora” (cf. Sf. Grigorie de Nissa: „Despre 
desăvârşirea creştină”). „Avem de dezlegat o singură pro blemă: 
problema Evangheliei creştine, problema cu noaşterii şi adâncirii 
acestei Evanghelii şi cu deosebire, problema trăirii învăţăturii 
cuprinsă în Evanghelia lui Hristos, problema îndreptării gândirii 
şi vieţui rii noastre, după îndrumările ce ni le îmbie ea”8.

În pastorala trimisă eparhiilor din Mitropolia Banatului, după 
întronizarea în scaunul mitropolitan, în vederea adâncirii vieţii 
duhovniceşti a păstoriţilor, se spune: „Tăria şi curăţenia credinţei 
noastre şi statornica noastră strădanie de a duce o viaţă creştină, 
tot mai potrivită cu îndrumările sfintei noastre Biserici, cu pilda de 
viaţă, adevărat creşti nească, lăsată nouă de moşii şi strămoşii noştri, 
sunt, prin împreuna lucrare, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, 
cele mai puternice pietre de temelie ale Mitropoliei noastre. Să 
asigurăm deci, această duhovnicească temelie. Mitropolia noastră 
8 „Biserica Bănăţeană”,Timişoara, 1946, nr. 51-52, p. 8
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trăieşte prin noi şi ajunge la stră lucire prin râvna noastră, după o 
cât mai desăvârşită viaţă creştinească. Să nu o lipsim de puterea 
dătătoare de viaţă a credinţei noastre şi de podoaba strălucitoare 
a vieţuirii noastre, stăpânită şi călăuzită mereu de dorul sufletului 
nostru după desăvârşire, în viaţa noastră de creştini”9.

Aceste îndemnuri părinteşti constituie o expre sie a dragostei 
şi a purtării de grijă purtate credincioşilor din Mitropolie, în 
vederea desăvârşirii vieţii lor spirituale şi a dobândirii mântuirii.

Preocupat de ridicarea nivelului cultural al preoţilor, 
Mitropolitul Vasile a luat măsuri pentru menţinerea lor în 
permanent contact cu lucrările noi de literatură teologică. 
Cursurile de îndrumare pentru preoţi au oferit tot atâtea prilejuri 
de regenerare a ener giilor pastorale ale preoţilor şi de lărgire 
a ori zontului lor intelectual şi pastoral10. De nenumărate ori, 
Arhipăstorul Banatului a coborât în mijlocul preoţilor cursanţi, 
împărtăşindu-le cunoştinţe din tezaurul doctri nar al Ortodoxiei, 
reaprinzându-le flacăra apostolatului evanghelic şi îndrumându-i 
pe linia adevăratelor năzu inţe ale credincioşilor, pentru ca 
preoţimea să valorifice aspectul social al doctrinei creştine, să 
slujească poporul în drumul său spre mântuire11.

La îndemnul personal al Mitropolitului Vasile, mai mulţi 
tineri au fost sprijiniţi de către Centrul eparhial să studieze la 
Insitututele teologice de grad universitar din Bucureşti şi Sibiu, 
prin acordarea de burse12. 
9 Ibidem
10 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1955, arhiva Arhiepiscopiei 

Timişoarei
11 Ibidem
12 Adunarea Eparhială din anul 1955 constata trimiterea de către eparhie a unui 

număr de 39 de studenți la Institutele Teologice din București și Sibiu și acordarea 
a 19 burse, 13 semiburse și 3 ajutoare speciale în valoare de 22.205 lei, cf. Raportul 
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Catehizarea, acţiunea de evanghelizare a credincio şilor de toate 
vârstele, urmărind formarea de caractere integre, de adevărate 
elite spirituale, care să exceleze prin pregătire ştiinţifică şi prin 
superioritate etică, au constituit, cu toate interdicţiile negrilor 
ani de dictatură comunistă, o preocupare esenţială a Centrului 
eparhial, sub conducerea Mitropolitului Vasile13.

O preocupare permanentă a arătat Mitropolitul Vasile pentru 
restaurarea vechilor mănăstiri din Banat. Restauratorul acestor 
mănăstiri reînviate - monu mente religioase multiseculare şi 
comori de artă ro manească - este Mitropolitul Vasile. La venirea 
sa în fruntea Mitropoliei, viaţa monahală, des tul de precară, pulsa 
doar în mănăstirile: Călugăra, „Sfântul Ilie de la Izvor” - Vasiova 
şi „Izvorul Miron” - Româneşti. Având în vedere rolul excepţional 
al străvechilor noa stre mănăstiri în acţiunea de înduhovnicire a 
credincio şilor, precum şi valoarea lor istorică, s-au luat imediat 
măsuri pentru ca acestea să-şi redobândească splendoarea de 
altădată14. Astfel, a fost restaurat vechiul monument de artă al 
Ortodoxiei bănăţene, mănăstirea Săraca, a cărei existenţă este 
evidenţiată documentar încă din secolul al XII-lea şi înzestrată 
cu o splendidă pictură în frescă, sinteză a artei de la începutul 
secolului al XVII-lea. După des fiinţare, mănăstirea devine, în 
anul 1803, proprietatea unui laic, ce foloseşte biserica mănăstirii 
ca mausoleu familial. În anul 1934, vechiul lăcaş este eliberat 
din mâna proprietarului laic şi redat destinaţiei sale. Atât biserica 
mănăstirii, cât şi celelalte clădiri, au fost restaurate integral, sub 

de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1954, arhiva Arhiepiscopiei Timişoarei
13 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale, sesiunea I, 1957, arhiva Arhiepiscopiei 

Timişoarei
14 Raportul general  de activitate al Adunării Eparhiale, sesiunea a II-a, 1960, arhiva 

Arhiepiscopiei Timişoarei
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păstorirea Mitropolitului Vasile. 
Mănăstirea Partoş, întemeiată în secolul al XII-lea de către 

egumenul mănăstirii ortodoxe române Oroslamoş, cu ajutorul 
material a şase cneji români, a adăpostit o vreme rămăşiţele 
pamânteşti ale Sfântului Iosif cel Nou. Aici sunt păstrate frag-
mente din vechiul iconostas din secolul al XVI-lea. Mănăstirea 
a fost reactivată în anul 1944, aducându-se aici monahii de la 
diferite mănăstiri din Moldova şi Bucovina. 

Vechea cetate a Ortodoxiei românești, monumen tala biserică 
mănăstirească din Lipova, zidită în anul 1338, pe cheltuiala cnejilor 
români de pe Mureş şi cu ajutorul voievodului ţării Romîneşti, 
Basarab cel Mare, a primit şi ea sprijinul cuvenit. Mănăstirea a 
fost reactivată în anul 1946, iar în anul 1957 a fost şi renovată. 

Mănăstirea Cebza, cu vechea bisericuţă de lemn, ce datează 
de la începutul secolului al XVIII-lea, a fost reactivată în anul 
1947, pentru a-şi împlini rolul ei duhovnicesc. O altă mănăstire 
restaurată este Mrăcunea, ale că rei începuturi se pierd în negura 
vremii. Este si tuată în valea Mrăcunei, în apropiere de strâmtoarea 
Cazanelor, cea mai frumoasă şi fermecătoare porţiune a Dunării.

În timpul arhipăstoririi Mitropolitului Vasile, începe o nouă 
etapă în viaţa mănăstirii „Sf. Ilie de la Izvor” - Vasiova, unde 
în anul 1938, se aşază monahii aduse de la mănăstirea Suceviţa 
şi este ridicată o impunătoare clă dire cu etaj, cu peste 30 de 
chilii.  Se reorganizează, tot în acei ani, mănăstirile Călugăra şi 
„Izvorul Miron” – Româneşti şi schitul „Piatra Scrisă” de lângă 
Armeniş. Sunt înfiinţate apoi schiturile: „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel” de la Bogâltin şi „Sfântul Ilie” de pe Mun tele Mic, 
precum şi mănăstirea pentru monahii de la Timişeni, ctitorii ale 
Mitropolitului Vasile.
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În felul acesta este imprimată o nouă perspectivă monahismului 
bănăţean, îndrumat pe făgaşul unei vieţuiri duhovniceşti. În 
vremea Mitropolitului Vasile, în toate mănăstirile amintite 
rugăciunea se împletea cu munca, prin organizarea şi funcţionarea 
de ateliere în aproape toate aşezămintele monahale. Tot în 
acei ani, s-a întreprins şi o temeinică acţiune de şcolarizare a 
personalului monahal15.

Prin hotărârea Adunării Eparhiale, anual erau ajutate cu 
diferite sume persoane nevoiaşe din administraţia eparhială 
şi parohială. Astfel, numai în anul 1955, Adunarea Eparhială 
constată că în anul precedent s-au acordat ajutoare văduvelor de 
preoți și săracilor, în valoare de 25.630,84 lei16. 

Acestea sunt doar câteva dintre realizările Mitropolitului 
Vasile Lazarescu în Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului. 
Având în vedere dificultatea anilor şi faptul că a fost permanent 
urmărit de Securitate, uneori chiar şi prin intermediul propriilor 
colaboratori, se poate afirma că, în ciuda tuturor piedicilor, a 
desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară, expresie a 
căldurii sale sufleteşti şi a dragostei faţă de Biserica Mântuitorului 
Iisus Hristos din partea cea mai de vest a ţării.

15 Ibidem
16 Raportul de activitate al Adunării Eparhiale pe anul 1955, arhiva Arhiepiscopiei 

Timişoarei
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VIzITElE CANONICE AlE EPIsCOPUlUI 
VAsIlE lAzAREsCU 

îN  PROTOPOPIATUl FăgET

Prof. duMitru toMoni

La fel ca episcopul Miron Cristea, și Vasile Lazarescu, după 
23 de ani, din dorința de a cunoaște situația parohiilor din cel 
mai  îndepărtat protopopiat al eparhiei, a decis să facă două 
vizite canonice în protopopiatul Făget. 

Prima menționare a Protopopiatului Făget se referă la anul 
1716, când „zisul district [protopopiat] al Făgetului a fost 
repartizat episcopului de Timişoara chiar din anul cuceririi 
Banatului timişorean de la turci [1716]”, potrivit răspunsului dat 
în 24 iulie 1759 de mitropolitul Pavel Nenadovici  împăratesei  
Maria Tereza, care îi solicita să se pronunțe asupra subordonării 
ierarhice a acestui protopopiat. Mitropolitul îi trimite împărătesei 
și două documente  datate în  11 august 1718 (unul pentru 
eparhia Timişoarei, celălalt pentru a Caransebeşului),  în care 
se menționează cele 7 districte (protopopiate) din  eparhia 
Timişoarei, printre ele fiind şi districtul Făget şi cele 5 districte 
din eparhia Caransebeşului 1.
1 I.D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei 

Banatului,vol. I-II, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, doc. nr. 121, p. 
284 – 287.
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Prima atestare documentară a existenţei protopopiatului Făget 
este din anul 1727, când  eparhia Timişoarei a fost  împărţită 
în şapte protopopiate: Lipova, Făget, Timişoara, Ciacova, 
Panciova, Becicherec [Mare] și  Cenad. Protopopiatul Făget se 
situa pe primul lor în ceea ce priveşte numărul satelor (76), pe 
locul al doilea, după numărul caselor (1736) şi pe ultimul loc în 
privinţa densităţii preoţilor (21), un preot revenind la 3,6 sate, 
ceea ce dovedeşte numărul mic de case ce reveneau în medie 
unui sat (nici 19), fără posibilitatea de a-şi susţine financiar un 
preot propriu2.

Protopopiatului Făget a fost sub jurisdicţia eparhiei Timişoarei 
până în anul 1865, adică până la despărţirea ierarhică, din 1865 
și până în anul 1948 a aparținut Episcopiei Caransebeșului, 
iar din 1948 aparține Arhiepiscopiei Timișoarei și Mitropoliei 
Banatului.

I. Prima vizită canonică a episcopului Vasile Lazarescu 
(20-23 iulie 1934)

Vizita a fost ocazionată şi de sărbătoarea hramul bisericii mănăstirii 
„Izvorul Miron” de la Româneşti („Balta Caldă”), a cărei construcție 
s-a hotărât cu prilejul primei vizite canonice a episcopului Miron 
Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

Frumusețea cadrului natural și solemnitatea momentului au 
fost consemnate patetic și de săptămânalul lugojean „Răsunetul”: 
„Ziua sf. Proroc Ilie. Cerul descărcat de nouri, stropește, din 
când în când pământul cu picături de ploaie. Turlele mănăstirii 
2 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia protopopiatului ortodox 

român al Făgetului. 300 de ani de existență atestată, Timişoara, Editura Învierea, 
2017, p. 74-76. 
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«Izvorul Miron» strălucesc în bătaia soarelui, iar sus izvorul 
curge, curge mereu cu apa sfântă și lecuitoare. În zare sus, spre 
soarele răsare, luptându-se cu nourii se zăresc munții Poienilor. 
În sfârșit sosește cel mult așteptat; spicele de porumb (sic!) 
tremură mereu în adierea vântului, iar apa sfântă izvorește mereu 
de sub glie și curge înainte, fețele oamenilor însă au tresărit de 
bucurie, a sosit Prea Sfinția Sa episcopul Vasile”3.

Episcopul Vasile Lazarescu a fost însoțit de consilierul 
eparhial Romul Ancușa și de diaconul Teodor Roșca. La 
marginea comunei Curtea au fost întâmpinaţi de un banderiu 
de călăreţi şi de mulţime de credincioşi, care, alături de  Victor 
Curuţiu, prefectul judeţului Severin şi de L. Borcoş, pretorul 
plășii, l-au condus până la mănăstire4. În faţa unui mare număr 
de credincioşi „veniţi din depărtate locuri, chiar şi din Ardeal”, 
episcopul a oficiat Sfânta Liturghie în aer liber împreună cu un 
sobor de 23 de preoți: protopopii Sebastian Olariu şi Romul 
Ancuşa, diaconul Teodor Roşca, și preoţii: Romul Radulovici, 
Teodor Băianţu, Serafin Băian, Eugen Sudreşian, Alexandru 
Popovici, Nicolae unipan, Patrichie Miclăuş, D. Şandor, Victor 
Iclozan, Nicolae Lascu , T. Gherga , C. Ionescu, Ioan Muntean, 
Petru Iana, Gheorghe Cornean, P. Vasilescu, ieromonahul Iova 
dela Hodoş Bodrog etc. În cursul liturghiei episcopul la hirotonit 
pe seama mănăstirii, pe monahul Visarion Sintescu.

La priceasnă, într-o cuvântare potrivită momentului, episcopul 
vorbeşte despre puterea miraculoasă a credinţei. Cuvântarea i-a 
impresionat atât de mult pe ascultători încât l-au rugat pe ierarh 
să oficieze şi Taina Sfântului Maslu, ceea ce s-a şi întâmplat. 
3 „Răsunetul”, an. XIII, nr. 32 din 5 august 1934, p. 2.
4 „Foaia Diecezană”, an. XLIX, nr. 30 din 20 iulie 1934, p. 2.
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Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt din Sinteşti 
condus de învăţătorul Ioan Faur.

După-amiază, fiind sărbătoarea sfântului Mare Proroc 
Ilie, arhiereul merge în comuna Margina pentru a lua parte la 
slujba Vecerniei. „Aci comuna se arată îmbrăcată în haină de 
mare sărbătoare. Străzile sunt decorate cu verdeaţă şi porţi 
triumfale. În faţa bisericii P. S. Sa este întâmpinat în bubuitul 
trascuritor de preotul locului, Serafin Băianu”5. O elevă a școlii 
din localitate a recitat o poezie scrisă de studentul Iosif Titel, 
viitorul tată a marelui prozator bănățean Sorin Titel. La sfârșitul 
vecerniei săvârșită împreună cu protopopii Sebastian Olariu și 
Romul Ancușa și 6 preoți din zonă în vechea biserică din lemn, 
episcopul i-a îndemnat pe credincioși să-și ridice o nouă biserică 
„potrivit cu referințele comunei, căci biserica este podoaba unui 
sat”. Nu peste mult timp, îndemnul va da roade: „Și sămânța 
a nimerit în pământ bun. În timp de patru ani mărginenii își 
construiesc o biserică monumentală, pe care cu ocazia  hramului, 
8 septembrie 1938, P.S.Sa o și sfințește”6. După ce a verificat 
registrele parohiale din mai multe comune, ierarhul i-a făcut o 
vizită privată deputatului sinodal Nicolae Ionașiu.

Seara, episcopul a fost găzduit de protopopul Sebastian 
Olariu la locuința căruia corul mixt dirijat de învățătorul Axente 
Brașovan „a dat o serenadă”, iar senatorul și deputatul sinodal 
Victor Feneșiu a transmis „în numele făgețenilor sentimentele 
de dragoste ce le simțesc față de iubitul lor ierarh7”. Răspunzând 
5 Ibidem.
6 Nicolae Corneanu, Cu cârja apostolică în Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Vasile 

Lăzărescu, Mitropolitul Banatului, „Mitropolia Banatului”, nr. 7-9, Timişoara, 1958, 
p. 91.

7 „Foaia Diecezană”, an. XLIX, nr. 30 din 29 iulie 1934, p. 3.
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acestor manifestări de simpatie, episcopul le-a mulțumit și 
i-a îndemnat „să-și facă din cântare un imbod de înobilare 
sufletească”.

Sâmbătă, conform programului fixat, vizita a continut în 
comuna Fârdea trecându-se prin satele Drăgsineşti şi Mâtnicu 
Mic. Deşi era zi de lucru, credincioşii acestor localități au 
venit în număr mare să-și întâmpine ierarhul. În Fârdea a fost 
întâmpinat de  notarul comunei și de preoții locului. La priceasnă 
i-a îndeamnat pe săteni să se ferească de „amăgirile sectarilor” și 
să urmeze biserica străbună. După masă, trecând prin Surducul 
Mic, episcopul a ajuns în Sărăzani unde a săvârșit vecernia și a 
predicat despre taina cununiei: „Omul creștin, răscumpărat de 
Mântuitorul Hristos, are trebuință de un scut înalt, de o mână 
proteguitoare. Pronia divină îl păzește cu adevărat dacă se 
situiază sub ocrotirea Bisericii și a învățăturii sale. Prin Biserică, 
prin taina sfintei cununii, administrată de ea, credincioșii primesc 
toate binecuvântările de sus în viața nouă pe care o încep8”.

Seara a revenit în Făget, iar a doua zi a săvârșit Liturghia 
arhierească. „Duminecă dimineaţa, orăşelul Făget prezintă 
frumos aspect de sărbătoare. Dis-de-dimineaţă, strada principală, 
frumos pavoazată, era plină de oameni din loc[alitate] şi din jur. 
La ora 9 P. S. Sa este condus de la locuinţa protopresbiterală 
până la sf. biserică, cu litie, în care străluceau odăjdii de 
sărbătoare, de la 28 preoţi”9, consemna „Foaia Diecezană” din 
29 iulie 1934. Atmosfera de adevărată sărbătoare este înserată 
și în săptămânalul lugojean „Acțiunea”: „Ziua de duminică a 
fost o adevărată zi de sărbătoare și înălțare sufletească pentru 
8 Nicolae Corneanu, op. cit., p. 91. 
9„Foaia Diecezană”, an. XLIX, nr. 30 din 29 iulie 1934, p. 3. 
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făgețeni, deoarece P.S.S. a oficiat Sfânta liturghie, înconjurat 
de un sobor de preoți în biserica din Făget. Cu această ocazie 
a fost sfințit întru presbiter călugărul mănăstirii «Miron» iar 
la sfârșitul serviciului divin P.S.S. a ținut o frumoasă predică, 
îndemnând credincioșii acestei fruntașe comune să fie pildă de 
creștinism pentru toți locuitorii satelor din jur”10. Într-adevăr, 
după priceasnă, episcopul Lazarescu a urcat în amvon și le-a 
vorbit credincioșilor despre calea vieții creștinești prin adevăr: 
„Adevărul este ca și iubirea, unul din cele mai prețioase daruri 
de Sus, pe care ni le-a dat nouă Isus Mântuitorul. Trecând la 
parte practică, sfătuiește pe credincioșii din Făget ca urmare 
a primirii cu credință a adevărului creștin să se impună prin 
curățire morală spre a fi model de virtute celor din satele [64 
localități] care gravitează spre Făget11.

După terminarea serviciului religios, ierarhul a vizitat școala 
primară din Făget și casa preotului Ioan Muntean, viitorul 
protopop al Făgetului. În cinstea importantului oaspete autoritățile 
locale au organizat un banchet în restaurantul „Dacia”.

După masa comună, a plecat spre Cliciova trecând prin 
localitățile Sudriaş şi Susani, fiind primit cu multă afecțiune de 
către credincioși. La Cliciova a fost întâmpinat de preoţii locului, 
Ioan Ştefanovici şi Titus Crâșciu, iar corul bărbătesc local a 
intonat „întru mulţi ani Stăpâne”. După oficierea Vecerniei, 
la care au slujit 10 preoţi, episcopul le-a vorbit credincioșilor 
prezenți în biserică despre păstrarea şi respectarea tradiţiilor 
care „ne-au păstrat fiinţa noastră ca biserică şi neam, al căror 
duh trebuie să ne fie călăuză şi în vremurile grele de azi”. Fiind 
10 „Acțiunea”, an. I, nr. 12 din 29 iulie 1934, p. 2.
11Nicolae Corneanu, op. cit., p. 92.  
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înmormântat în cimitirul parohiei profesorul universitar dr. Iosif 
Popovici, episcopul s-a dus la mormântul său pentru a rosti o 
rugăciune. 

II. A doua vizită canonică a episcopului Vasile Lazarescu 
(29-30 august 1936)

Cea de-a doua vizită canonică a episcopului Vasile Lazarescu 
în protopopiatul Făget a avut  loc în zilele de 29 şi 30 august 
1936, prilejuită de sfinţirea bisericilor din Bichigi şi Zolt. 

La 29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – , 
episcopul Vasile Lazarescu a sfinţit biserica din Bichigi, în sobor 
de 2 protopopi, 10 preoţi şi 1 diacon. La intrarea în comună Prea 
Sfinţia Sa a fost întâmpinat de autorităţile locale în frunte cu Aurel 
Lugojan, primpretor al plășii Făget. La poarta bisericii, nu de 
mult construită, episcopul a fost aşteptat de un sobor de preoţi şi 
mulţi intelectuali din Făget, în frunte cu avocatul George Garda, 
fost deputat, dr. Titus Olariu, fost prefect, și învățătorul Vasile 
Braşovan. La coborâre din maşină corul plugarilor din localitate 
cântă „Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru...” după care preotul 
Patrichie Miclăuş îi mulțumește în numele credincioșilor. Slujba 
de târnosire și liturghia s-au oficiat în prezenţa protopopilor 
Romul Ancuşa din Caransebeş și Sebastian Olariu din Făget, și 
a preoţilor: Patrichie Miclăuş, din Bichigi, Eugen Sudreşian din 
Coşteiul de Sus, Serafin Băian din Margina, Victor Iclozan din 
Băseşti, Coriolan Ionescu din Sinteşti, Ioan Muntean din Făget, 
Petru Iana din Curtea, George Garoiu din Brăneşti, Samson 
Petric din Susani, Ioan Medelean din Răchita – dieceza Aradului 
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– şi diaconul episcopesc Teodor Roșca12.
La priceasnă, i-a lăudat pe bichigeni pentru zelul depus ca să 

înalţe biserica, dar, totodată, i-a îndeamnat, să se apropie mai 
mult de ea (s-o frecventeze) pentru că parohia este contaminată 
de sectarism.

A doua zi, duminică 30 august, episcopul s-a deplasat la 
Zolt pentru a sfinţi noua biserică a  cărei construcție a început 
în anul 1913 după un plan adus din București, cu scopul de a 
populariza în Banat stilul românesc, și la finalizarea căreia un 
rol important l-a avut deputatul Titus Popovici, fiul protopopului 
George Popovici. Rolul familiei Popovici a fost consemnat și în 
articolul „Marea solemnitate de la Zolt”, publicat în nr. 35/1936 
al gazetei „Acțiunea”: „În ținutul pitoresc, la poalele Padeșului, 
pe valea dumbroasă a Sărazului, e situată și comuna Zolt, pe 
care «prota Popovici al Lugojului» o alesese ca loc de retragere 
în mijlocul naturii curate și încântătoare, creindu-și acolo un 
frumos sălaș, cu o bună gospodărie. Meritul familiei Popovici, 
întru ridicarea comunei Zolt, este incontestabil. ultima mare 
realizare desăvârșită de dl. deputat dr. Titus Popovici, este 
ridicarea pomposului lăcaș de închinare”13.

Biserica, așezată în centrul localității, avea aspectul „unei 
mănăstiri voivodale”, construită în genul „bisericilor bizantine 
moldovenești”, pictura și sculptura amintind de „epoca 
brâncovenească, perioada influenței stilului baroc și bizantin”. 
un rol important la construcția bisericii l-a avut și arhitectul 
Alexandru Iorga, care a supravegheat lucrările și a făcut pictura 
și sculptura14.
12„Foaia Diecezană”, an. LI, nr. 36 din 6 septembrie 1936, p. 5.
13 „Acțiunea”, an. III, nr. 35 din 6 septembrie 1936, p. 2.
14 Ibidem.
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Episcopul s-a bucurat de o primire fastuoasă: „Satul era în 
sărbătoare, împodobit cu drapele și porți triumfale. P.S. Sa este 
bineventat în comună de Vasile Iosifoni, primar, iar la biserică 
de preotul local Gheorghe Corneanu”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Ion Vidu” din 
Lugoj, dirijat de Filaret Barbu. Şi aici sfinţirea s-a făcut în 
sobor de 2 protopopi – Sebastian Olariu al Făgetului și Aurel 
Mihaescu al Lugojului –, 7 parohi şi 2 diaconi. Referindu-se la 
încercările uniţilor de a-i atrage la credinţa lor, Vasile Lazarescu 
laudă pe zolteni pentru rezistenţa lor faţă de această grea ispitire 
şi îi îndeamnă să stea adunaţi în jurul bisericii. Reamintind 
strădaniile înaintaşilor, care cu preţul vieţii lor au păstrat credința 
străbună, i-a îndeamnat să fie demni urmaşi ai înaintaşilor și să 
facă zid puternic împrejurul frumoasei lor bisericuţe zidită în stil 
brâncovenesc. Efectul cuvintelor meșteșugit alese nu s-a lăsat 
așteptat: „Lacrimile furişate pe obrajii ascultătorilor arătau, că 
cuvintele profunde şi convingătoare izvorâte din inimă au mers 
deadreptul la inimă”15.

Alături de episcop, au venit la Zolt personalități reprezentative 
pentru zona Lugojului și Făgetului: senatorul Victor Feneșiu, 
deputații Traian Simu și Dimitrie Sgăvârdea, prefectul Victor 
Curuțiu, subprefectul Octavian Daminescu, prim-pretorii Ioan 
Duicu și Aurel Lugojan, revizorul școlar C. Mircea, notarul 
public Tiberiu Seviciu,  primarul din Băile Herculane, ajutorul 
de primar din Caransebeș, funcționari din Prefectura Severin, 
directori de instituții județene, reprezentanți ai primăriilor, ai 
armatei, ai presei, avocați,  medici, profesori etc16.
15 „Foaia Diecezană”, an. LI, nr. 36 din 6 septembrie 1936, p. 5.
16 „Acțiunea”, an. III, nr. 36 din 6 septembrie 1936, p. 2.
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După terminarea serviciului religios, peste 150 de personae 
au participat la banchetul dat de către deputatul Titus Popovici, 
președintele organizației PNL Severin. La masă, episcopul a 
toastat, pentru M.S. Rege, „vrednic urmaș al voievozilor întru 
ctitorirea de biserici și așezăminte culturale” și prefecul V. 
Curuțiu, pentru primul-ministru Gheorghe Tătărescu și guvern.

La ora 16, în cântecele corului „Vidu”, iar în stradă în 
sunetele fanfare din Sintești, episcopul a părăsit Zoltul și 
s-a îndreptat spre Mâtnicu Mic, unde a rostit o rugăciune și 
o predică, îndemnând pe credincioşii adunaţi în biserică să 
urmeze cuvintele Mântuitorului: „Căutaţi mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu şi după aceea pe cea pământească”,  satisfăcând 
astfel o mai veche dorință a sătenilor de a avea în mijlocul lor pe 
ierarhul locului.

În după-amiaza aceleiaşi zile, episcopul s-a deplasat la 
Băteşti, unde laudă pe credincioşi pentru biserica nouă aflată în 
construcţie, sfinţind, totodată, crucile care urmează a fi puse pe 
cele trei turnuri ale bisericii și vorbindu-le credincioșilor despre 
semnificația crucii: „Crucea este păzitoare a toată lumea. Ea 
se înalţă maiestos în vârful bisericilor, ea străjueşte răscrucile 
drumurilor şi tot ea ne ţine tovărăşie pe mormânt. Prin pătimirea 
Fiului lui Dumnezeu pe dânsa, ea s-a sfinţit şi a devenit obiectul 
cel mai sfânt pentru un creştin. Să o cinstim dar închinâdu-ne 
ei şi sărutând-o”17. Episcopul și-a încheiat predica mulțumind 
credincioșilor și în special senatorului Victor Feneșiu, pentru 
sprijinul moral și material acordat parohiei Bătești.

În afara acestor vizite canonice, prilejuite de sfinţirea unor 
biserici în anii 1934 şi 1936, episcopul Vasile Lazarescu a 

17 „Foaia Diecezană”, an. LI, nr. 36 din 6 septembrie 1936, p. 6



248

revenit în protopopiatul Făget în anul 1937, când a sfinţit noua 
biserică din Curtea la 3 octombrie18 şi în anul 1938, când a 
târnosit la 8 septembrie („Sântămăria Mică”) nou construita 
biserică din Margina19. În  după-amiaza aceleiaşi zile episcopul 
a oficiat vecernia la Breazova, îndemnându-i pe credincioşi să ia 
exemplul celor de la Curtea şi de la Margina şi  să-şi înalţe şi ei 
biserică nouă20.

18 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, op. cit., p. 426
19 Napoleon Ceauşescu, Monografia Comunei Margina, vol. IV, Viaţa spirituală şi 

sfintele biserici, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2004, p. 80-99.
20 ”Foaia Diecezană”, an LIII, nr.38 din 18 septembrie1938, p.5.
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MăRTURIE şI PROPOVăDUIRE – 
MITROPOlITUl VAsIlE lAzAREsCU

Pr. dr. sorin lungoCi

Biserica nu poate fi biruită de nicio putere lumească. 
Dimpotrivă, prin învăţătura ei, ea a schimbat mentalitatea unei 
lumi întregi, iar toţi cei încercaţi de necazuri şi-au găsit alinare 
la sânul ei. “Atacurile îndreptate astăzi împotriva Bisericii sunt 
ca nişte pietre aruncate spre cer, care cad în capul celui ce le 
aruncă …”1.

Anul acesta, 2019, se împlinesc 50 de ani de la trecerea în 
veșnicie a episcopului Timişoarei şi mitropolitului de mai târziu, 
dr. Vasile Lazarescu. 

În acest sens, studiul nostru se înscrie în efortul comun de a 
readuce în memoria contemporană nevoinţele, studiile, dragostea 
de Biserică şi grija faţă de preoţi, de monahi şi de credincioşi, 
dar şi umilinţele, batjocura, nedreptăţile îndurate de Mitropolitul 
Vasile Lazarescu, care a făcut cinste Bisericii şi neamului nostru 
românesc.

I. Scurte date biografice
Mitropolitul dr. Vasile Lazarescu s-a născut, la 1 ianuarie 1894, 

într-o casă ţărănească din localitatea jadani (actualmente Cor-
1  Mitropolit Vasile Lazarescu, Pastorala de Crăciun, în „Biserica și Școala”, Arad, 
1948, nr. 1, p. 4.
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neşti), judeţul Timiş, din părinţii Nicolae şi Ecaterina Lazarescu, 
primind la botez numele Vasile, după sfântul zilei de naştere. 

Cu toate că s-a născut într-o familie de ţărani, tânărul Vasile 
a avut parte de o educaţie aleasă, în spiritul tradiţiilor străbune, 
cultivate cu sfinţenie de toţi ţăranii din jadani. Tatăl său, Nicolae 
Lazarescu († 1949), a fost un ţăran credincios, luminat, bun cân-
tăreţ, din tinereţe, la strana bisericii parohiale, unde l-a adus încă 
din fragedă copilărie pe fiul său mai mare, Vasile, care manifesta 
interes şi dragoste deosebită pentru cântarea bisericească, dar şi 
pentru ceea ce reprezenta Biserica şi rostul ei în viaţa socială, 
culturală, naţională şi duhovnicească a sătenilor. În acest mediu 
familial, dublat de tradiţia sănătoasă a ţăranilor buni credincioşi 
cunoscători de carte, s-a născut şi a copilărit tânărul Vasile2. 

Sub înrâurirea unor astfel de părinţi luminaţi şi preocupaţi de 
educaţie, şi sub îndrumarea învăţătorului Mihai Vulpe, Vasile Laza-
rescu învaţă şi finalizează, între anii 1899 şi 1903, la şcoala elemen-
tară confesională cu şase clase din localitatea natală, primele cinci 
clase. În anul şcolar următor, 1903-1904, este trimis la şcoala ele-
mentară ungurească din Dumbrăviţa, unde va fi înscris din nou în 
clasa a V-a, cu scopul declarat de a i se deschide drumul învăţăturii 
spre şcolile mai înalte. Stăpânind bine şi limba maghiară, din anul 
1904 va urma cursurile Liceului maghiar de Stat din Timişoara, pe 
care îl va absolvi în 1912, promovând examenul de bacalaureat3.

Deşi i se întrezăreau cariere şi posibilităţi mult mai promiţă-
toare, el rămâne fidel hotărârii luate, spre marea bucurie a părin-
ţilor. În acelaşi an se înscrie la cursurile Facultăţii de Teologie 
2 Preot. Dr. Gh. Cotoșman, „Obișnuitul Mitropolit al Timișorii”, în vol. Închinare Înalt 
Prea Sfinției Sale Dr. Vasile Lazarescu. Primul Mitropolit al restauratei Mitropolii a 
Banatului. La zece ani de la restaurarea Mitropoliei, Timișoara, 1958, pp. 14-15.
3  Ibidem, p. 16.
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din Cernăuţi. După doi ani de studiu la Cernăuţi, integralist fiind, 
susţine examenul de diferenţă la Institutul Teologic de la Arad, 
transferându-se în anul al III-lea. Aici va obţine titlul de licenţiat 
în 1915. După ce promovează examenul de capacitate preoţească, 
fiind propus candidat pentru parohiile de gradul I, ocupă, pentru 
o scurtă vreme, postul cancelist la Consistoriul român din Arad. 
Pentru o mai bună pregătire științifică urmează cursurile Facul-
tăţii de Litere şi Filozofie din Budapesta în anul 1916, iar în anul 
următor trece la universitatea din Viena, studiind în continuare 
Filozofia şi Pedagogia. Revoluţia din 1918 îl va readuce acasă. 
Astfel, va relua cursurile întrerupte de teologie de la Cernăuţi şi, 
în paralel cu pregătirea tezei de doctorat, s-a înscris la Facultatea 
de Litere şi Filozofie din Cernăuţi, pe care a absolvit-o în 1920. În 
acelaşi an i se acordă titlul de doctor în Teologie4.

II. Profesor de Teologie

A fost numit pe rând, prin concurs, profesor de Dogmatică, 
Apologetică şi Morală la Institutul teologic din Sibiu (1920 – 
1924), apoi profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia 
teologică din Oradea (1924-1933), unde, totodată, a fost şi du-
hovnic (1926-1933). Pentru o vreme a fost redactor al foii epar-
hiale „Legea Românească” din Oradea (1925-1931)5. În calita-
tea sa de dascăl de teologie, Vasile Lazarescu a publicat o serie 
de studii, articole şi recenzii în revistele vremii. Dintre acestea 
amintim cele două studii din domeniul Teologiei sistematice in-
titulate: Cultul inimii lui Iisus la romano-catolici (Sibiu, 1923, 
4 Ibidem, pp. 17-18.
5http://mitropolia-banatului.ro/pomenirea-mitropolitului-dr-vasile-lazarescu-al-
banatului-1947-1961-%E2%80%A0-1969/ (accesat în 10.12.2018).
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29 p.) şi Creştinismul şi științele oculte (Sibiu, 1924, 36 p.).

III. Episcop al Caransebeşului

A urcat pe rând treptele slujirii în Biserică, fiind mai întâi 
hirotonit preot necăsătorit, apoi fiind numit protopop (1926). S-a 
călugărit în anul 1928 la mănăstirea Hodoş-Bodrog, apoi a primit 
rangul de protosinghel (1928) şi pe cel de arhimandrit (1929). La 21 
octombrie 1933 este ales episcop al Caransebeşului cu majoritatea 
voturilor (166), scaun rămas vacant în urma decesului episcopului 
Iosif Bădescu. La 31 decembrie 1933 a fost hirotonit arhiereu în 
catedrala mitropolitană de la Sibiu de către Mitropolitul Nicolae 
Bălan şi înscăunat abia la 15 aprilie 1934, în Duminica Tomii6.

După 14 ani de rodnică activitate didactică (4 la Sibiu şi 
10 la Oradea), noul episcop al Caransebeşului, înarmat cu o 
cultură vastă şi entuziasm tineresc, va începe o aleasă misiune 
de arhipăstorire a istoricei eparhii bănăţene, ce se va desfăşura 
pe parcursul a 28 de ani: 7 ani ca episcop al Caransebeşului şi 21 
ca episcop, arhiepiscop şi mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii 
a Banatului. Ca profesor de teologie, noul episcop şi-a îndreptat 
atenţia către Academia teologică din Caransebeş. Pentru 
ridicarea nivelului Academiei a adus cadre didactice tinere, 
temeinic pregătite, cărora le-a oferit condiţii optime pentru o cât 
mai bună pregătire a viitorilor preoţi. A oferit burse studenţilor 
merituoşi, a zidit un cămin pentru studenţii teologi şi a instituit 
6 „Lazarescu Vasile, arhiepiscop și mitropolit, doctor în Teologie, pensionat forțat 
la cererea autorităților”, în vol. Slujitori și apărători ai ortodoxiei Bănățene, coord. 
Pr. dr. Ionel Popescu, Pr. Zaharia Pereș, Pr. dr. Marius Florescu, Ed. Astra Museum, 
Sibiu, Ed. Partoș, Timișoara, 2017, p. 169.
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un fond pentru zidirea unei noi Academii teologice7.
Ca spiritul să fie mereu treaz, episcopul va da un impuls 

publicării de anuare (Foaia Diecezană) care să cuprindă studii de 
interes teologic. Încurajează tipărirea de cărţi. Fiecare profesor 
este îndemnat să publice câte un studiu, fie în anuar, fie separat. 
Profesorii ajung să se motiveze reciproc, studiile ştiinţifice 
cresc mult, încât tipografia diecezană devine mai activă ca 
niciodată8. Apar lucrări reprezentative, precum: Constantin 
Vladu, Antologhion (1936); dr. Zeno Munteanu, Citirea Sfintei 
Scripturi la cultul divin (1939); dr. Petru Rezuş, Tradiţia 
Dogmatică Ortodoxă (1939); Aghiologia Ortodoxă (1940), 
Nicolae Cornean, Monografia Eparhiei Caransebeşului (1940). 

În cetatea Caransebeşului desfăşoară o frumoasă activitate 
spirituală şi naţională. Sprijină şi încurajează manifestările cu 
caracter naţional, fiind apreciat de intelectualitatea vremii. 

Pe plan cultural a publicat două volumele cu caracter omiletic: 
Pârga darului. Cuvântări (Caransebeş, 1936, 111 p) şi Praznic 
luminat. Gânduri de sărbători (Caransebeş, 1940, 280 p).

IV. Episcop al Timişoarei, Arhiepiscop şi Mitropolit al 
Banatului

După (re)înfiinţarea Episcopiei Timişoarei prin Decretul 
7 Pr. conf. univ. dr. Miron Erdei, Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din 
Banat în prima jumătate a sec. al XX-lea, ediția a II-a, Ed. universităţii din Oradea, 
2010, p. 149.
8 Protopop Dr. Zeno Munteanu, „Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vasile al Banatului 
ca organizator și îndrumător al învățământului teologic din Caransebeș”, în vol. 
Închinare Înalt Prea Sfinției Sale Dr. Vasile Lazarescu. Primul Mitropolit al restauratei 
Mitropolii a Banatului. La zece ani de la restaurarea Mitropoliei, Timișoara, 1958, p. 
208.
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Lege nr. 3998 din 7 noiembrie 1939, Colegiul electoral întrunit 
la 12 iunie 1940 a ales episcop pe PS. Vasile Lazarescu, fiind 
înscăunat la 25 martie 1941, în actuala biserică a parohiei Timi-
şoara Iosefin9. Păstorind într-o perioadă grea, cu multe neajun-
suri şi lipsuri cauzate de război, Preasfinţitul Vasile s-a luptat din 
greu pentru organizarea noii eparhii. Ca episcop al Timişoarei 
s-a implicat direct în coordonarea lucrărilor de construcţie a ca-
tedralei mitropolitane (de tâmplărie, sculptură, împodobire şi de 
pictură), în amenajarea şi dotarea actualelor clădiri ale reşedin-
ţei şi centrului eparhial. A organizat numeroase colecte pentru 
asigurarea fondurilor necesare finalizării catedralei10. Aceasta a 
fost sfinţită la 6 octombrie 1946 de către un sobor de ierarhi şi 
preoţi, în frunte cu Patriarhul Nicodim Munteanu (Mitropolitul 
Ardealului Nicolae Bălan, Episcopul Aradului Andrei Magieru, 
Episcopul Clujului Nicolae Colan, Episcopul Oradiei Nicolae 
Popovici, Episcopul Caransebeşului Veniamin Nistor), în pre-
zenţa Regelui Mihai I şi a ministrului dr. Petru Groza.

După ce Sfântul Sinod şi-a dat avizul pentru înălţarea în rang 
a Episcopiei Timişoarei, la 30 mai 1947, Adunarea Deputaţilor a 
votat legea nr. 195 prin care a fost ridicată Episcopia Timişoarei la 
rang de arhiepiscopie. Astfel, la 7 iunie 1947, PS Vasile Lazarescu 
devine arhiepiscop al Timişoarei, pentru ca în şedinţa Sfântului 
Sinod din 3 iulie 1947, Arhiepiscopia Timişoarei să fie ridicată la 
rang de mitropolie, instalarea în demnitatea de mitropolit făcân-
9 Iconom Stavrofor Ioan Geția, „Începuturi”, în vol. Închinare Înalt Prea Sfinției Sale 
Dr. Vasile Lazarescu. Primul Mitropolit al restauratei Mitropolii a Banatului. La zece 
ani de la restaurarea Mitropoliei, Timișoara, 1958, p. 169.
10 Pr. Liviu Surlașiu, „Catedrala din Timișoara”, în vol. Închinare Înalt Prea Sfinției 
Sale Dr. Vasile Lazarescu. Primul Mitropolit al restauratei Mitropolii a Banatului. La 
zece ani de la restaurarea Mitropoliei, Timișoara, 1958, pp. 227-229.
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du-se la 26 octombrie 1947, în catedrala mitropolitană11.
A adoptat măsuri pentru organizarea vieţii monahale şi s-a inten-

sificat zelul pentru pelerinaje. În timpul arhipăstoririi sale a stăruit 
pentru redeschiderea unor mănăstiri din Banat (Săraca, Partoş, Li-
pova, Cebza, Mrăcunea). Se reorganizează viaţa monahală la mă-
năstirile: Sf. Ilie de la Izvor, Sf. Ilie de la Vasiova, Călugăra, Timi-
şeni Şag, la Schitul de la Armeniş, Muntele Mic şi de la Bogîltin12.

Ca urmare a găzduirii, timp de şapte ani (1941-1948), a Aca-
demiei teologice din Oradea, refugiată la Timişoara, în urma 
Dictatului de la Viena (30 august 1940), începând cu 1 noiem-
brie 1941, activitatea cultural – religioasă a cunoscut un puternic 
avânt în zonă13. Prin activitatea didactică şi publicistică, profeso-
rii de teologie refugiaţi aici au avut o puternică influenţă asupra 
vieţii spirituale şi culturale a credincioşilor bănăţeni. Astfel, au 
apărut mai multe lucrări teologice sub semnătura unor teologi de 
marcă: prof. dr. I. Petreuţă (Spiritismul; Crede şi nu cerceta?), 
prof. dr. I. Belu (Despre iubire), prof. dr. Sofron Vlad (Un păs-
tor model, sf. Apostol Pavel; Sub semnul Crucii), preot. Dr. Gh. 
Cotoşman (Din trecutul Episcopiei Timişorii; Sf. Iosif cel Nou; 
Viaţa Sf. Iosif cel Nou, mitropolitul Timişorii şi a toată Ţara 
Banatului), prof. A. Lipovan (Cântări bisericeşti pentru toate 
sărbătorile de peste an), preot. Dr. V. Vlăduceanu (Concordanţă 
biblică antisectară) etc. Cu binecuvântarea ierarhului, timp de 
şapte ani (1941-1948), a apărut revista omiletică „Duh şi Ade-
11 Iconom Stavrofor Ioan Geția, „Începuturi”, pp. 176-177. 
12 Preot Dr. Victor Vlăduceanu, „Viață nouă – duh nou”, în vol. Închinare Înalt 
Prea Sfinției Sale Dr. Vasile Lazarescu. Primul Mitropolit al restauratei Mitropolii a 
Banatului. La zece ani de la restaurarea Mitropoliei, Timișoara, 1958, pp. 254-255.
13 O activitate aparte o constituia conferințele publice ținute în sâmbetele din Postul 
Mare de către profesorii Academiei. Iar în Duminica Ortodoxiei ei țineau predici în 
bisericile de la sediile protopopești.
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văr”, care a oferit preoţilor predici la duminicile şi sărbătorile de 
peste an, anumite pareneze, precum şi unele elemente ce ţin de 
domeniul omiletic. Pentru uzul credincioşilor s-a tipărit Cartea 
de rugăciuni. Au fost editate publicaţiile periodice „Biserica Bă-
năţeană”, „Foaia Arhidiecezană”, „Mitropolia Banatului”, „Ca-
lendarul Eparhial” ş.a14.

Pe lângă volumele omiletice amintite, a publicat şi lucrarea 
apologetică: În ce ne deosebim…? (Timişoara, 1955), sub pse-
udonimul „Bisericanul Ortodox”15, precum şi numeroase alte 
studii, articole, traduceri, recenzii, cuvântări, pastorale, în peri-
odicele amintite sau în ,,Anuarele Academiei teologice Andre-
iane” şi în „Revista Teologică“ – Sibiu. Lucrarea apologetică 
menţionată este consacrată combaterii dogmei catolice a prima-
tului papal. Ea se remarcă prin siguranţa argumentelor utilizate 
în combaterea tezei de jurisdicţie universală a papei. Se remarcă 
un stil expresiv, convingător şi captivant, presărat cu ironii fine. 

O împlinire majoră a sa o reprezintă canonizarea Sfântului 
Iosif cel Nou de la Partoş (1956), într-o epocă de mari provocări 
venite din partea partidului unic, care se manifesta prin departa-
mentele sale de represiune: Ministerul cultelor şi Securitatea16.

El a fost nu doar restauratorul Mitropoliei Banatului şi ctito-
rul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, la al căror fundament 
stă moral şi fizic, ci şi promotorul unei vieţi în duh profund 
ortodox. Atent cu turma încredinţată, cuvântările ocazionale, 
pastoralele, conferinţele, predicile sale cu ocazia vizitelor 
canonice şi a sfinţirilor de biserici, erau tot atâtea prilejuri de 
14 Preot Dr. Victor Vlăduceanu, „Viață nouă – duh nou”, p. 250.
15 Ibidem, p. 249.
16 „Lazarescu Vasile, arhiepiscop și mitropolit, doctor în Teologie, pensionat forțat la 
cererea autorităților”, p. 170.
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a-şi manifesta grija faţă de credincioşi în faţă pericolului iminent 
ce îl reprezenta propaganda comunistă. Asemenea altor ierarhi 
destoinici ai Bisericii şi neamului nostru românesc, Mitropolitul 
Vasile Lazarescu devine incomod şi ostil ideologiei comuniste. 
La cererea autorităţilor comuniste, a fost pus în retragere de 
către Sfântul Sinod la 18 decembrie 1961 şi închinoviat la 
mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti, ca monah. A trecut la 
cele veşnice în ziua de 21 februarie 1969, la vârsta de 75 de 
ani, la mănăstirea Cernica, fiind înhumat, în cripta familială 
din localitatea Corneşti. În aprilie 1993, mitropolitul Nicolae 
Corneanu, a organizat ceremoniile de deshumare a osemintelor 
şi de transportare a lor în catedrala mitropolitană din Timişoara, 
unde, în prezenţa ierarhilor Mitropoliei şi a numeroşi clerici şi 
credincioşi, au fost reînhumate în necropola mitropoliţilor, de 
sub altarul catedralei, după dorinţa ierarhului consemnată în 
testamentul din 1963.

V. Propovăduirea prin cuvânt

un aspect aparte al râvnei sale pentru cuvânt o constituie 
publicarea celor două volumele cu caracter omiletic: Pârga da-
rului. Cuvântări (Caransebeş, 1936, 111 p) şi Praznic luminat. 
Gânduri de sărbători (Caransebeş, 1940, 280 p).

Motivul pentru care tipăreşte primul volum de predici este 
evidenţiat în prefaţa lucrării: “am socotit nimerit să dau publi-
cităţii aceste cuvântări, rostite în decursul celor doi ani de arhi-
păstorire, ca din ele toţi cei binecredincioşi şi bineintenţionaţi 
să cunoască şi (să) înţeleagă ce gândesc şi cum înţeleg şi doresc 
să-mi fac datoria în slujba plină de răspundere la care am fost 
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chemat”17. Volumul cuprinde 18 cuvântări, începând cu cele ros-
tite la hirotonia, investirea şi întronizarea sa ca arhiereu, urmate 
de prima pastorală către clerul şi credincioşii din eparhie, două 
cuvântări la întrunirile Adunării eparhiale (1934 şi 1935), două 
pastorale la Praznicului Naşterii Domnului şi două la Învierea 
Domnului, trei cuvântări la Postul Mare (despre post, la Florii, 
la Coborârea de pe Cruce) şi mai multe predici ocazionale (la 
Ziua Eroilor, cuvânt către M.S. Regele Carol al II-lea în biserica 
din Lugoj, la depunerea jurământului de către soldaţii Bat. 2 de 
Gardă, la dezvelirea monumentului dedicat lui Ioan Popasu).

În rândurile acestor cuvântări descoperim bogate învăţături 
duhovniceşti, atât de necesare credincioşilor şi preoţilor pentru 
răspândirea şi întărirea credinţei noastre sfinte.

Al doilea volum de predici (Praznic luminat. Gânduri de săr-
bători) cuprinde 33 de cuvântări la cele paisprezece praznice 
împărăteşti, fiecare având câte 2-4 predici. Şi aici, în prefaţă, 
autorul ne dezvăluie motivul apariţiei lucrării: „Spre a veni în 
ajutorul iubitei noastre preoţimi, întru împlinirea mai cu vredni-
cie a îndatoriri ei de a învăţa, am aflat nimerit să dau publicităţii 
acest mănunchiu de gânduri de sărbători, culese din tot ceea ce 
literatura omiletică a zilelor noastre are mai de preţ”18.

Ierarhul consideră că cele mai bune prilejuri pentru o pre-
dică rodnică, pentru luminarea minţii şi înduplecarea voinţei 
credincioşilor, sunt praznicele împărăteşti, întrucât “La praznice 
bisericile sunt mai pline de credincioşi, sufletele credincioşilor 
mai deschise pentru primirea luminii adevărului creştin şi pentru 
17 Episcop Dr. Vasile Lazarescu, Pârga darului. Cuvântări, Tiparul Tipografiei 
Diecezane, Caransebeş, 1936, p. 3.
18 Idem, Praznic Luminat. Gânduri la sărbători, Tiparul Tipografiei Diecezane, 
Caransebeş, 1940, p. II.
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îndemnuri la o mai intensă viaţă creştinească”19.
Formarea sa în teologie, litere, filozofie, dar şi activitatea de 

profesor universitar pe care a desfăşurat-o la catedra de dogmatică 
şi apologetică, atât la Sibiu cât şi Oradea, îşi lasă amprenta asupra 
cuvântărilor sale. Se remarcă limba românească curată în care au 
fost scrise, acurateţea argumentărilor şi a exemplificărilor, utiliza-
rea edificatoare a pildelor, a comparaţiilor şi a metaforelor, actua-
lizarea mesajului scripturistic, puterea de captare a auditorului etc.

Considerăm că cele două volume omiletice se înscriu în lista 
lucrărilor de îmbogăţire a literaturii noastre omiletice. Ambe-
le volume, prin conţinutul lor bogat de îndrumări şi idei, care 
urmăresc înnoirea sufletească a credincioşilor, au menirea de a 
stimula şi dinamiza activitatea propovăduitoare prin cuvânt a 
preoţilor, pentru ca predica lor „să fie mai pregătită, mai bogată 
în învăţături şi mai stăruitoare în îndemnuri”20.

VI. Rezistenţa prin cuvânt

Însă, prin cuvântările sale, Vasile Lazarescu nu a ezitat să-i 
apere pe credincioşii bănăţeni de propaganda comunistă. 

Încă din 1936, Episcopul Vasile Lazarescu, împreună cu alţi 
ierarhi din Ardeal şi Banat, semnează Pastorala episcopatului 
ardelean împotriva comunismului, pe care o şi publică în revista 
eparhială „Foaia Diecezană”21. În conţinutul ei regăsim semnalat 
pericolul ce îl reprezintă comunismul (o grozavă rătăcire şi o 
mare erezie) pentru Biserică şi neam, fiind asemănat cu o fiară 
sălbatică care pândeşte să se arunce asupra tuturor popoarelor.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 „Foaia Diecezană”, Caransebeș, 1936, nr. 42, pp. 1-5.
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În pastorala de Crăciun (1940), episcopul Caransebeşului îi 
îndemna pe credincioşi să fie toţi alături de regele Mihai şi de 
generalul Antonescu, „ca toţi să fim călăuziţi de unul şi acelaşi 
gând al mântuirii neamului şi a ţării …”22.

În pastorala de Paşti (1946), se spune că „orice refacere şi 
consolidare socială este condiţionată, înainte de toate, de o înnoire 
morală. Este greşit să se creadă că îndreptarea şi îmbunătăţirea 
vieţii sociale atârnă numai de condiţii economice şi materiale”23.

Tot în acelaşi an, în pastorala de Crăciun, ierarhul atrage aten-
ţia că „este o greşeală a se crede că Biserica ar fi o piedică pentru 
dezvoltarea liberă a gândirii omeneşti şi a culturii sau pentru o 
mai bună organizare a vieţii sociale. […] Aceia care subminează 
temeliile credinţei şi ale Bisericii creştine, aceia desfiinţează con-
diţiile pentru o adevărată propăşire şi bună stare în toate ramurile 
vieţii omeneşti. Drept aceea, noi, iubiţi fii sufleteşti, să rămânem 
adunaţi cu credinţa în jurul sfintelor noastre biserici strămoşeşti”24.

După alegerea sa ca mitropolit al Banatului, Vasile Lazarescu a 
căutat să poartă de grijă celor încredinţaţi spre păstorire, ferindu-i, 
pe cât a putut, de învăţăturile străine promovate de noul regim 
comunist. În pastorala de Crăciun din 1947, reaminteşte tuturor 
credincioşilor din Mitropolia Banatului că Biserica nu poate fi 
biruită de nicio putere lumească. Dimpotrivă, prin învăţătura ei, 
ea a schimbat mentalitatea unei lumi întregi, iar toţi cei încercaţi 
de necazuri şi-au găsit alinare la sânul ei. „Atacurile îndreptate 
astăzi împotriva Bisericii sunt ca nişte pietre aruncate spre cer, 
22 Episcop Vasile Lazarescu, Pastorala de Crăciun, în „Foaia Diecezană”, Caransebeș, 
1940, nr. 51, p. 3.
23 Episcop Vasile Lazarescu, Pastorala de Paști, în „Biserica Bănățeană”, Timișoara, 
1946, nr. 15-17, pp. 2-3.
24 Episcop Vasile Lazarescu, Pastorala de Crăciun, în „Biserica Bănățeană”, 
Timișoara, 1946, nr. 51-52, p. 3.
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care cad în capul celui ce le aruncă …”25.
Din pastoralele şi din predicile sale ocazionale şi misionare, 

înţelegem atitudinea potrivnică a ierarhului faţă de ideologia co-
munistă. Lipsa de ataşament faţă de noul regim reiese clar din 
conţinutul lor. De foarte multe ori, pastoralele, pentru a primi 
aprobarea de tipărire şi de difuzare, de la Departamentul Culte-
lor, trebuiau completate sau refăcute.

VII. Mitropolitul Vasile Lazarescu şi Securitatea

La 22 septembrie 1936, Episcopul Vasile Lazarescu, împreu-
nă cu Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, şi cu Episcopii 
Andrei Magieru al Aradului, Nicolae Popovici al Oradiei şi Ni-
colae Colan al Clujului, semnează Pastorala episcopatului ar-
delean împotriva comunismului, în care semnalau pericolul ce 
îl reprezintă acesta pentru Biserica românească, neam şi ţară26.

Acelaşi grup de ierarhi, cu excepţia, Episcopului Nicolae Co-
lan, la care s-a alăturat Episcopul Veniamin Nistor şi zeci de pre-
oţi, în luna septembrie 1941 au plecat în misiune în Basarabia şi 
Transnistria. Aici, timp de cinci săptămâni, ierarhii şi preoţii au 
oficiat slujbe şi au împărţit cărţi de rugăciuni şi de zidire sufleteas-
că pentru credincioşii basarabeni, întărind sentimental național 
românesc27. Această misiune nu va fi, însă, uitată de Securitate.

După instalarea regimului comunist, încercările Mitropolitului 
25 Mitropolit Vasile Lazarescu, Pastorala de Crăciun, în „Biserica și Școala”, Arad, 
1948, nr. 1, p. 4.
26 Telegraful Român, Sibiu, 1936, nr. 42, pp. 3-4; Pastorala era prefațată de articolul 
părintelui profesor Dumitru Stăniloae, intitulat Biserica împotriva comunismului.
27 Petrică Zamela, Mitropolitul Vasile Lazarescu al Banatului (1894-1969). 
Monografie istorică, (teză de doctorat), Ed. universităţii din Oradea, 2011, pp. 104-
107.
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Vasile Lazarescu au fost tot mai mari. Deşi la început a fost prieten 
apropiat al prim-ministrului Petru Groza, mai târziu relaţiile dintre cei 
doi s-au deteriorat din cauză că mitropolitul nu a ezitat să vorbească 
împotriva regimului şi a politicii acestuia, să îl critice vehement şi 
să îi dovedească fragilitatea doctrinară şi ideologică. În acest sens, 
Securitatea a deschis un dosar de urmărire încă din anul 1950, fiind 
racolaţi mai mulţi informatori, chiar din anturajul ierarhului. 

În decembrie 1954, Securitatea îşi propunea să acţioneze în 
scopul racolării Mitropolitului Lazarescu ca agent al acesteia. În 
acest scop s-au adunat destule probe care îi insinuau mitropolitului 
un trecut „pătat” din punct de vedere politic, cum ar fi faptul că a 
făcut parte din Partidul Naţional ţărănesc, având strânse legături cu 
elemente de frunte ale acestui partid. De asemenea, i-a fost imputată 
vizita pastoral-misionară şi naţională în Basarabia şi Transnistria, 
unde a susţinut o asiduă propagandă anticomunistă, cu această 
ocazie scriind mai multe articole şi broşuri în care critica regimul 
comunist din uRSS, îndemnând la luptă contra acestuia. 

După 23 august 1944, i-a fost imputat faptul că s-a înconjurat 
de „elemente duşmănoase”, alături de care a susţinut lupta 
anticomunistă. Mai mult, a acordat sprijin tuturor persoanelor 
oprimate de regimul de represiune sau unor organizaţii cu 
caracter anticomunist, cum au fost organizaţia „Sumanele Negre”, 
„Mişcarea Legionară”, ori organizaţiile anticomuniste din Munţii 
Banatului. Securitatea a ticluit un plan prin care să-l poată şantaja, 
oferindu-i alternativele: colaborare totală cu regimul sau privare de 
libertate28. Verticalitatea şi convingerile sale spirituale şi naţionale 
l-au determinat pe Mitropolitul Vasile Lazarescu să refuze fără 
rezervă orice fel de colaborare cu regimul.
28 Ibidem, p. 149.



263

Astfel, pe parcursul mai multor ani (1951-1961), Securitatea a 
pus la cale un dosar cu mai multe neregului şi fraude financiare 
fictive, o veritabilă colecţie de intrigi şi falsuri. Cazul Mitropolitului 
Vasile Lazarescu a fost depus pe masa de lucru a Sfântului 
Sinod, asupra căruia s-au făcut presiuni în sensul caterisirii sale. 
Răspunzând acestor observaţii critice, Patriarhul justinian a arătat 
că de aceste neregului nu este vinovată conducerea bisericească, 
ci de cele mai multe ori organele din subordine, consiliile 
eparhiale şi, cu deosebire, contabilitatea. În încercarea de a-l salva 
pe mitropolit, Patriarhul justinian a expus clar punctul de vedere 
canonic în privinţa caterisirii unui ierarh29. 

Sinodul a decis că Mitropolitul Vasile este vinovat de 
delapidări, dar, contrar aşteptărilor şi directivelor Securităţii, 
care dăduse dispoziţie să fie caterisit, el a fost destituit din funcţie 
şi trimis cu domiciliul forţat la Mănăstirea „Brâncoveanu”- 
Sâmbăta de Sus. Din cauza abuzurilor morale săvârşite asupra 
sa, starea de sănătate i s-a agravat, afectându-i inima. A fost 
necesară internarea de urgenţă, deşi Securitatea îl presa ca până 
la 1 ianuarie 1962 să părăsească Timişoara. 

În 29 decembrie 1961, mitropolitul a fost internat de urgenţă 
la o clinică din Timişoara, unde a fost supus unei intervenţii 
chirurgicale. Din motive de precauţie faţă de regimul comunist, 
medicul care l-a operat l-a externat de urgenţă şi l-a sfătuit să îşi 
găsească un alt spital. Aici, în ciuda tratamentului, boala a evoluat, 
Securitatea având grijă ca starea sa de sănătate să se agraveze. 
Securitatea, prin intermediul Secţiei Sanitare şi Prevederi Sociale 
a Sfatului Popular al oraşului Timişoara, trimite o adresă spitalului 
unde era internat mitropolitul, dispunând examinarea şi externarea 
29 Ibidem, p. 196.



264

de urgenţă a acestuia, deşi medicii au răspuns extrem de rezervaţi 
asupra stării de sănătate şi a caracterului degenerativ al acesteia, 
boala fiind susceptibilă de agravare progresivă.

Prin Comitetul Regional de Partid se face externarea din 
spital, apoi trimiterea urgentă la Mănăstirea Brâncoveanu, din 
judeţul Braşov, în 29 ianuarie 1962. Mitropolitului nu i se mai 
permite să se apropie de reşedinţa mitropolitană şi nici să ia 
cu el prea multe lucruri30. Ajuns la Mănăstirea Brâncoveanu, 
i-a fost oferită o chilie într-un demisol de clădire, Securitatea 
având încă o contribuţie la degradarea sănătăţii mitropolitului. 
Deşi i se fixase o pensie lunară de 1.200 de lei, era obligat să 
plătească mănăstirii chiria şi întreţinerea de 1.100 de lei lunar, 
fiindu-i imposibil să trăiască din restul de 100 lei rămaşi, mai 
ales că era bolnav, iar medicamentele erau destul de scumpe. 
Singura alinare a mitropolitului în această mănăstire era stareţul 
acesteia, părintele Ioan Dinu, o persoană cu o aleasă cultură şi 
omenie. Tot de aici, mitropolitul întocmeşte un memoriu către 
conducerea de stat, în care arată că nu este vinovat şi că tot ceea 
ce i s-a întâmplat a fost o „lucrătură”. La fel, memoriul rămâne 
fără vreun rezultat sau răspuns. 

În iulie 1962, mitropolitul părăseşte mănăstirea clandestin 
şi se deplasează la Băile Herculane, în vederea efectuării 
unui tratament, sfidând prin aceasta regimul comunist. 
Securitatea sesizează imediat, cazul ajunge pe masa lui Emil 
Bodnăraş, care dispune de urgenţă să fie ridicat şi trimis forţat 
la Mănăstirea Cernica, pentru a fi îndepărtat de preoţii din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi a putea 
fi supravegheat informativ mai îndeaproape. Aici, la fel ca la 
30 Ibidem, p. 201.
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Mănăstirea Brâncoveanu, i s-a pus la dispoziţie o chilie insalubră, 
ale cărei geamuri la primul vânt au cedat. Podeaua era putredă, 
împrăştiind un miros insuportabil de mucegai, iar gângăniile îşi 
făceau uşor loc prin aceasta. Tot din interiorul camerei era şi 
accesul în pivniţă, de unde aerul era destul de rece. 

În urma vizitei pe care Mitropolitul Vasile o face în secret 
şi fără aprobarea organelor de stat la Buziaş şi la Timişoara, 
reuşeşte să grupeze în jurul său mai mulţi preoţi, care încep o 
campanie de informare a credincioşilor cu privire la adevăratul 
motiv al îndepărtării sale din scaun. Este readus de urgenţă la 
Cernica şi i se stabileşte domiciliul obligatoriu aici, fără drept de 
a mai părăsi vreodată incinta mănăstirii31.

În aprilie 1965, a depus o cerere la Cancelaria Sfântului 
Sinod prin care solicita reabilitarea lui morală şi profesională, 
motivând, pe parcursul a 20 de pagini, că nu este vinovat, 
deoarece Tribunalul din Timişoara decisese că sumele cheltuite 
şi găsite cu neregului de către organele anchetatoare au fost 
gestionate în folosul şi pentru nevoile mitropoliei. Memoriul a 
rămas, însă, fără vreun răspuns.

La Cernica, Mitropolitul Vasile nu comunica cu cei din 
mănăstire, ci numai cu Mitropoliţii Efrem Enăchescu şi Tit 
Simedrea, amândoi cu domiciliul forţat aici. 

Simţindu-se destul de slăbit din cauza bolii, Mitropolitul 
Vasile îşi întocmeşte, la 27 decembrie 1963, testamentul, prin 
care lasă toată agoniseala sa Mitropoliei Banatului şi nepoţilor 
săi. ultima dorinţă testamentară a fost ca rămăşiţele sale 
pământeşti, aşezate în coşciugul pe care şi-l pregătise dinainte, 
să fie depuse în cripta din dreapta intrării la subsolul Catedralei 

31 Ibidem, pp. 210-212.
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Mitropolitane din Timişoara, acolo unde el amenajase necropola 
Mitropoliţilor Banatului. 

Din 1966, iese de sub urmărirea Securităţii, dosarul său fiind 
închis, deoarece nu mai prezenta un pericol real pentru regim, 
boala doborându-l la pat, fără să mai aibă puterea fizică să mai 
comunice cu exteriorul. 

La 21 februarie 1969, se stinge din viaţă la Mănăstirea Cernica. 
Înmormântarea Mitropolitului Vasile a fost una simplă şi în mare 
grabă, slujind doar câţiva preoţi din parohiile învecinate, în prezenţa 
ierarhului Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului. Abia în 
aprilie 1993, dorinţa testamentară a mitropolitului se va îndeplini, 
fiind reînhumat la subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara.

Concluzii
„Născut pe antimisul câmpiei bănăţene, în jadaniul preschimbat 

de conducătorii vremii în Corneşti, Vasile Lazarescu a făcut studii 
strălucite de Teologie, a devenit profesor universitar, iar apoi episcop 
al Caransebeşului. După ce a ajuns vlădică la Timişoara, s-a străduit, 
ajutat de vrednici slujitori ai Bisericii şi de cunoscuţi oameni de 
cultură, să îmbogăţească patrimoniul spiritual şi cultural al cetăţii 
şi al eparhiei, eforturi încununate de înfiinţarea Arhiepiscopiei 
Timişoarei şi apoi a Mitropoliei Banatului. Instalarea mitropolitului, 
în scaunul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, s-a făcut la 26 
octombrie 1947, în catedrala mitropolitană din Timişoara.

După întronizare, mitropolitul Vasile s-a preocupat, cu 
pilduitoare râvnă de activitatea pastoral-misionară şi cultural-
ştiinţifică din eparhie, având dorinţa de a ridica şi de a menţine 
viaţa bisericească de pe aceste meleaguri la înălţimea exigenţelor 
vremii. Astfel, a finalizat lucrările de construcţie ale catedralei 
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mitropolitane şi a organizat târnosirea acesteia, a contribuit la 
(re)activarea unor mănăstiri, a reorganizat viaţa bisericească în 
parohii şi protopopiate, a efectuat nenumărate vizite canonice 
la parohii şi filii, a procedat la târnosirea locaşurilor de cult 
nesfinţite de arhiereu, a hirotonit preoţi şi diaconi, a sprijinit 
învăţământul teologic universitar şi preuniversitar, toate acestea 
în plină perioadă comunistă.

Permanent urmărit de autorităţile comuniste ale vremii, prin 
cunoscutul şi temutul Departament al Cultelor, a fost acuzat 
pe nedrept de însuşirea unor bunuri materiale, fapt pentru care 
Sfântul Sinod l-a pensionat şi i-a fixat ca reşedinţă obligatorie 
mănăstirea Cernica. Bunul Dumnezeu a rânduit însă, ca după 
Revoluţia din 1989, Sfântul Sinod să anuleze sancţiunea luată 
împotriva sa şi să reabiliteze memoria celui care a scris o pagină 
atât de luminoasă în istoria Mitropoliei Banatului. […]

Numele mitropolitului Vasile Lazarescu rămâne, aşadar, 
înscris pentru totdeauna în pomelnicul miilor de slujitori şi 
de mărturisitori, de luptători şi de apărători care au suferit în 
închisori, în lagăre şi în deportare, pentru credinţă, Biserică şi 
Neam, pentru apărarea valorilor noastre naţionale şi morale, nu 
puţini primind cununa cea nemuritoare a muceniciei”32.

32 † Mitropolit Ioan Selejan, „Cuvânt înainte”, în vol. Mitropolitul Dr. Vasile 
Lazarescu al Banatului (1947-1961) – 70 de ani de la întronizare, pp. 7- 9.
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ElEMENTE DE TIPOlOgIE îN BIsERICA  
VECHITEsTAMENTARă (DE  lA ADAM lA 

AVRAAM), DUPă EVREI 11, 1-19

Prot dr. ioan bude

„Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor  
veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu  
Iacov în Împărăţia Cerurilor” (Matei 8, 11).”

1. GENEZA  BISERICII

Începând cu versetul 4 din capitolul 2 al cărţii Facerea, Moise 
ne relatează o cu totul altfel de istorie, decât cea de până acum, 
a creaţiei propriu-zise (Facerea 1, 1-2, 3) şi anume: după o nouă 
şi foarte scurtă referire la creaţie în v. 4-5, urmată apoi, în v. 6, 
de o aluzie la Duhul Sfânt, ca izvor al vieţii ce „umezea toată 
faţa pământului”, iar în v. 7, de o concisă descriere ontologică 
a omului, Moise desfăşoară, pe tot parcursul versetelor 8-18, 
relatarea despre raiul pământesc şi cele petrecute în legătură cu 
el. De acum începe practic istoria oamenilor care L-au cunoscut 
pe Dumnezeu şi au vorbit cu El, adică istoria lui Israel.

Raiul prefigurează Împărăţia lui Dumnezeu pe pâmânt, adică 
Biserica, iar Adam e primul creştin dar şi primul Patriarh al lui 
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Israel, poporul care-L vede şi-L cunoaşte pe Dumnezeu. 
De fapt, aici avem descrisă modalitatea specifică în 

care umanitatea a făcut cunoştinţă cu Dumnezeu. Singurul 
pământean care a fost special inspirat de Dumnezeu cu privire 
la începuturile universului şi ale umanităţii, a fost Moise. Lui i-a 
poruncit mai târziu Dumnezeu: „Scrie acestea într-o carte spre 
pomenire...!” (Ieşirea 17, 14). Iar Moise a scris! Cinci cărţi, nu 
numai una! Iar prima din aceste cărţi se numeşte Facerea, sau 
Geneza, pentru că nu este doar o relatare despre creaţie, ci este în 
principal o relatare despre facerea Bisericii vechitestamentare a 
lui Hristos, adică  a întemeierii etapei pământeşti a Împărăţiei lui 
Dumnezeu 1, care începe odată cu raiul, odată cu Adam şi Eva.

Sfântul Apostol Pavel, în Evrei 11, 2-3, ne învaţă că dacă 
„prin credinţă, cei din vechime au dat buna lor mărturie” 
faţă de cele descrise astfel de Moise, tot aşa şi noi „prin credinţă 
înţelegem cum s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui 
Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd.”

O eroare comună dar fundamentală, făcută astăzi de creştini, 
este aceea de a crede că Biserica lui Hristos n-ar fi existat înainte 
de Întruparea Lui, întrucât – spun ei – „harul şi adevărul au 
venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1, 17).2 Însă un principiu al 
credinţei ortodoxe e acela că pe Dumnezeu Îl cunoaştem doar 
pentru că Fiul „şi Cuvântul Său S-a făcut trup şi S-a sălăşluit 
între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a unuia-Născut din 
Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14).

Pentru omenire, o altă posibilitate de „a face cunoştinţă” cu 
Dumnezeu, n-a existat niciodată. Deci, atât în Vechiul, cât şi în 
Noul Testament, oamenii au cunoscut doar una şi aceeaşi Persoană 
divină: pe Dumnezeu Fiul, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos.
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Realitatea tainică a prezenţei lui Hristos Cel Înviat de-a lungul 
istoriei, a fost (şi ar fi trebuit să fie şi astăzi), conştiinţa comună 
a tuturor fiilor Bisericii. Însă doar teologii autentici o mai au 3, 
pentru că în general, majoritatea creştinilor au cam uitat-o, chiar 
dacă atât imnele Bisericii, cât şi scrierile Sfinţilor Părinţi ne aduc 
în permanenţă aminte de aceasta. un grăitor exemplu în acest 
sens, îl constituie imnul Cassianei Monahia (din Utrenia Miercurii 
celei Mari): „Femeia ce căzuse în păcate multe” voia să sărute 
preacuratele picioare ale Celui ai „Cărui paşi au răsunat în 
urechile Evei în rai, în amurg şi de frică s-a ascuns” (Luca 
7, 36-50). Ale Cui picioare au fost udate cu lacrimi şi cu mir şi 
şterse cu părul capului de femeia păcătoasă din Noul Testament şi 
ai cui paşi au răsunat în rai în auzul Evei (Facerea 3, 8), dacă nu 
picioarele şi paşii Domnului nostru Iisus Hristos ?

Aşadar, Dumnezeul Vechiului Testament, cu Care au vorbit 
Adam, Patriarhii şi Profeţii lui Israel, nu este altul decât Fiul 
Fecioarei Care „S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14) şi pe Care „L-
am auzit, L-am văzut cu ochii noştri şi mâinile noastre L-au 
pipăit” (I Ioan 1, 1). Arătările Cuvântului lui Dumnezeu drepţilor 
din Biserica Vechiului Testament, sunt identice cu arătările lui 
Hristos ucenicilor Săi după Învierea Sa. Toate întâlnirile oamenilor 
lui Dumnezeu din Biserica Vechiului Testament, sunt întâlniri cu 
firea înviată a lui Hristos, cu care El S-a înălţat la cer, iar nu cu 
cea vremelnică, cu care El a umblat în lume. Acest lucru a fost 
posibil pentru că El, fiind atemporal, nu este guvernat de legile şi 
dimensiunile creaţiei, ca şi oamenii sau ca şi îngerii, care au fiecare 
timpul lor. Noi nu vom putea înţelege timpul firii nestricăcioase 
şi înviate a lui Hristos, decât după învierea de apoi, când timpul, 
aşa cum îl cunoaştem noi acum „nu va mai fi” (Apocalipsa 10, 6).
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Prin urmare, n-ar trebui să pară atât de ciudat faptul că 
prima carte a Vechiului Testament, Facerea, relatează, practic, 
despre facerea Bisericii. Oamenii din Vechiul testament, ca şi 
cei ai Noului Testament, au fost şi sunt oamenii lui Dumnezeu. 
Călăuziţi de Duhul Sfânt prin Profeţi, cei din Biserica Vechiului 
Testament aşteptau cu credinţă întâia venire a lui Hristos 
(Galateni 4, 4-7), ca să-i mântuiască din osânda păcatului, iar 
cei din Biserica Noului Testament, Îl aşteaptă cu o mai mare 
cunoaştere, din experienţă directă, să vină iarăşi în slavă la 
Parusie şi să „le facă pe toate noi” (Apocalipsă 21, 5).

Toţi oamenii, atât cei din Vechiul, cât şi cei din Noul Testament, 
„care sunt din credinţă se binecuvintează împreună cu 
credinciosul Avraam” (Galateni 3, 9), pentru că toţi, generic 
vorbind, suntem sămânţa şi „urmaşul” lui Avraam, „care este 
Hristos” (Galateni 3, 16). Avraam, spre deosebire de Adam, este 
un alt Patriarh al poporului biblic, care a primit şi în care s-au 
şi împlinit făgăduinţele lui Dumnezeu, cum bine zice şi Sfântul 
Calist Patriarhul: „Văd împlinindu-se în chip minunat ceea ce 
a fost făgăduit în vechime lui Avraam de Cuvântul Întrupat şi 
Care spune clar: „Voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului şi ca 
nisipul de pe ţărmul mării”... sămânţa este supradesăvârşirea, 
având puterea şi unitatea Dumnezeirii... şi neamul lui Avraam 
pogorând nemijlocit de la El.” 4

Revenind la Adam, el nu este numai primul pământean care 
L-a cunoscut pe Hristos, sau primul om care a fost în esenţă şi 
un prim credincios creştin, ci şi cel mai îndepărtat strămoş al 
lui Hristos şi începutul genealogiei Sale în trup şi în timp (Luca 
3, 38). De aceea icoanele ortodoxe ale Învierii, Îl zugrăvesc pe 
Hristos ridicându-i pe Adam şi pe Eva din iad, înaintea tuturor 
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celorlaţi drepţi din Vechiul Testament. 5

2. RAIuL  ŞI  CEI  DIN  AFARA  LuI 

În Facerea 2, 8, citim: „Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o 
grădină în Eden, spre răsărit şi a pus acolo pe omul pe care-l 
zidise.”

unde este, sau mai exact, unde era amplasat raiul pământesc, 
despre care deja ştim că reprezenta Biserica lui Hristos, sau etapa 
pământească a Împărăţiei lui   Dumnezeu ? Ce s-a întâmplat cu 
acest rai, în care au trăit Adam şi Eva, iar Dumnezeu Se plimba 
prin el ? Care este legătura între acel rai din vechime şi Cerul şi 
Pământul Nou al Veacului Viitor ? Şi ce legătură are el cu Noul 
Ierusalim care se va pogorî din cer ? (Cf. Apocalipsa 21, 1-2).

Întrebările de mai sus, precum şi remarcile pe care le 
vom reproduce în continuare, aparţin reputatului teolog grec 
Alexandros Kalomiros.6 Tot el afirmă şi pe bună dreptate, că de 
fapt, un „rai” poate fi oricine primeşte energia dumnezeiască 
necreată (harul) a Duhului Sfânt. Orice om poate fi un rai. 
Biserica lui Hristos e un rai . În vieţile multor sfinţi citim că 
lumea din jurul lor se transformă într-un colţ din vechiul rai; 
plantele şi animalele se comportă ca şi cele din rai. Natura însăşi 
dobândeşte însuşiri paradisiace. Pe sfinţi focul nu-i mai arde; 
umblă pe apă; zboară prin aer; veninul nu-i mai vatămă; bolile 
sunt vindecate; frigul nu-i mai afectează. Harul Duhului Sfânt 
iradiază din ei şi afectează creaţia din preajma lor. Aşa trăiau 
oamenii în raiul (Biserica) din Eden (cf. şi Marcu 16, 17-18).

Moise este un profet. El nu descrie doar ceea ce s-a întâmplat 
în trecut, ci mai ales ceea ce se va întâmpla în viitor, iar acest 
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lucru este mult mai important. Vedem astfel că lectura cărţii 
Facerea nu este doar o lectură a trecutului, ci lectura unei cărţi 
profetice, care musteşte de tipologie. Iată câteva exemple!

Astfel, înainte de a vorbi de raiul – Biserică, în capitolul 2, 
2-3, ni se spune că Dumnezeu şi-a încheiat toată lucrarea Sa, 
în ziua a şasea, iar în ziua a şaptea „S-a odihnit de toate 
lucrurile Sale” şi a sfinţit această zi, tocmai fiindcă în această zi 
a încetat să mai lucreze. Cum adică să înţelegem aceste cuvinte 
? Dacă Dumnezeu ar fi încetat vreodată „să lucreze”, oare nu 
toată creaţia s-ar fi destrămat şi s-ar fi întors în nefiinţa din care 
a ieşit ? (Cf. Psalmul 103, 29-31). Să fim însă atenţi la sensul 
anumitor cuvinte! „Şi a sfârşit (săvârşit)” = „sintélesen”, un 
termen grecesc care ne trimite către un alt cuvânt asemănător din 
Noul Testament! Acesta a fost ultimul cuvânt rostit de Domnul 
nostru Iisus Hristos pe Cruce: „Săvârşitu-s-a!” (=„Tetélestai”) 
din Evanghelia după Ioan 19, 30. Iar acest cuvânt a fost rostit tot 
la sfârşitul zilei a şasea, fiind urmat de moartea în care Fiul Cel 
unul-Născut al lui Dumnezeu S-a odihnit şi El de toate lucrările 
Sale în ziua sâmbetei, al cărei tip şi prefigurare profetică este 
această a şaptea zi a Facerii.

Apoi, între darurile duhovniceşti ale raiului (Facerea 2, 
9-14), nu era oare şi Râul principal al Noului Testament, împărţit 
în patru Evanghelii, iar în mijlocul raiului, Pomul vieţii, care e 
Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ?

La aceste minunate tâlcuiri ale Sfântului Serafim de Sarov (din 
faimoasa lui convorbire cu N.A. Motovilov, publicată mai întâi în 
anul 1903), se mai pot adăuga multe altele, dar ne oprim numai la 
următoarele două: când a prezis Dumnezeu (în prezenţa lui Adam 
şi a Evei) că va fi încă o Femeie, al cărei Fiu va zdrobi capul 
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şarpelui (Facerea 3, 15), nu e oare aceasta „Protoevanghelia”, 
sau „Întâia Bună-Vestire” ? Iar crearea Evei din coasta lui Adam 
(Facerea 2, 21), nu prefigurează oare izvorârea euharistică a 
Bisericii din Sângele şi Apa sfântă şi mărturisitoare, ieşită din 
coasta Celui de-al doilea Adam, pe Cruce ?

Dar ceea ce ar putea părea străin de puterea noastră de a 
înţelege, ar fi ideea că şi în afara raiului trăiau nu numai animale 
şi plante, dar şi alţi oameni, mulţi alţi oameni! Însă Sfânta 
Scriptură ne îngăduie să limpezim această realitate, dacă vom 
face un mic efort în studierea ei.

Ceea ce nu putem şti, este perioada de timp petrecută de 
Adam şi Eva în rai, până în momentul căderii lor în păcatul 
neascultării.

După neascultare, Dumnezeu „l-a scos pe Adam din grădina 
cea din Eden” (Facerea 3, 23). Adam şi Eva au apucat să aibă 
doi fii: Cain şi Abel. După ce Cain l-a omorât pe fratele său, îl 
auzim spunând într-o convorbire cu Hristos: „De mă izgoneşti 
acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la Faţa Ta şi 
voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va întâlni, 
mă va ucide. Şi i-a zis Domnul Dumnezeu: Nu aşa, ci tot cel 
ce va ucide pe Cain înşeptit se va pedepsi. Şi a pus Domnul 
Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu-l 
omoare” (Facerea 4, 14-15).

În credinţa noastră, singurul semn al lui Hristos e Crucea (Cf. 
Iezechiel 9, 4-6; Matei 24, 30). Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a 
pecetluit pe Cain cu semnul Crucii, care  să-l ocrotească de oricine îi 
putea face rău. Adică de cine ? Desigur că numai de alţi oameni care 
puteau fi un pericol pentru Cain. Deci pe pământ trăiau nu numai 
el şi părinţii lui, ci şi (mulţi) alţi oameni. La această concluzie ne 
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conduce şi soţia lui Cain. De unde şi cine era ea ? Ideea că femeia 
lui Cain ar fi fost una din surorile lui, e absolut falsă!

Din Facerea 5, 3 rezultă clar că Adam şi Eva n-au mai avut 
alţi copii decât la 230 de ani de la moartea lui Abel şi anume pe 
Set. După aceea Adam a mai trăit 700 de ani „şi i s-au născut 
fii şi fiice” (5, 4). E clar că nu e posibil să fi aşteptat Cain peste 
230 de ani pentru a se căsători (şi încă) incestuos! Apoi, să nu 
uităm că textul biblic o menţionează pe soţia lui Cain, imediat 
după convorbirea lui cu Hristos şi după pecetluirea lui cu semnul 
Crucii. Mai mult decât atât, după naşterea fiului său Enoh, Cain 
a zidit o cetate denumită tot Enoh (Facerea 4, 17). Cu cine a 
zidit el cetatea ? Doar cu soţia şi pruncul său ? Şi pentru cine ? 
Doar pentu ei trei ? Evident că nu !

Şi încă ceva! Din Facerea 4, 2 ştim că ocupaţia de bază a lui Cain 
era agricultura (lucrul pământului), iar Abel, fratele său, era păstor 
de oi. Ori, între urmaşii direcţi ai lui Cain, găsim deja păstori de 
vite, avându-l ca părinte pe nomadul  Iabal (Facerea 4, 20); fratele 
acestuia, Iubal, „a fost tatăl tuturor celor ce cântă din chitară şi 
din cimpoi” (Facerea 4, 21). Apoi, un alt urmaş celebru din neamul 
lui Cain, a fost „Tubalcain, care a fost făurar de unelte de aramă 
şi de fier” (Facerea 4, 22). Şi toţi aceştia trăiau cu mult înainte ca 
Adam şi Eva să-l fi avut pe al treilea fiu al lor, pe Set, într-o epocă 
relativ târzie din existenţa omului: epoca fierului. Dacă însumăm anii 
vieţii lui Adam şi ai urmaşilor lui, descoperim că Adam a trăit foarte 
recent, în raport cu erele (zilele) hexaemeronului, cu aproximativ 
5500 de ani înainte de Hristos. Deci o perioadă foarte târzie în 
istoria umanităţii, ceea ce înseamnă că în afara raiului existau deja 
de foarte mult timp, mulţi alţi oameni pe faţa pământului.
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3. PATRIARHuL  AVRAAM  „PRIETENuL”  LuI  
DuMNEZEu ŞI  STRăMOŞII  SăI

Adevărata istorie, nu este reprezentată doar de ruinele, 
sau vestigiile marilor civilizaţii, care exprimă – ce-i drept – 
impresionant şi nostalgic, dar şi dureros de real, sfârşitul şi 
uneori chiar dispariţia unor epoci, ţări, şi chiar civilizaţii întregi.7

În schimb, istoria autentică este vie, palpită de energii 
creatoare, fiind dominată de o constantă dinamică a înnoirii; 
începe cu fiinţa umană ca fiinţă spirituală şi este selectivă: ea 
îşi alege un cuplu uman (bărbat şi femeie), capabil de a-i pune 
un început bun, pe care, continuându-l, să-l transforme într-un 
veritabil testament pentru întreaga umanitate, testament din care 
fiinţa spirituală nu dispare, iar rodirea ei creatoare nu riscă să 
devină o ruină pe care vor creşte buruienile şi uitarea.8

un astfel de începător, făcător şi continuator de istorie, este 
biblicul Patriarh Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor, fiul lui 
Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Peleg, fiul lui Sem (Facerea 11; Luca 
3, 35-36). Iar Sem este cel mai mare dintre fiii celebrului Noe, 
care, la rândul lui, a fost un credincios fără pereche în Cuvântul 
lui Dumnezeu, astfel încât, deşi era soare şi vreme bună, el s-a 
străduit, ca ascultând de Dumnezeu, să construiască o corabie 
cum nu se mai văzuse alta, corabie care va înfrunta cu succes cea 
mai cumplită furtună din istorie: Potopul (Facerea 7-8).

„Credo quia ineptum!” – va remarca mai târziu Tertulian, cu 
gândul la elogiul paulin adus acestui rarisim tip de credinţă: „Prin 
credinţă, luând Noe înştiinţare de la Dumnezeu despre cele 
ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie...”, pe când 
toţi ceilalţi oameni râdeau de el, „mâncau şi beau şi se măritau” 
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(Evrei 11, 7; Matei 24, 38). De aceea a şi hotărât Dumnezeu că 
„Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceştia pentru că sunt 
numai trup!” (Facerea 6, 3).9 Aceşti oameni exclusiv trupeşti, 
ale căror cugete şi inimi erau „îndreptate la rău în toate zilele”, 
reprezintă lumea postadamică, o lume (parţial) a mutanţilor 
(Facerea 6, 5), decăzută moral până la nivelul ţărânii şi sortită 
să piară în propriul său anonimat preistoric. Doar trei nume s-au 
salvat de la această osândă: Enoh, noe şi sem. Doar prin ei şi 
credinţa lor, acea lume veche şi îşi putea ridica iarăşi fruntea spre 
un nou orizont şi chiar spre o nouă identitate, devenind noahitică, 
semitică, iar mai târziu israelită, denumiri metanoice, care vor 
constitui cândva nişte repere importante în istoria mântuirii, nişte 
luminoase puncte cardinale pe verticala Crucii.

Dintre cele trei mari legăminte pe care le-a încheiat Dumnezeu 
în Vechiul Testament cu poporul Său, primul a fost cel noahitic 
(Facerea 9, 9-17), prin care Creatorul tratează cu Noe ca şi cu 
un nou Adam şi, după ce-l binecuvintează pe el şi pe fii lui de 
a se înmulţi şi a stăpâni cu drepturi depline peste tot pământul 
şi peste „tot ce se mişcă pe pământ” (9, 2-3), le întăreşte 
legământ veşnic că nu va mai pierde cu apele potopului viaţa 
de pe pământ. Semnul veşnic văzut, ca o semnătură de lumină a 
lui Dumnezeu spre respectarea acestui legământ este curcubeul, 
care nu e altceva decât spectrul luminii albe.

Însă, în îndepărtata epocă biblică a lumii adamice şi 
postadamice, din existenţa umanităţii lipsea cu desăvârşire 
noţiunea explicită şi fundamentală a vieţii: iubirea! Şi, corelativ 
cu această mare absenţă, era ignorată total şi femeia, ca 
personalitate distinctă, care să orienteze cursul marelui fluviu 
uman, spre „omul cel tainic al inimii” (I Petru 3, 4).
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Este straniu și de-a dretptul cutremurător faptul că Adam 
nu și-a iubit și nici n-a știut să-și iubească (sau că trebuie să-
și iubească) femeia sa și de aceea, nici el și nici urmașii lui, 
până la Avraam, n-au putut fi „domni și stăpâni peste inima 
femeilor lor” (I Petru 3, 6). Avraam, însă da! Drept pentru care 
și adevărata istorie va începe cu el. Și iată de ce! 11

A. Chemarea lui Avraam

Aceste trei cuvinte reprezintă pe scurt, un mesaj al cărui 
colosal conținut a avut puterea de a schimba lumea și de a da un 
sens nou istoriei, pentru că e un mesaj dumnezeiesc: „Ieși din 
pământul pe care ți-l voi arăta Eu. Și Eu voi ridica din tine 
un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei 
fi izvor de binecuvântare... și se vor binecuvânta în tine toate 
neamurile pământului” (Facerea 12, 1-3). Ce va face Avraam? 
Sfântul Apostol Pavel ne spune că Avraam și soția sa Sarra ar fi 
putut să se răzgândească, „având vreme să se întoarcă” (Evrei 
11, 15) şi, fie să rămână cu fratele său Nahor în Haran, care era 
un centru al unei civilizații rafinate, fie să revină la ei acasă, 
în Caldeea, dar el, fără nicio șovăială, ascultând de Dumnezeu, 
a pornit la drum, chiar „neștiind (de la început, n.n.) încotro 
merge” (Evrei 11, 8).

Drumul din Haran până în Canaan (țara de destinație a lui 
Avraam) merge spre sud cam 1000 de km, urmează apoi cursul 
râului Balik până la Eufrat, iar de acolo se așterne pe ruta 
milenară, spre oaza Palmira, iar apoi spre sud-vest, în direcția 
Mării Galileii. Este unul din cele mai cunoscute drumuri care 
au legat Eufratul de Iordan și Mesopotamia de Fenicia și Egipt.
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Asemenea lui Hristos, prin harul și ascultarea Căruia „se vor 
face drepți cei mulți” (Romani 5, 17-19), tot așa și prin credința, 
ascultarea și dreptatea lui Avraam „se vor binecuvânta întru el 
toate neamurile pământului” (Facerea 12, 3), pentru a căror 
mântuire, atunci când S-a întrupat, Hristos Domnul „nu a luat 
firea îngerilor, ci sămânța lui Avraam a luat” (Evrei 2, 16). 
Iar pentru asemenea vrednicie, nici Tatăl nu rămâne indiferent 
față de Avraam și de urmașii săi (Isaac, Iacov, Iosif, Moise, 
David, Solomon și toți ceilalți) și „nu se rușinează de ei ca să 
Se numească Dumnezeul lor...” (Evrei 11, 16).

Dintre toți aleșii și chemații Săi pământeni, numai Avraam s-a 
putut identifica tipologic, în actul chemării sale și cu Dumnezeul 
– Iubire și cu Dumnezeul-Lumină și cu Dumnezeul-Foc 
mistuitor și curățitor. 12

Ca om al premierelor, Avraam a fost și a rămas cel dintâi 
bărbat din istorie, care a descoperit și mărturisit că după Duhul 
Sfânt, numele personal  al frumuseții este femeia: „A zis 
Avraam către Sarai, femeia sa: știu că ești femeie frumoasă 
la chip” (Facerea 12, 11). Agentul cunoașterii în om, ca și în 
Dumnezeu, este duhul: „Căci cine dintre oameni știe cele ale 
omului, decât duhul omului, care este în el? Așa și cele ale 
lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, decât Duhul lui 
Dumnezeu” (I Corinteni 2, 11).

Așadar, frumusețea divină a femeii nu poate fi văzută 
decât de ochiul bărbatului-prooroc 13, care vede „cu ochiul lui 
Dumnezeu” (Facerea 1, 31), fapt confirmat de Dumnezeu Însuși 
lui Abimelec (regele Gherarei): „Acum însă dă înapoi femeia 
omului aceluia (lui Avraam, n.n.), că e prooroc și se va ruga 
pentru tine și vei fi viu” (Facerea 20, 7).
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Acea definire agapică făcută de Avraam Sarrei, marchează un 
prag moral nou și un nivel calitativ superior al începutului unei noi 
civilizații umane, care va urca prin Femeie (Sfânta Fecioară Maria), 
până la Divinitate, ca urmare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. 14

Fiind primul chemat din istorie, Avraam și familia lui devine 
pentru biserica Vechiului Testament, ca și Dumnezeu, o icoană 
de treime în iubire: Avraam, Sarra și fiul lor Isaac. 15 Această 
investitură a lui Avraam pe pământ, ca o icoană a lui Dumnezeu-
Tatăl din Treime, are o solidă argumentare biblică: „Tată a 
mulțime de popoare” (Facerea 17, 4-5); „Părinte al tuturor 
credincioșilor” (tăiați și netăiați împrejur) și „Părintele nostru 
al tuturor” (Romani 4, 11-12, 16). Cu el, nu numai că începe 
Cartea neamului lui Iisus Hristos (Matei 1, 1-2), el fiind 
Părintele celor 42 de generații din genealogia lui Iisus, menționată 
în prima Evanghelie (1, 1-17), ci a mai primit de la Dumneeu și 
uimitoarea investitură de a fi după moarte, Părintele tuturor 
drepților mutați la cer, din vechime (de la Adam) și până la 
Hristos. Toți aceștia „erau duși de îngeri în sânul lui Avraam” 
(Luca 16, 19-31), singurul om din lume, denumit biblic „prieten 
al lui Dumnezeu” (Iacov 2, 23, cf. Facerea 18, 17).

Expresii noutestamentare, ca „Sânul lui Avraam”, sau „a 
sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în Împărăția 
cerurilor” (Matei 8, 11; Luca 3, 28-29) sunt denumiri ale Raiului 
lui Dumnezeu (Luca 23, 43).

Memorabila Cină de la Stejarul Mamvri (Facerea 18, 1-8) este 
considerată ca prima liturghie cosmică, în formulările Sfântului 
Maxim Mărturisitorul și ale Părintelui Teilhard de Chardin (din 
operele lor mistagogice), pentru că în cadrul ei, Dumnezeul Treime 
(Facerea 18, 2), mâncând din pâinea, carnea, untul și laptele oferite 
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de Omul-Doime (Facerea 1, 27), în formula euharistică: „Ale Tale 
dintru ale Tale, Ție aducem de toate și pentru toate”, exprimă 
iconic și trimite cu putere la un alt ospăț și la o altă Cină, la Taina 
înfricoșătoarei Euharistii, în care, Același Dumnezeu, din nou flămând 
și însetat, nu numai că a luat și a mâncat din bucatele pascale oferite 
de oameni: „Și când a fost ceasul, S-a așezat la masă și a zis: „Cu 
dor am dorit să mănânc cu voi aceste Paști...” (Luca 22, 15), ci 
a răsturnat universul dinspre materie spre Dumnezeu, dinspre sânge 
spre Duh, zicând: „Dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului și 
nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață în voi” (Ioan 6, 53).

B.  Legământul lui Dumnezeu cu Avraam

Al doilea mare legământ dintre Dumnezeu și om, este cel pe 
care îl numim „avraamic”, perfectat de Dumnezeu cu Avraam, 
pe când acesta era de 99 de ani (Facerea 17, 1-16). Ideile de 
bază ale acestui legământ sunt următoarele:

- înmulțirea atât de mare a neamului lui, încât Dumnezeu i-a 
schimbat și numele: în loc de Avram = Părintele poporului 
său, se va numi Avraam = Părinte a mulțime de popoare (17, 
5), iar soția lui, Sarai = Regină, Suverană 16, se va numi sarra 
= Mamă de popoare și de regi peste popoare (17, 16);

- tot pământul Canaanului îi va fi dat lui Avraam și urmașilor 
lui, ca moștenire veșnică (17, 8-9);

- semnul văzut (sau pecetea) acestui legământ se va înscrie 
cu sânge pe trupul lui Avraam și al tuturor urmașilor lui de parte 
bărbătească, prin circumciziune (17, 11-12), care pe moment va fi 
aplicată tuturor bărbaților, indiferent de vârstă, iar pe viitor, tuturor 
pruncilor de parte bărăbătească, odată cu punerea numelui, la opt 
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zile de la naștere (17, 13-14), integrându-i astfel în comuniunea 
legământului cu Dumnezeu, încă de la această fragedă vârstă.

Acest legământ veșnic a fost înnoit de Însuși Hristos, în 
Noul Testament, preluându-l mai întâi în trupul Său, apoi 
prelungindu-i valabilitatea și în creștinism, dar nu oricum, ci în 
cea mai desăvârșită formă posibilă (cf. Matei 5, 17), prin Taina 
Sfântului Botez, săvârșită cam la același termen (8-12 zile de la 
nașterea pruncilor de ambele sexe).

Precum în Vechiul Testament, cel netăiat împrejur era sortit 
morții (Facerea 17, 14), la fel și în Noul Testament, „cel ce nu 
se va naște din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția 
lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5; Tit 3, 5).

Reținem deci, că în tipologia eclesiologică vechitestamentară17, 
actul tăierii împrejur constituie nu numai o nouă premieră în 
viața lui Avraam și a neamului său, ci o veritabilă icoană a unei 
realități definitive și eshatologice din Noul Testament – Botezul 
creștin – amândouă lucrări fiind semne ale aceleiași realități 
spirituale divino-umane. 18

C.  Isaac: Bucuria și suprema încercare a lui Avraam

Avraam a pucat să se convingă pe deplin de înalta și absoluta 
consecvență a lui Dumnezeu. Ajuns bogat și prosper în faimă 
și în toate, respectat de vecini și înconjurat de prieteni, chiar 
la împlinirea vârstei de 100 de ani, lui îi este dat ca în sfârșit 
să trăiască mult-așteptata bucurie a nașterii lui Isaac, fiul 
rugăciunilor, al credinței și al speranțelor părintești, dar și al 
făgăduințelor dumnezeiești: „Și a zămislit Sarra și a născut lui 
Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu. 
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Și a pus Avraam fiului său, pe care i-l născuse Sarra, numele 
Isaac. Și Avraam a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a 
opta, cum îi poruncise Dumnezeu” (Facerea 21, 2-4).

Se părea că de acum nimic nu mai putea sta împotriva menirii 
rânduită lui de Dumnezeu, de a fi, prin fiul său, Părintele unui 
neam infinit, al unui popor nenumărat. 19

Dar Dumnezeu intervine din nou, aducându-i lui Avraam 
încercarea supremă: Domnul îi cere să-l aducă jertfă (ardere de 
tot) pe fiul său Isaac: „ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău 
fiu pe care-l iubești și du-te în pământul Moria și adu-l acolo 
ardere de tot pe un munte, pe care ți-l voi arăta Eu!” (Facerea 
22, 2). Atât! Nicio explicație, nicio motivație! Doar porunca 
sacrificiului! Din perspectiva omenească, doar cruzime, durere 
și multă dezamăgire! Se părea că din nou, în viața lui Avraam, 
toate sunt puse iarăși sub semnul întrebării: binecuvântarea 
legământului, nașterea minunată a fiului, mântuirea neamurilor 
și însăși misiunea lui Avraam și rămânerea lui pe mai departe, în 
țara ce-i fusese dăruită.

Dar Avraam nu șovăie, nu se lamentează și nici nu protestează 
ci, asumându-și toată durerea în inima lui zdrobită de părinte, 
dă numaidecât curs poruncii lui Dumnezeu, creionând astfel 
zguduitoarea Icoană a jertfei de pe Golgota: „Sculându-se deci 
Avraam dis-de-dimineață, a pus samarul pe asinul său și a 
luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său; și tăind lemne 
pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care-i 
grăise Dumnezeu, Iar a treia zi, ridicându-și Avraam ochii, a 
văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avraam slugilor 
sale: „Rămâneți aici cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până 
acolo și, închinându-ne, ne vom întoarce la voi”. Luând deci 
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Avraam lemnele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul 
său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi 
împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său și a zis: 
Tată!” Iar acesta a răspuns: „Ce este, fiul meu?” Zis-a Isaac: 
„Iată, foc și lemne avem: dar unde este oaia pentru jertfă?” 
Avraam însă a răspuns: „Fiul meu, va griji Dumnezeu de oaia 
jertfei Sale!” Și s-au dus mai departe amândoi împreună.  
Iar dacă au juns la locul de care-i grăise Dumnezeu, a ridicat 
Avraam acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe 
Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi 
și-a întins Avraam mâna și a luat cuțitul, ca să junghie pe 
fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și 
a zis: „Avraame, Avraame!” Răspuns-a acesta: „Iată-mă!” 
Iar îngerul a zis: „Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici 
să nu-i faci vreun rău, căci acum am cunoscut că te temi de 
Dumnzeu și pentru Mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al 
tău.” Și ridicându-și Avraam ochii a privit și iată, la spate, 
un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se 
Avraam a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, 
fiul său” (Facerea 22, 1-13).

Iată cum cei doi Tați (Tatăl ceresc și Avraam), generici în 
cer și respectiv pe pământ, pun ca și garanție pentru respectarea 
legământului făcut, chiar sângele lor: 20 Tatăl, pe al Fiului Său 
„junghiat înainte de întemeierea lumii” (I Petru 1, 19-20), iar 
Avraam pe al lui Isaac, fiul făgăduințelor divine.

Avem aici un singur Adevăr întrupat, veșnic și alternativ, în 
două realități: icoana umană (jertfa neconsumată a lui Isaac) și 
cea divină (jertfa vie și mărturisitoare a lui Hristos, săvârșită 
aievea pe Golgota) suprapuse într-o perihoreză pe verticală și 
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denumită de teologi teandrie, sau teantropie. 21

Această faptă a lui Avraam va rămâne în istoria lumii și a 
mântuirii, atât pentru creștini, cât și pentru necreștini, ca o pildă 
sau icoană vie a credinței și ascultării de Dumnezeu, dar și a 
credinței și speranței în înviere, după cum remarcă cu admirație 
și Sfântul Apostol Pavel: „Prin credință, Avraam, când a fost 
încercat, a adus pe Isaac jertfă. Cel ce primise făgăduințele, 
aducea jertfă pe fiul său unul născut! Către el grăise 
Dumnezeu, că în Isaac ți se va chema ție urmaș. Dar Avraam 
a socotit că Dumnezeu este puternic să-l învieze din morți; 
drept aceea l-a dobândit înapoi ca un fel de pildă a învierii 
lui” (Evrei 11, 19).

În cărțile sfinte ale Noului Testament, numele Patriarhului 
Avraam este menționat de nu mai puțin de 88 de ori (de 31 de ori 
în Sfintele Evanghelii; de 13 ori în Faptele Sfinților Apostoli; de 41 
de ori în Epistolele pauline și de 3 ori în cele Sobornicești), iar în 
iconografia bisericească, cele mai frecvent pictate scene din viața 
lui Avraam (pe fațade de biserici, pe bolți, iconostase și prăznicare) 
sunt: Cina de la Mamvri și Jertfirea lui Isaac. La fel și în literatura, 
arta și muzica laică, lui Avraam îi sunt dedicate numeroase opere (în 
mare parte având o tematică apropiată de cea din iconografie). 22

Până astăzi, evreii, creștinii și musulmanii, îl recunosc pe 
Avraam atât ca Părinte și strămoș comun, cât și ca model și 
prototip al omului credincios, perfect valabil și reprezentativ 
pentru fiecare din aceste trei mari religii. 
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CONTRIBUţIA lUI ROMUlUs VUIA lA 
DEzVOlTAREA ETNOgRAFIEI BăNăţENE 

Preot dr. Valentin bugariu

Romulus Vuia reuşeşte pentru prima dată să impună disciplina 
etnografiei româneşti în învăţământul superior românesc. Opera 
sa bazată pe cercetarea de teren izbuteşte să delimiteze etnografia 
de celelalte două ştiinţe apropiate: etnologia şi folclorul. Pentru 
învăţatul bănăţean etnologia urmăreşte studiul vieţii şi civilizaţiei 
popoarelor în mod sistematic şi comparativ, în timp ce folclorul 
se ocupă numai de cultura spirituală1. 

Creator al etnografiei ca disciplină independentă2, Romulus 
Vuia s-a născut la 28 ianuarie 1887 la Comloşu Mare, jud. Timiş. 
Primele clase le-a urmat la şcoala confesională din localitate, 
primele patru clase de liceu la Orăştie, iar următoarele la Şcoala 
Normală din Timişoara unde la 9 decembrie 1906 a obţinut 
Diploma de Bacalaureat, nr. 1669, eliberată de Liceul de Stat din 
Budapesta. Studiile superioare le-a continuat la Şcoala Normală 
1 Mihai Pop, Prefaţă la vol. Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, vol. I, 

Ediţie îngrijită de Mihai Pop şi Ioan Şerb, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. VIII-
IX. (Se va prescurta în continuare Studii de etnografie…).

2 Simona Munteanu, Ioan Toşa, Contribuţia lui Romulus Vuia la dezvoltarea 
etnografiei româneşti ca ştiinţă independentă, în vol. Simpozion omagial ,,Romulus 
Vuia şi demografia Românească” 1922-2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, 
p. 60. (Se va prescurta în continuare Contribuţia lui Romulus Vuia…).
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Superioară din Budapesta între 1907-1910 unde a obţinut diploma 
de profesor, nr. 1294 din 8 iunie 1910 şi Facultatea de Ştiinţe a 
universităţii din Cluj, secţia geografie cu istorie obţinând în 1921 
Diploma de Licenţă în geografie cu istorie nr. 7. În iunie 1924 
Romulus Vuia susţine cu ,,magna cum laudae” primul doctorat 
în geografie cu istorie la Facultatea de Ştiinţe din Cluj cu teza 
Pădureni şi Ţara Haţegului. Studiu antropogeografic şi etnografic. 
În scopul perfecţionării urmează în 1910 şi 1911 cursurile de 
etnografie şi antropologie ale profesorului Felix van Luschan de 
la universitatea berlineză. Paralel cu temele teoretice, încă din 
timpul studiilor de la Budapesta şi mai apoi de la Berlin se iniţiază 
în problema etnologiei şi muzeografiei la Muzeul Etnografic din 
Budapesta şi Museum für Völkerkunde din Berlin.

Cariera didactică şi-a început-o în 1910 la Şcoala de Comerţ 
din Haţeg, la 1 octombrie 1920 a fost numit asistent la Institutul de 
Geografie al universităţii din Cluj, apoi şef de lucrări (1921), iar 
în 1926 a fost numit profesor la Catedra de etnografie şi folclor a 
universităţii din Cluj până la pensionarea forţată din 19473.

Aşa cum cercetarea în viziunea lui Vuia era strâns legată de 
munca de teren, aşa şi activitatea sa didactică era împletită cu 
cercetarea ştiinţifică. În 1922 a fost numit în Comisia Fundaţiei 
Culturale ,,Principele Carol”, comisie care trebuia să facă 
propuneri în vederea înfiinţării unui muzeu etnografic la Cluj. 
Romulus Vuia a fost însărcinat să facă o campanie de cercetări şi 
achiziţii în ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor, baza materială 
fiind asigurată de Ministerul Artelor, care a pus la dispoziţie 
3 Mihai Pop, Prefaţă la vol. Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, vol. I, 

Ediţie îngrijită de Mihai Pop şi Ioan Şerb, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. VIII-
IX. (Se va prescurta în continuare Studii de etnografie…).
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suma de 600.000 lei4. Între 1923 şi 1927 a fost secretar şi arhivar 
la Societatea Etnografică Română. Totodată a mai fost membru 
şi al altor societăţi: Societatea de Atropologie şi Preistorie din 
Berlin; Societatea de Ştiinţe din Cluj; Societatea Regală Română 
de Geografie şi Societatea Română de Antropologie.

Spre sfârşitul vieţii în 1955 a fost încadrat ca cercetător 
principal la Sectorul de Etnografie al Academiei Române, iar în 
1957 şef al Secţiei de Etnografie a prestigioasei instituţii  până la 
trecerea la cele veşnice în 1963.

După Romulus Vuia domeniul etnografiei are următoarele 
capitole:

I. Partea sistematică, sau etnografia generală, care 
stabileşte condiţiile generale în care se dezvoltă viaţa popoarelor 
şi civilizaţiei lor;

II.  Civilizaţia materială sau etnografia specială, care 
cercetează grupările etnice pentru a stabili nota specifică şi 
comună din viaţa şi cultura fiecărei grupări;

III.  Cultura spirituală sau folclorul, care îmbrăţişează 
tradiţiile actuale din viaţa popoarelor5.

În analiza etnografiei bănăţene am apelat la studiul Satul 
românesc din Transilvania şi Banat. Studiu antropogeografic şi 
etnografic (1945), lucrare considerată de literatura de specialitate 
a fi operă fundamentală6. Autorului îi datorăm şi cea mai amplă 
analiză a tipologiei satului românesc stabilită după următoarele 
criterii: a). planul satului; b). construcţia internă a lui; c). raportul 
4 Simona Munteanu, Ioan Toşa, Contribuţia lui Romulus Vuia la dezvoltarea 

etnografiei româneşti ca ştiinţă independentă, în vol. Simpozion omagial ,,Romulus 
Vuia şi demografia Românească” 1922-2007, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, 
p. 60. (Se va prescurta în continuare Contribuţia lui Romulus Vuia…).

5 Simona Munteanu, Ioan Toşa, Contribuţia lui Romulus Vuia…, p. 66.
6 Simona Munteanu, Ioan Toşa, op. cit., p. 63.
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dintre uliţe şi case; d). proprietatea; e). ocupaţia locuitorilor; 
f). poziţia geografică a satului; g). mărimea aşezării; h). forma 
exterioară şi aspectul tipic al satului7.

Pionier al etnografiei româneşti, Vuia a stabilit principalele 
tipuri de sate pentru aşezările din Transilvania şi Banat8, cercetează 
diferite aşezări din toate zonele şi subzonele etnografice ale 
Banatului, aşă cum sunt ele prezente în etnografia românească:

1. Zona Banatului înalt, care cuprinde satele din vestul 
Munţilor Poiana Ruscă şi culmile Carpaţilor Meridionali, 
începând din Munţii Retezat şi până la Dunăre, iar spre vest până 
în Câmpia Banatului. În cuprinsul lor distingem cinci subzone.

a). Subzona Podişului Lipovei, care cuprinde satele din 
podişul cu acelaşi nume, între Mureş şi Bega.

b). Subzona Caransebeş care cuprinde satele din bazinul 
mijlociu al Timişului şi de pe valea Bistrei.

c). Subzona Reşiţa, care cuprinde satele care gravitează spre 
acest important centru.

d). Subzona Almăjului, care cuprinde satele din depresiunea 
cu acelaşi nume.

2. Zona Câmpiei Banatului, care cuprinde satele din vestul 
Banatului înalt9.

Însemnările etnografice ale profesorului Vuia îndeplinesc 
două funcţii fundamentale în cercetarea etnografică românească: 
prima este cea de informare asupra zestrei materiale a poporului 
român compusă din casă la care se adaugă celelalte acareturi şi 
bineînţeles sălaşul sau hodaia şi celelalte clădiri care compun 
centrul civic (biserică, şcoală, primărie, birt ş. a. m. d.). Iar cea 
7 Simona Munteanu, Ioan Toşa, op. cit., p. 71.
8 Mihai Pop, op. cit., în Studii de etnografie, p. XIV.
9 Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 124.
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de-a doua este aceea a portretizării gospodăriei ţărăneşti din 
perioada interbelică.

Ridicarea unei case primea în gândirea tradiţională 
românească valenţe cosmice. Când se ridică o casă, se caută 
întotdeauna locul cel bun, care trebuie să fie uscat, însorit şi 
înălţat spre deosebire de locul rău, socotit a fi mlaştina10. 

Arhitectura unei comunităţi poate fi înţeleasă în primul rând 
după spaţiul geografic (munte, deal ori şes) dar şi după factorul 
administrativ şi politic. Astfel că din perioada colonizărilor 
avem satul de-a lungul drumului caracteristic pentru satul din 
Banat şi Transilvania.

Prima categorie de sate este cea cu case izolate (împrăştiate), 
Vintilă Mihăescu le numeşte sate ,,risipite”. Exemplul cel 
mai elocvent dat de Vuia este cel al comunei Cornereva (jud. 
Caraş-Severin). Asupra acestui sat au fost făcute mai multe 
sondaje de teren care au vizat atât etnografia (casa, sălaşul, 
ocupaţia locuitorilor), cât şi folclorul. Caracteristica acestor 
aşezări este în forma cea mai tipică: case răzleţe, răspândite pe 
o suprafaţă întinsă, fiecare familie având de obicei proprietatea 
în jurul casei. uliţa lipseşte, iar casele nu ţin seamă nici chiar 
de drumuri; comunicaţia se face, în bună parte, pe drumuri sau 
cărări particulare, ducând de la o casă la alta sau drumul public 
cel mai apropiat. Am putea spune că lipseşte chiar satul, în forma 
lui concretă, de case adunate la un loc11. Ocupaţia locuitorilor o 
reprezintă cultura extensivă a fâneţelor şi creşterea vitelor12

10 Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1978, p. 87. (Se va prescurta în continuare Etnografia poporului).

11 Valer Butură, Etnografia poporului…, p. 43.
12 Lidia Maria Gaga, Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de familie 

în Banat, Editura Mirton, Timişoara, 2003, p. 39.
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În categoria sălaşelor au fost identificate două modele: cele 
agricole şi cele pastorale. Ambele tipuri erau locuite temporar. 

Aceste tipuri de sate sunt răspândite în culoarul Timiş-Cerna, 
ca de pildă la Dognecea, Cornea şi în regiunea Porţii Orientale, 
în valea Pogănişului; în bazinul Almăjului; masivul Semenicului 
şi în regiunea muntoasă dintre Cerna şi Dunăre.

Încadrat categoriei satului împrăştiat regăsim alte două exemple:
a) cel al satului de vale, descoperit de Romulus Vuia: Şopotu 

Nou, sat mutat după inundaţia din 1910 sus pe o platformă, un 
cătun la început, Stăncilova.

b) cel al satului de culme: Verendin (691 m.), Dumbrava (600 
m.), Tâlvele (691 m.), Tâlva Sibielu (787 m.), aşezate în sud-
estul Semenicului.

un alt tip de sat este cel de-a lungul râului, satul este astfel 
despărţit de trecerea apei prin mijlocul aşezării, uliţele satului 

paralele sunt pe cele două maluri. Ex: Hodoş (168 m.), Chizdia 
(158 m.), Honorici (170 m) şi Oloşag (190 m.)13. Tot un alt tip 
13 Op. cit., p. 197. Din păcate din volumul etnografic lipsesc paginile 191 -196, pagini 
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de aşezare o reprezintă satul de-a lungul unui râu mai mare cum 
ar fi Timişul sau Bârzava: Slatina-Timişului (315 m), Ilova (430 
m.), Sadova Nouă (464 m.), Armeniş (349 m.), Caransebeş (211 
m), iar mai jos de Lugoj: Boldur (111 m), Căpăt (111 m.) şi 
Racoviţa (105 m.), deasupra primei terase a Timişului. Tot pe 
prima terasă, deasupra luncii, sunt aşezate şi comunele: Răcăjdia 
(150 m.) pe valea Vraniului, precum şi Gătaia (110 m.), Şoşdea 
(124 m) şi Berzovia (135 m.) pe valea Bârzavei14.

Opusul satului risipit este aşezarea îngrămădită. Planul 
comunei are o formă circulară, formând un întreg bine închegat, 
străbătut în toate părţile de uliţi întortochiate fără nicio ordine, 
încât ai impresia că uliţa a fost adusă la casă iar nu casa a fost 
aşezată la uliţă. Din întreg planul comunei nu se desprinde un 
sistem, sau mai rar, o axă principală.

În privinţa structurii, putem deosebi două variante:
a). satul îngrămădit cu tendinţa spre structura adunată;
b). sat îngrămădit cu tendinţa spre răsfirare15.
Cel mai bun exemplu de sat îngrămădit din Banat este cel al 

comunei Sacoşu Mare din judeţul Timiş. Aşezarea cea mai tipică 
din toate satele de dincoace de Carpaţi are o a doua caracteristică 
cea a sistemului de rotaţie a culturilor din hotar, însuşire valabilă 
tuturor aşezărilor din această categorie16.

Satul de-a lungul drumului se deosebeşte printr-o regularitate 
excesivă: o singură uliţă ca axă principală, pe firul căreia se 
înşiruie casele situate perpendicular pe linia ei. uliţele secundare 
care aprofundează acest tip de sat. (Volumul din biblioteca universităţii de Vest din 
Timişoara).
14 Op. cit., p. 227.
15 Romulus Vuia, op. cit., p. 199-200.
16 Ibidem, p. 202.
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lipsesc sau sunt extrem de rare17. Acest tip de sat este rezultatul 
colonizărilor. Acum fiind efectuate şi lucrări de canalizare, 
desecare a mlaştinilor, întocmirea planurilor localităţilor în 
funcţie de mediu geografic, trasarea pentru curţi şi grădini, 
dezvoltând tipul de aşezare pe plan geometric. Ca urmare 
majoritatea satelor bănăţene au planuri de formă dreptunghiulară, 
unele apropiindu-se foarte mult de planul pătrat18.

Această variantă de sat o regăsim în Banat: Caransebeşul Nou 
(224 m.), Dalci (324), Rueni (302 m.), Turnu (302 m.), Borlova 
(360 m), la răsărit de Caransebeş, pe valea Sebeşului: Măru (417 
m.) şi Marga (350 m.).

Din acest tip de aşezare a rezultat în timp satul format din 
două uliţe legate prin ulicioare scurte perpendiculare. Exemple 
tipice sunt: Tapia (151 m.), Măguri (138 m.), Cireşu (151 m.), 
Ohaba Mâtnic (221 m.), Ruginosu (226 m.) şi Cârpa (248.).

17 Ibid., p. 213.
18 Ioan Viorel Popescu, Arhitectura casei bănăţene. Sec. XVIII-XX, Editura 

Eurostampa, Timişoara, 2009, p. 92.
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Satul în formă de cruce dublă se găseşte cu precădere în valea 
Bistrei, în culoarul de la Caransebeş şi valea Cernei, satele din 
sudul Semenicului şi cele înşirate de-a lungul Dunării. un astfel 
de sat este Brebu.

un alt tip de sat este cel geometric de formă dreptunghiulară 
şi circulară. Satul dreptunghiular este format dintr-o plasă 
regulată a cărei ochiuri sunt alcătuite din dreptunghiuri clădite, 
încadrate în plasa uliţelor drepte. Casele sunt aliniate aproape 
una lângă alta, cu o poziţie perpendiculară pe direcţia străzilor, 
ca la sate, de-a lungul drumului. uliţele sunt de obicei largi şi 
drepte, încât adesea, cu o singură privire poţi pătrunde până la 
capătul celălalt al satului19. Exemple de sate dreptunghiulare se 
pot găsi de-a lungul văii Begheiului şi Timişului până în preajma 
Caransebeşului: Zăgujeni (187 m.), jupa (190 m.), Vlădeni (275 
m.), Apadia (256 m.), Delineşti (266 m.), Ohabiţa (270 m.), Rugi 
(300 m.), Poiana (326 m.), Soceni (300 m.), Târnova (401 m.) şi 
Zorlenţul de jos (189 m.).

În regiunea cuprinsă între Timiş şi Mureş întâlnim un singur 
exemplar de sat circular: Şarlota (Charlottenburg, 149 m.). Satul 
este situat circular în jurul pieţii unde se regăseşte biserica şi alte 
câteva clădiri publice.

După ce clasifică tipurile de sate, cercetătorul Romulus Vuia 
se ocupă de arhitectura locuinţei precum şi a materialului din care 
aceasta a fost zidită. În curtea, ocolul sau oborul îngust în satele 
adunate sau dreptunghiular în cele geometrice se regăsesc alături de 
locuinţă şi celelalte construcţii specifice: şopronul pentru păstrarea 
fânului, grajdul pentru adăpostirea animalelor, şoprul în care erau 
aşezate carul, plugul, buţile, căzile sau chiar nutreţul. În gospodăria 
19 Romulus Vuia, Studii de etnografie…, p. 231.
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ţăranului român sunt alte trei construcţii care de astă dată păstrează 
recolta şi alimentele: cămara, cotarca şi hambarul. Tot în curte se 
regăseşte cocina de vară şi iarnă, ultima pentru îngrăşatul suinelor.

Casa unicelulară la începuturi în care se regăseau aşternuturile 
pentru dormit dar şi vatra deschisă care încălzea locuinţa pe timpul 
iernii şi pentru gătit. Casa cu cămară reprezintă cel mai vechi şi 
cel mai influenţat tip de case la românii din Ardeal şi Banat. 

Tipuri de case:
Casa are două încăperi, adică camera de locuit şi cămara 

aşezată alături, având amândouă intrare deosebită, fie direct prin 
curte, fie prin târnaţ, un coridor deschis dinaintea casei20. 

un alt tip de casă este cel cu tindă, în două sau trei încăperi 
înşirate de-a lungul casei: casa de locuit, numită sobă, bucătăria 
numită cinda, casa cu focul sau simplu foc şi cămara numită în 
judeţul Timiş clet21.

Ca material de construcţie erau folosite bârnele, împletitura 
de nuiele, piatra, pământul bătut, văioaga şi cărămida. Banatul 
dezvoltă în acest sens şi o tehnică care se regăseşte dealtfel şi 
în alte spaţii geografice locuite de români: tehnica pământului 
bătut. În construcţia pereţilor de pământ se cunosc mai multe 
procedee: 1). Pământ bătut cu maiul între cofraje şi scânduri; 
2). Pământ amestecat cu apă şi paie tocate sau pleavă sub forma 
unei paste, amestec cunoscut şi sub numele de ceamur; 3). Bucăţi 
mari de pământ tăiate cu hârleţul şi puse una peste alta în şiruri 
succesive (în zid)22.
20 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, vol. II. Antologie de Mihai Pop şi 

Ioan Şerb. Text stabilit de Florica Şerb, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p. 39. (Se 
va prescurta în continuare Studii de etnografie II…).

21 Romulus Vuia, Studii de etnografie II…, p. 53.
22 Nicolae Săcară, Valori ale arhitecturii populare româneşti, Editura Facla, 

Timişoara, 1987, p. 44.
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Casa alături de celelalte spaţii destinate uzului gospodăresc şi 
animalelor reprezintă o mărturie a bogăţiei spirituale a românilor. 
Contribuţia profesorului şi cercetătorului Romulus Vuia una 
esenţială. Pionier al cercetării etnografice româneşti pe baze 
ştiinţifice, Vuia reuşeşte să ofere contemporanilor iar peste vremi 
nouă o adevărată frescă a organizării poporale româneşti din Banat. 
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ExODUl CRUCII.

M-A IUBIT PE MINE şI s-A DAT PE sINE ...

Răzvan DRaga

 
The Apostle and Evangelist john write one of the most 

beautiful verses in the New Testament: for God so loved the 
world, that He gave His only Son.1 Saint Paul the Apostle is also 
the author of an amazingly beautiful expression: who in love for 
me, gave Himself up for me.2 In these verses the emphasis falls on 
the Cross, not on the Resurrection. The Cross is the mysterious 
key to deciphering the meaning of life. The crucifixion of the 
Lord is the day when a revolution began.3

Vechiul Legământ expune posteriorității felul în care Israel 
pleacă în exil,4 iar textele vetero-testamentare și sinagoga 
iudaică erau marcate de exod, după cum Crucea marchează 
decisiv scrierile novo-testamentare și Biserica lui Hristos. 
Așadar, Vechiul Testament înfățișează istoria unei sclavii, 
dar presărată cu mugurii speranței că Dumnezeu cumva îi va 
1 Ioan 3, 16.
2 Galateni 2, 20.
3 N. T. Wright, Ziua în care a început revoluția, regândind sensul Crucii lui Iisus, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2017, p. 44.
4 Idem, p. 95.
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întoarce din robie. Cartea lui Isaia este Cartea Mângâierii, unde 
Dumnezeu promite că este pe cale să facă un lucru nou, un fel 
de altă creație, fiind hotărât să croiască prin deșert o cale, în 
loc uscat să scoată izvoare de apă.5 Prologul ioanin valorifică 
aceeași expresie precum Cartea Facerii: יתִׁאשֵרְּב – la început, 
arătând termenii unui nou început. Vinerea Mare este cea de a 
șasea zi când în țărână umană picură sângele divin al lui Hristos, 
după cum deunăzi (la facerea omului) în această țărână suflase 
ruahul divin. 

Înainte de Cruce exodurile poporului ales erau cvasiexoduri, 
pentru că amenințarea unei noi robii era evidentă. Recapitulând 
istoria lui Israel, viața iudeilor în pământul făgăduit era un 
răspuns la expulzarea din prima grădină a umanității, dar un 
răspuns conjunctural, un exod temporar, dat de Dumnezeu pentru 
a pregăti răspunsul final, Noul Exod: Crucea. Prin moartea lui 
Iisus s-a realizat Noul Paște. Această perspectivă a ieșirii din 
robie a fost preluată și de primii creștini, care vorbeau despre 
moartea lui Iisus în termeni de răscumpărare, cuvânt preluat din 
piața de sclavi, arătându-se că Iisus moare pentru a plăti o factură 
pentru eliberarea noastră. Sfântul Apostol Pavel amintește de cei 
care se botează în Hristos că trebuie să-și dea seama că au murit 
cu El.6 

Relația nemijlocită dintre om și Dumenzeu din Eden este 
întreruptă de protopărinți, că se ascund de Dumnezeu. Chiar 
dacă au greșit aveau posibilitatea de a cere iertare, dar ei se 
ascund și dau vina pe alții. Omul se desparte de Dumnezeu, 
ceea ce provoacă o reducere a harului divin în mediul uman. 
Dar Dumnezeu a ieșit în căutarea omului. A dorit să înoade la 
5 Isaia 43, 19.
6 Romani 6, 2. 
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loc ceea ce s-a dezlegat. Și-L vedem că întreține o relație cu 
umanitatea căzută prin mijlocirea aleșilor Lui, patriarhii urmați 
de neviimi. Mai apoi a cerut să I Se consacre un loc în mijlocul 
poporului, ca sălaș al dumnezeirii în inima poporului ales. De 
acum Dumnezeu va fi cu poporul Său în chip ascuns. Tora avea 
menirea de a îngrădi păcatul. Prin urmare, Legământul Vechi a 
fost o nuntă între Israel și Dumnezeu, dar Israel a săvârșit adulter. 
unul dintre termenii contractului, umanitatea, nu a rămas fidelă 
nici acestui legământ, dar Dumnezeu nu S-a descurajat. În final, 
Israel prin Hristos și-a împlinit misiunea. 

Pentru idolatria sa Israel a fost lăsat în robie. Dar Dumnezeu 
S-a pregătit și El să îi însoțească. La plecarea în robia Babilonului 
Iezechiel arăta că și Dumnezeu a ales drumul pribegiei alături 
de cei aleși, că slava Lui a părăsit pragul Templului;7 or, Isaia 
vorbește de revenirea slavei lui Dumnezeu în Sion,8 când poporul 
se va îndrepta. Eskenosen (ἐσκήνωσεν) este termenul utilizat în 
prologul ioanin pentru a arăta că slava lui Dumnezeu s-a întors. 
umanitatea poate locui din nou în securitate și siguranță 
sub protecția Lui. Etimonul grec arată sălășluirea lui Hristos 
între oameni, având sensul de: și-a întins cortul.9 Restabilirea 
unui loc unde Dumnezeu și omul să se reîntâlnească este o 
urmare a deciziei divine. Hristos este acest loc al reîntâlnirii 
dintre Dumnezeu și umanitate. Noul Exod este descris ca o 
întoarcere triumfală a lui Dumnezeu Însuşi şi ca o redescoperire 
a slavei Sale.10 Astfel, dacă în primul exod este prezentată o 
7 Iezechiel 10, 18. 
8 Isaia 52, 8. 
9 Ioan 1, 14. 
10 C. C. Broyles, C.A. Evans, Writing and Reading the Scroll of Isaiah, Studies of an 
Interpretive Tradition, Ed. Brill, New York, 1997, p. 668.



306

ieşire a poporului ales dintr-o ţară (Egipt), Noul Exod începe 
prin întoarcerea glorioasă a lui Dumnezeu către poporul Său11 
pentru a merge înaintea lui ca un păstor.12 În Noul Exod slava 
lui Dumnezeu va fi descoperită nu numai peste Israel, ci peste 
tot trupul.13 Toate popoarele vor beneficia de miracolul Noului 
Exod.

Păcatul nu este cea mai mare problemă a omului, ci 
distorsiunea autenticității umanității pe care o produce acesta. 
Păcatul avariază frumoasa Sa lume. Omul a fost chemat la 
responsabilitate și autoritate în creație, dar el s-a afiliat unor 
forțe din interiorul creației. Omul a devenit idolatru, iar 
efectul e sclavia și, în cele din urmă, moartea.14 Moartea lui Iisus 
înseamnă eliberarea umanității din idolatrie. Atunci Iisus a murit 
ca noi să nu mai fim în idolatrie? Da. Păcatul fundamental este 
idolatria, ca înlocuire a lui Dumnezeu cu orice altceva.15 Când 
Dumnezeu privește spre păcat, vede ceea ce vede cel care a creat 
o vioară atunci când cineva o folosește ca rachetă de tenis.16 Este 
o perspectivă minimală cea potrivit căreia Iisus a murit pentru 
a scoate omul din iad. Iisus vrea să-l ia pe om în cer cu Sine. 
Lucrurile sunt adânci, profunde. Dumnezeu vrea un om care 
să zburde pe pământ, un om pe care să-l ia la brațul Său 
pentru a trăi doi ca unul. Cartea Apocalipsei descrie chiar o 
nuntă între Iisus și biruitorii pământului. În acest decor, Crucea 
este cu adevărat o revoluție pentru că mireasa va fi luată tot din 
cuiele Golgotei de Hristos care va coborî de pe Cruce, pentru 
11 Isaia 40, 3-5.
12 Isaia 40, 10-11.
13 Isaia 40, 5.
14 N. T. Wright, op.cit., p. 80-81.
15 Idem, p. 107.
16 Idem, p. 136.
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a o conduce la altar. Păcatul este o solidaritate cu alte locuri, 
nu cu Golgota, dar moartea lui Hristos rezolvă păcatele care 
au provocat exilul. Procedura exilului este abrogată pentru 
totdeauna, aceasta fiind cheia viziunii revoluționare asupra 
Golgotei. Iertarea păcatelor pe Golgota înseamnă întoarcerea 
din exilul continuu. Hamartia în limba străveche a grecilor 
desemna păcatul ca o ratare a țintei. Orice țintă este și semn. În 
vârful Golgotei stă semnul Crucii ca reper al umanității. Țintirea 
presupune a te uita fix la reper, a-ți recentra viața pe Hristos 
cel din piroane. Creștinul se țintuiește, urcă Golgota pentru a se 
răstigni. A ținti înseamnă, așadar, ați împlini menirea, păcatul 
implicând un contrasens pe drumul vieții, care-i calea 
Golgotei. Dragostea L-a mânat la cruce pe Mântuitorul,17 iar El 
astăzi ne șoptește blând, cum Îi este felul: ia-ți crucea și nu lăsa 
cruci pe spatele semenilor tăi. În joia Mare Hristos nu-i lasă 
pe ucenici să sufere. El insistă ca ucenicii să fie lăsați să plece 
de garda sanhedrinului. El luptă pentru noi și în locul nostru. 
Numai că victoria câștigată prin Cruce trebuie instaurată tot prin 
Cruce,18 Crucea propunând o teologie a împăcării și o poveste a 
iubirii care se dăruiește. Aici avem și noi un rol evident. 

Păcatul este calea exilului, a robiei, or, Crucea este expresia 
definitivă a noului și ultimului exod. Prin decretul morții lui Iisus 
parafat de diavol, care pentru un moment a crezut că L-a biruit, 
s-a realizat Noul Paște. Mișcarea împărăției fusese mișcarea 
ieșirii din robia păcatului. Pământul a fost asediat de păcat, 
dar în Hristos este adunat și acumulat, pregătindu-se omului 
un model nou de etică și de comportament uman într-o nouă 
17 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 190-191.
18 N. T. Wright, op.cit., p. 44.



308

zonă existențială, că exilul s-a sfârșit când blestemul a căzut pe 
Mesia. Este un schimb de identitate între umanitate și Hristos, 
fără a altera caracterul personal al omului, minunatul schimb, 
care-l determină și pe Sfântul Apostol Pavel să spună: nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.19 Evenimentul Noului 
Exod determină instaurarea Noului Paște, pentru că moartea Sa 
pe Cruce echivalează cu trecerea prin Marea Roșie.20

Cu toții vrem învierea, dar toți fugim de răstignire, vrem 
Taborul fără a trece pe la Golgota,21 dar poarta cerului este în 
forma semnului de pe Golgota. Iubirea ne cere să ne răstignim. 
Hristos nu ne-a chemat la plăcerile lumii, El ne îmbie cu crucea.22  
Totuși, în primele veacuri creștine se vorbea despre moartea lui 
Iisus ca având loc în locul morții noastre: a murit Iisus pentru 
ca noi să nu mai murim. Dumnezeu când a încheiat legământul 
cu Avraam a avut tot timpul în minte Crucea lui Mesia.23 Omul 
se întreabă și acum de ce a fost nevoie să moară cineva? Dacă 
vorbim de un Tată al iubirii, cum Își omoară pe Fiul Său? Care 
este motivul divin al morții lui Iisus? Care este sensul ultim al 
morții lui Iisus? Crucea lui Iisus înfățișează de ce este în stare 
cel ce iubește. Crucea apare și ca semn al luptei dintre Iisus 
și potrivnic, bătălia Lui pentru mine cu Satana. Hristos aduce 
Noul Exod ca un om de război care luptă pentru poporul 
său. Iadul umanității este tot o construcție a diavolului, numai 
că și-a câștigat și oameni de partea sa, care au ca predicatori pe 
amvoanele inimilor lor ura și invidia. În Fraţii Karamazov, F. 
19 Galateni 2, 20. 
20 j. Manek, The new Exodus in the Book of Luke, Ed. Novum Testamentum, 1968, p. 8.
21 Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, Ed. Mănăstirii Rohia, 2005, p. 217. 
22 Matei 26, 24.  
23 N. T. Wright, op.cit., p. 330. 
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Dostoievski pune pe buzele personajului său, stareţul Zosima, 
definiţia cea mai pilduitoare a iadului, el este mai mult decât 
o durere fizică, este durerea de a nu mai putea iubi, o veșnicie 
goală, fără mișcare și frumusețe. Înainte de a fi un loc, iadul este 
o stare. Din această stare ne scoate Noul Exod. Paul Evdokimov 
numeşte evenimentul Crucii dramă divină, pentru că Dumnezeu 
Îşi dă Fiul pe mâna diavolului.24 Crucea lui Hristos a apărut din 
întâlnirea iubirii lui Dumnezeu făcut om cu ura oamenilor,25 în 
fond, fiind tragedia omului de a-L recunoaşte pe Dumnezeu.26 
Hristos după ce a trecut prin iadul umanității îngenunchiată de 
păcat, a mers și în iadul diavolului, că S-a pogorât pe pământ 
spre a-l mântui pe Adam şi, negăsindu-l Stăpânul, până la iad a 
mers să-l caute. Este Noul Exod, scoaterea în geografia luminii 
lui Dumnezeu a omului. Noul Exod este portretizat de Isaia în 
liniile străvechi ale creației,27 când arată că ele sunt acum zidite 
și nu de atunci.28 Acest Nou Exod este un eveniment nou, ca o 
nouă creație, unde Duhul Sfânt este lege Noului Legământ.29

Capitolul 53 al Cărții proorocului Isaia este cheia scripturistică 
pentru moartea lui Hristos,30 Care urcă Golgota în ritmul iubirii 
divine, pe care vrea să o îngroape în hotarul Golgotei, răsărind 
24 Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii,Traducere Gabriela Moldoveanu, 
Ed. Asociaţia filantropică medicală creştină Christiana, Bucureşti, 1995, p. 211.  
25 Dumitru Stăniloaie, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Ed. Centrului 
Mitropolitan Sibiu, Sibiu, 1991, p. 137.  
26 Florin Toader Tomoioagă, Taina chenozei în Teologia Ortodoxă a secolului al XX 
– lea, Ed. Doxologia, Iaşi, 2015, p. 116. 
27 Isaia 51, 9-10. 
28 Isaia 48, 7. 
29  john Dunn, New Passover Exodus, The New Covenant Deliverance in Jesus Christ, p. 51,  
O carte electronică a lui john Dunn, care explică modul în care povestea Exodului 
este modelul lui Dumnezeu pentru mesajul Evangheliei, disponibilă online la adresa:
http://www.takeacopy.com/books/new%20passover%20exodus.pdf.
30 N. T. Wright, op.cit., p. 129.
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lumii în putere. ucenicul iubit care a stat lângă Mântuitorul până 
la sfârșit a și mărturisit despre Acesta că a iubit până la sfârșit,31 
iar Sfântul Apostol Pavel spunea că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit 
și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.32 Practic, valorificăm o 
teologie a vieții în iubire că Viața Se dă la moarte din iubire și nu 
mai poate muri prin acea că S-a dat la moarte. 

La prima Liturghie a lumii săvârșită de Hristos pe calea 
Emausului, în predică slujbei, Iisus spune celor doi călători, 
care așteptau izbăvirea lui Israel, că deja Israel a fost scăpat 
din robie. Așadar, iertarea păcatelor înseamnă și sfârșitul 
exilului. Creștinii primelor veacuri au înțeles că pe Golgota s-a 
întâmplat ceva. De acolo s-a lansat revoluția. Astăzi misiunea 
creștină înseamnă a instaura în lume victoria câștigată de Iisus 
pe Cruce.33 Victoria Crucii trebuie valorificată prin Cruce. Pentru 
primii creștini a păși pe calea Noului Exod însemna o călătorie 
cu o perspectivă certă, nu o destinație deja atinsă. Fiecare căutam 
drumul prin pustia spirituală a lumii, după cum Israel în celălalt 
exod a căutat drumul 40 de ani prin deșert, iar Noul Exod – 
Crucea – rămâne peste veacuri un strigăt al lui Dumnezeu pentru 
ca omul să se despartă de idolatrie.   

31  Ioan 13, 1.
32 Galateni 2, 20.
33 N. T. Wright, op.cit., p. 368.
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FUNCţIIlE EDUCATIVE AlE FAMIlIEI, O 
ABORDARE DIN PERsPECTIVA 

sOCIOlOgIEI EDUCAţIEI

Diac. DR. Răzvan EmanuEl fibişan

În mod indubitabil, se cunoaște faptul că familia este o instituție 
socială universală. Nu există nicio societate, indiferent de epoca 
în care ea a funcționat și s-a dezvoltat, în cadrul căreia familia 
să lipsească. Altfel spus, din timpurile cele mai îndepărtate și 
până în prezent, familia este forma de organizare socială cea mai 
frecvent întâlnită1. În literatura de specilitate este subliniat faptul 
că, printre multiplele funcții sociale fundamentale ale familiei2 
1 Referitor la definiția familiei ca instituție socială, interesante sunt studiile 
antropologului american George Murdock, Social structure. The MacMillan 
Company, New York, 1949.
2 Asist. univ. Ionuț Anastasiu, Funcțiile sociale ale familiei,
[http://euromentor.ucdc.ro/2012/vol3n22012/ro/10_functiile-sociale-ale-familiei.
pdf], accesat 30 octombrie 2018. În ceea ce privește funcțiile familiei, în literatura 
de specialitate numărul acestora diferă. Murdock spune că familia îndeplinește patru 
funcții: sexuală, reproductivă, economică și educațională sau de socializare. Tischler 
amintește de șase funcții: regularizarea comportamentului sexual; reglementarea 
modelelor reproducerii; organizarea producției și a consumului; socializarea copiilor 
care vizează procesul de educare a acestora, de control, de impunere a unor norme și 
reguli, obiceiuri și tradiții; funcția socioafectivă; grantarea unui statut social – vezi 
Elena Bonchiș, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași, 2011, 
pp. 30-32; Simona Branc, Generații în schimbare. Modele de educație familială în 
Banatul secolului XX, Editura Lumen, Iași, 2008, p. 50.



312

(de reglementare a comportamentului social, de reproducere, 
economică) se numără și cea educațională, mai ales că familia 
„reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. […] Aici 
se trezesc şi încep să se dezvolte puterile latențe ale sufletului 
personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), 
să creadă (în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc 
primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în sufletul 
copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; 
aici devine copilul un om mic, din care mai apoi se dezvoltă o 
mare personalitate sau un pungaş mărunt”3. 

După sociologul American Robert King Merton, familia „este 
cea mai importană «curea de transmisie» a normelor culturale 
din generație în generație”4. Prin urmare, responsabilitatea unui 
părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă5. 
În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, 
delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu 
numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase6.

Dacă societatea în ansamblul ei exercită o puternică influenţă 
educativă asupra individului, fără doar și poate, familia reprezintă 
mediul social primar care canalizează, organizează şi realizează acest 
proces7. Prin urmare, este lesne de înțeles că familia nu este doar 
3 Viaţa de familie, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 
Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2009, pp. 8-9.
4 R. K. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, apud. Elisabeta 
Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I, Strategii educative ale familiilor 
contemporane, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 59.
5 Ioan Dolean, Meseria de părinte, Editura Aramis, București, 2002, p. 9.
6 Pentru a cerceta în detaliu această problemă, nu trebuie eludat studiul Denise 
Lalande, Louise S. Ethier, Christine Rivest et Michel Boutet, „Parentalité et 
incapacités intellectuelles: une étude pilot”, dans Revue Francophone de la déficience 
intellectuelle, Vol. 13, nr. 2 (Décembre 2002), pp. 133-151.
7 Larisa Cuznețov, Pedagogia și psihologia familiei. Suport de curs, universitatea 
Pedogogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, 2013, p. 7.
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un producător de natură biologică și nici nu se rezumă la funcția de 
reproducere, ci are și un rol fundamental în ceea ce priveşte educația8. 

Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, psihoterapeut atestat şi 
recunoscut ca formator şi supervizor de orientare umanist-
experienţială și psihologul Cristian Ciupercă evidențiază funcțiile 
educative ale familiei, pe care le împarte în patru categorii: 
funcția integral-formativă, funcţia psiho-morală, funcția social-
integrativă și funcția cultural-formativă9.

I. FuNCȚIA INTEGRAL / INSTITuȚIONAL-FORMATIVĂ

Această funcție este realizată prin influenţe directe de 
tipul răspunsului la întrebări, explicaţii, informaţii, dar şi 
indirect, prin mediul informaţional din familie. Se cunoaște 
în unanimitate faptul că, în fazele de început ale ontogenezei, 
copiii primesc răspuns la o întreagă avalanşă de întrebări, fiind 
recunoscută curiozitatea vie şi setea lor de cunoaştere. Tot în 
cadrul familiei, copiii primesc o amplă informaţie în legătură cu 
utilizarea diferitelor obiecte, unelte etc., formându-şi o serie de 
deprinderi, priceperi şi chiar aptitudini. Prin urmare, modalităţile 
de comunicare şi posibilităţile intelectuale şi afective sunt 
determinate în mare măsură de influenţele exercitate de părinţi. 

Mulți cercetători asimilează această funcție cu cea de 
socializare, funcție care, la rândul său, este definită drept 
„un proces de transmitere–asimilare a atitudinilor, valorilor, 
8 Vezi Morval M.V.G., Biron G., Èducation et famille, Briuxelles, De Boeck – 
Wesmael, 1994.
9 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia 
familiei, Editura Press „MIGAELA”, Bucureşti, 1998, pp. 173-174. A se vedea și 
Prof. univ. dr. Carmen Bulzan, Sociologia educației. Sinteze de curs, pp. 16-17.
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concepţiilor sau modelelor de comportare specifice unui 
grup în vederea formării, adaptării şi integrării sociale a unei 
persoane”10. În această ordine de idei, socializarea/socializarea 
primară reprezintă o importantă funcție educativă a familiei, 
fiind oferită de familie, în calitatea sa de grup primar sau de 
mediu socio-educativ11. Ea este atât de complexă încât nu este 
sesizată de fiecare individ în momentul derulării propriu-zise. 
De aici se poate trage concluzia că socializarea oferită de familie 
are un caracter natural, este firescul însusi. 

Așadar, socializarea nu reliefează doar rolul părinților de a 
oferi copiilor șansa formării lor sociale, ci presupunee și faptul 
că părinții exercită influenţe educaţionale asupra copiilor atât 
în mod direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin organizate 
şi dirijate, utilizând o serie de metode şi tehnici educative; cât 
și în mod indirect, prin metodele de conduită oferite, precum 
şi prin climatul psihosocial existent în grupul familial. Aceste 
modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau 
prin imitație și învățare, precum și climatul socioafectiv în care 
se exercită influențele educaționale („cei șapte ani de acasă”) 
constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra 
copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului 
de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori 
sociale12. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la 
10 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 
1998, p. 546.
11 julie Thollembeck, La famille, une instance de socialisation fondamentale pour 
l’enfant, Analyse uFAPEC 2010 n°26.10, p. 4.
12 Merită cercetat studiul: A. M. Fontaine, B. Campos, G. Musitu, F. García 
„Fonctions de la famille, climat éducatif et relations parents-enfants perspectives des 
adolescents”, în Paul Durning et jean-Pierre Pourtois, Éducation et famille, De Boeck 
université, Bruxelles, 1994, pp. 58-80.
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care se face apel în familie, mai mult sau mai putin conștientizate, 
determină, în mare masură, dezvoltarea personalității, precum și 
rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.

La părinții care sunt preocupați de educarea copiilor lor s-a 
observat că ei realizează socializarea primară a copiilor lor prin 
trei importante mijloace de influenţare:

a) reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: 
încurajări, controlul efectuării temelor, supravegherea executării 
sarcinilor primite etc);

b) comunicarea cu copilul (schimbul de informaţii, 
comunicarea de opinii, confidenţe etc);

c) cooperarea, participarea la activităţi comune (vizite, ieşiri, 
jocuri etc.).

Contribuţia familiei la realizarea acestor sarcini poate fi 
foarte diferită, de la o familie la alta, în funcţie de caracteristicile 
particulare ale familiei respective. Aceste caracteristici vor fi 
analizate spre finalul lucrării. 

Referitor la funcția integral-formativă mai trebuie reliefat 
fatul că aceasta îl face pe copil să devină o persoană responsabilă 
și capabilă să-și asume propriul proiect de viață; o persoană 
care dorește să dea sens vieții sale; o persoana interesată să-și 
dezvolte propria demnitate, respectând demnitatea celuilalt; o 
persoană care învață să fie fericită, descoperind motivele fericirii 
și în interiorul ființei sale13.

Pe lângă această primă funcție, familia îndeplinește, totuși, și 
alte funcții educative.

13 Prof. univ. dr. Carmen Bulzan, Sociologia educației. Sinteze de curs, pp. 16-17.
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II. FuNCȚIA PSIHO-MORALĂ

Pentru îndeplinirea eficientă a acestei funcţii, o mare 
importanţă o prezintă atât discuţiile purtate cu copiii pe marginea 
unor conduite curente sau problematice, dar mai ales modelele de 
conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 
învăţare, precum şi climatul educativ în care se exercită influenţele 
educaţionale. Este cert că, părinţii între care există frecvente relaţii 
conflictuale sau care manifestă atitudini egoiste, oricât vor încerca 
să contureze la copiii lor modele comportamentale pozitive, nu 
vor putea să obţină rezultatele scontate.

Întrucât educaţia copiilor presupune întâi de toate 
desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor noastre14, 
părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate 
ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii 
unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma, avându-i drept 
model15. „În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne 
educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult mai 
bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale 
părinţilor obţin exact efectul contrar”16. În orice caz, copilul dacă 
vede atitudini nepotrivite la un om în care are multă încredere, 
la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai mare 
asupra lui17.
14 Arhim. Simeon Kraiopoulos, Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească 
şi psihologică, Ed. Bizantină, 2005, p. 62.
15 Maud Warin, Interction Famille-École: La transmission des valeurs au sein de la 
famille, université de Nantes, 1994-1995, p. 23.
16 Protoiereul Vladislav Sveşnikov, în Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi 
înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari duhovnici, Editura Sophia, Editura Cartea 
Ortodoxă, Bucureşti, 2011, p. 74.
17 Valeria Mureșan, Familia, factor prim de educație, Tipografia universității din 
Timișoara, 1988, p. 7. Arhim. Simeon Kraiopoulos, Părinţi şi copii. O abordare 
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Fără echivoc, calitatea educaţiei primite în familie, acei ,,şapte 
ani de casă”, depinde îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor 
şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în 
special sub aspect moral, comportamental. Atunci când copilul 
aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură, va fura şi 
el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă 
respectuos, tot aşa va face şi el. 

Rolul deosebit de important pe care familia îl joacă în devenirea 
morală a subiectului uman este justificat mai cu seamă de faptul 
că, aşa după cum au demonstrat atât cercetările ştiinţifice în 
domeniu, cât şi înţelepciunea populară (spre exemplu referirile 
la ―cei şapte ani de acasă), influenţele educative exercitate în 
primii ani de viaţă ai copilului sunt determinante în formarea 
caracterului acestuia. Familia exercită atât o acţiune educativă 
explicită, prin informaţiile şi regulile de conduită transmise 
copiilor, prin diversele forme ale aprobării şi dezaprobării 
morale, cât şi influenţe educative implicite, concretizate în 
modelul oferit de părinţi, prin comportamentul lor unul faţă de 
celălalt, faţă de copil sau faţă de societate în general. Prin rolul 
său de sursă primară de informaţii cu caracter etic şi de model 
iniţial pentru conduita morală, model impus sau liber asumat de 
către copil, familia poate influenţa decisiv formarea caracterului 
şi evoluţia morală a acestuia.
teologică, duhovnicească şi psihologică, p. 62. Indubitabil, comportamentele copiilor 
se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate. De exemplu, într-o 
grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul 
se comporta violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în 
zilele următoare s-a constatat că aceştia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi 
păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la spectacolul respectiv. După 
opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în 
spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din jur. Mai multe detlii, a 
se vedea, Andrei Cosmovici, Psihologie generală, p. 208.
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Această funcție educativă îl face pe copil să devină o persoană 
capabilă să ofere, prin propriul exemplu de viață, modele pentru 
ceilalți; o persoană care promovează și acționează în spiritul 
valorilor umanismului și al credinței; o persoană care are un 
crez în viață, capabilă să renunțe la propriul interes în favoarea 
celorlalți și, nu în ultimul rând, o persoană care respectă normele 
și legile18.

III. FuNCȚIA SOCIAL-INTEGRATIVĂ

Această funcție se referă la implicarea copiilor în activitatea 
familială, prin acordarea autonomiei de acţiune, dar şi printr-un 
climat familial dominat de relaţii de încredere şi sprijin reciproc, 
conlucrare între generaţii, în care maturitatea de gândire a 
adulţilor se îmbină cu entuziasmul şi energia tinerilor. În mod 
cert, nivelul de adaptare şi integrare este direct dependent de 
„achiziţiile” realizate în cadrul grupului familial de apartenenţă. 
Astfel, modul de abordare interpersonal, modul de raportare 
la diferite norme şi valori sociale, modul de implicare în 
viaţa şi activitatea grupală pot fi mult influenţate de modelele 
educaţionale parentale. 

Această funcție educativă a familiei are reverberații puternice 
în devenirea unui copil, întrucât îl face să se deschidă către ceilalți, 
să dialogheze cu ceilalți, să caute soluții de rezolvare a problemelor 
împreună cu ceilalți, să construiască relații cu ceilalți, în spiritul 
solidarității și al toleranței, să trăiască împreună cu ceilalți într-
un climat de respect și acceptare a diversității. Cu alte cuvinte, îl 
face să se integreze responsabil atât în comunitate, cât și în cultura 
18 Prof. univ. dr. Carmen Bulzan, Sociologia educației. Sinteze de curs, p. 17.
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poporului său, în același timp deschisă spre alte culturi și capabilă 
să accepte și să-i respecte pe ceilalți19.

Am spus mai sus că familia nu este doar un producător de 
natură biologică și nici nu se rezumă la funcția de reproducere, 
ci are și un rol fundamental în ceea ce privește utilizarea de 
către copii a unui anumit limbaj, însuşirea unui set de valori, 
de credințe, de abilități, etc. De aceea, majoritatea cercetătorilor 
„de teren” continuă să definească educația familială ca producere 
a personalității sociale și ca transmitere intergenerațională pe 
o direcție unică, de la părinți la copii. A fi părinte înseamnă a 
transmite, respectiv a acționa ca intermediar între societate. Se 
pune fireasca întrebare: ce anume transmit părinții?

Transmiterea de valori și atitudini educative
O valoare este o credință durabilă că un mod de existență 

este, din punct de vedere personal și social, preferabil opusului 
său. Există 2 feluri de valori: valori terminale corespunzătoare 
finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori 
instrumentale care se referă la mijloace (moduri de a fi sau de a 
acționa). Atunci când aceste valori orientează sau sprijină acțiunea 
educativă, ele se constituie în valori educative. Atitudinea 
educativă se referă la acea stare mentală și neurofiziologică, 
constituită în experiență, care exercită o influență dinamică 
asupra individului, pregătindu-l să reacționeze într-un mod 
particular la un anumit număr de obiecte și situații.

Nu toate familiile sunt orientate de aceleași valori și 
atitudini educative. Diversitatea rezultă, în parte, din structura 
social, mai exact: apartenența socio-profesională, nivelul de 
19 Prof. univ. dr. Carmen Bulzan, Sociologia educației. Sinteze de curs, p. 17.
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instruire (nivelul diplomei), mediul de rezidență (rural sau 
urban) influențează orientarea educativă a părinților. Numeroși 
autori sesizează că părinții, care aparțin unor categorii socio-
economice diferite, transmit copiilor lor valori diferite: în clasele 
mijlocii și superioare sunt valorizate autonomia și stăpânirea de 
sine, imaginația și creativitatea, în timp ce în clasele populare 
accentul este pus pe ordine, curățenie, obediență, respect al 
vârstei și al regulii exterioare, respectabilitate, capacitatea de a 
evita problemele (a fi „descurcăreț”). 

Există un raport între lumea profesiilor și valorile educative: 
cu cât este mai înalt statutul ocupațional, cu atât este apreciată 
mai mult autonomia copilului; cu cât statutul este mai scăzut, cu 
atât mai mare este accentul pus pe conformitate, pe obediența 
absolută în raport cu părinții și cu litera legii20.

Valorile și atitudinile educative depind, așa cum am amintit, 
de structura socială, de categoria socio-profesională și de nivelul 
de instruire al părinților21. De exemplu, mamele aparținând 
categoriilor inferioare ale căror aspirații școlare și profesionale 
înalte au fost stopate dintr-un motiv sau altul optează pentru 
valori educative atipice categoriei căreia le aparțin: pentru multe 
dintre ele, ascensiunea copilului reprezintă o posibilitate de a 
recupera statutul pe care ele însele l-au pierdut.

De remrcat este faptul că posibilitățiile economice sunt 
necesare, dar nu suficiente în determinarea valorilor educative. 
În unele familii care aparțin claselor populare, „ordinea morală 
domestică” orientată către „respectabilitate” face din copil un 
20 Elisabeta Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I – Strategii educative 
ale familiilor contemporane, Editura Polirom, Iași, 1997, pp.60-69.
21 Simona Branc, Generații în schimbare. Modele de educație familială în Banatul 
secolului XX, p. 53.
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reprezentant al grupului familial în relația cu exteriorul, reușita 
școlară fiind valorizată în calitate de mijloc de a obține imaginea 
publică dorită. Se practică, de aceea, organizarea riguroasă a 
întregii activități domestice în jurul școlarității copiilor. Pe de 
altă parte, este adevărat că, aflați în imposibilitatea de a acorda un 
ajutor cognitiv copiilor lor, părinții încearcă să obțină o evaluare 
pozitivă din partea școlii, inculcându-le atitudini de supunere în 
fața autorității instituționale, de respect absolut al regulilor pe 
care școala și cadrele didactice le impun22.

Transmiterea cunoștințelor și abilităților profesionale
Socializarea familială nu este deloc străină de constituirea 

identității profesionale. În trecut, socializarea familială a 
orientat către un anume tip de activitate profesională, facilitând 
însușirea acesteia. Așa au fost de exemplu meseriile tradiționale 
aflate în declin: agricultura, panificație, croitorie etc. Ele descriu 
ucenicia copiilor pe lângă părinții lor, transmiterea meseriei prin 
repetarea gesturilor până la formarea unor automatisme. Tot în 
trecut, familia avea o importanță covârșitoare în transmiterea 
atașamentului față de meseriile așa-zis moderne cărora li se 
atașează o semnificație eroică, cum este cazul meseriei de 
învățător în Franța23. Astăzi, transmiterea meseriei din tată-n fiu 
nu mai este așa de frecventă.

Există o corelație între stilul educativ și structura de clasă a 
societății. În Franța există trei modele educative, corepunzătoare 
22 Elisabeta Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I – Strategii educative 
ale familiilor contemporane, Editura Polirom, Iași, 1997, pp.60-69.
23 Elisabeta Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I – Strategii educative 
ale familiilor contemporane, pp. 71-72.
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unor anumitor grupuri sociale24: 
•	 Clasele superioare – modelul educativ „lax” – vizează 

dezvoltarea liberă a personalității copiilor
•	 Clasele populare – modelul „laisser-fire- caracterizat 

prin indiferență și absență a proiectelor educative
•	 Clasele mijlocii – adepte ale rigorismului educative (ex. 

familiile aflate în mobilitate socială ascendentă sau descendentă).

Transmiterea rolurilor de gen
La nivelul opiniilor și al intențiilor educative, astăzi, numărul 

părinților care pregătesc un destin diferit copiilor lor, în funcție 
de sexul acestora, este tot mai mic. Totuși, la nivelul practicilor 
cotidiene, apar diferențe importante atât în distribuția sarcinilor, cât 
și în trăsăturile de personalitate încurajate sau descurajate de părinți25. 
Fetele continuă să fie mult mai solicitate decât băieții în activități 
gospodărești „tradițional feminine” în toate categoriile sociale. 

Calitățile instrumentale reprezintă cvasi-monopolul băieților, 
cărora li se „interzic” manifestările emoționale. În timp ce de 
la băieți se așteaptă manifestări instrumentale (să fie activi, 
întreprinzători, independenți, chiar agresivi), pentru fete așteptările 
trimit mai ales la calități expresive (blândețe, calm), educația lor 
privilegiind conformismul și adeziunea la valorile familiale.

Inclusiv modul de a înțelege calitățile instrumentale este diferit 
pentru cele două sexe: instrumentalul feminin este definit prin 
competențe, aspirație către reușită școlară și statut ocupaţional 
24 Simona Branc, Generații în schimbare. Modele de educație familială în Banatul 
secolului XX, p. 54.
25 A se vedea Aries, Ph. „L’Évolution des roles parentaux” în Famille d’aujourd’hui, 
Actes du colloque consacre a la Sociologie de la Famille, Bruxelles: Editions de 
l’Institut de Sociologie, université Libre de Bruxelles, 1963.
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înalt, în timp ce instrumentalul masculin include și forță fizică, 
demonstrarea diferențelor și a superiorității masculine, spirit 
întreprinzător.

unele studii americane spun că bărbații sunt mai implicați în 
cultivarea rolurilor de sex: ei acordă fetelor mai multă afecțiune, 
mai multă atenție, le laudă mai mult, în timp ce manifestă 
mai multă exigență față de performanțele băieților, cărora le 
impun o disciplină instrumentală mai riguroasă. În adolescență, 
diferențele în tratamentul copiilor în interiorul familiei se 
diminuează. Școala și activitățile sportive continuă, însă, ceea 
ce familia a început: băieții practică mai frecvent activități 
sportive decât fetele; ei preferă sporturi care cultivă competiția 
și cooperarea, în timp ce fetele practică sporturi „estetice” care 
cultivă mai degrabă acomodarea.

În ceea ce privește interiorizarea rolurilor de gen ele se 
înfăptuiesc în multe cazuri. Chiar și acolo unde familia nu 
exercită o presiune deliberată asupra copiilor în direcția învățării 
rolurilor tradiționale de se, fetele (adolescente) care participă la 
activități domestice sunt de trei ori mai numeroase decât băieții26.

Transmiterea limbajului
În mod cert, familia are un rol important pentru copil, mai ales 

în ceea ce privește învățarea limbajului și consecințele acestui 
proces asupra evoluței intelectuale a copilului, asupra capacității 
sale de comunicare, asupra construirii imaginii de sine etc., pe 
scurt, asupra dezvoltării sale psihice și sociale.

Studiile lingvistice arată că mediul social influențează anumite 
26 Elisabeta Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I – Strategii educative 
ale familiilor contemporane, pp. 72-75.
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aspecte ale vocabularului și structurii limbajului. Este tot mai 
evident că reușita școlară (puternic dependent de performanța 
lingvistică) nu poate fi pusă cu necesitate pe seama coeficientului 
de inteligență și că trebuie corelată cu particularitățile mediului 
în care a fost învățat limbajul. Limbajul este considerat nu numai 
un vehicul al informației care circulă între părinți și copil, ci și un 
purtător al valorilor și atitudinilor, un instrument de constituire 
al structurilor de profunzime ale personalității.

Socializarea implică transmitere culturală, iar categoriile 
fundamentale ale unei culturi sau sub-culturi sunt concretizate 
în formele lingvistice care reprezintă „vehiculul” conținuturilor 
culturale. Forma discursului reprezintă o calitate a structurii 
sociale, în sensul că ea este, pe de o parte, o consecință a formei 
relației sociale, iar, pe de altă parte, ea modelează experiența 
subiectului, putând modifica și chiar schimba situația socială 
care a determinat-o.

În opinia multor cercetători, cultura determină codurile 
vorbirii, care se împart la rândul lor în coduri restrânse și coduri 
elaborate. Întrebuințarea unui cod restrâns sau a unui cod 
elaborat nu depinde de proprietățile psihologice ale locutorului, 
ci de accesul acestuia la poziții sociale și la sisteme de roluri care 
implică un tip de vorbire sau altul.

Forma de vorbire este expresia unei structuri sociale 
determinate. Prin varianta lingvistică utilizată în cursul 
socializării primare, familia orientează copiii către tipuri 
diferite de raporturi sociale. utilizarea unuia sau altuia dintre 
cele două coduri în comunicarea dintre părinți și copii are ca 
efect transmiterea unei sub-culturi determinate și a unei forme 
determinate de relație socială. Când copilul învață să vorbească, 
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adică, în vocabularul nostru, când învață codurile specifice care 
reglează actele sale verbale, el învață cerințele structurii sociale. 
Ori de câte ori când copilul vorbește ori ascultă, identitatea lui 
socială este modelată.

Studiile de sociologie a educației arată că, dintre toate 
variabilele macrosociologice, apartenența de clasă este cea 
care influențează cel mai profund formele de socializare. Clasa 
socială își pune amprenta asupra comunicării27.

IV. FuNCȚIA CuLTuRAL-FORMATIVĂ

În mod cert dezvoltarea copilului este influențată de mediul 
cultural. Cel mai de seamă reprezentant al acestei abordări este L. 
S. Vîgotski. Acesta susține că, prin mediul sociocultural, copilul 
ajunge să dobândească mecanisme de gândire și învățare. În această 
interacțiune dintre copil și mediul social, adultul are rol de mediator 
cultural, fiind purtătorul unui instrument psihologic: limbajul, care 
are, la rândul său, un rol important în dezvoltarea copilului28.

Aceasta are în vedere implicarea copiilor în viaţa culturală, 
prin mediul cultural al familiei. Astăzi, din păcate, există anumiți 
factori care subminează funcția culturală a familiei: izolarea de 
bunici din cauze geografice; multitudinea de stimului externi, 
în special de natură comercială; cultul performanței și exigenței 
reușitei personale care poate lua părinților o mulțime de timp; 
cultura hedonismului, care îi poate face pe fiecare dintre părinți 
să se concentreze asupra propriilor plăceri; incertitudinile cu 
27 Elisabeta Stănciulescu, Sociologia educației familiale, vol. I – Strategii educative 
ale familiilor contemporane, pp. 75-82.
28 Elena Bonchiș, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași, 
2011, pp. 58-60.
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privire la viitorul copiilor, etc29. În acest sens, „familia rămâne 
locul privilegiat în care copilul învață din timp normele și valorile 
care alcătuiesc cultura societății în care urmează să trăiască”30. 
Cu alte cuvinte, această funcție constă în formarea şi cultivarea 
„apetitului” cultural-spiritual, a atitudinilor şi sentimentelor 
estetice, a spiritului critic în receptarea unor produse artistice, în 
dezvoltarea unor capacităţi creatoare, în cultivarea atitudinilor şi 
simţămintelor religioase etc.

ÎN LOC DE CONCLuZII …

CARACTERISTICILE PARTICuLARE ALE FIECĂREI 

FAMILII ȘI DETERMINAREA ACTuLuI EDuCAȚIONAL

Am amintit mai sus faptul că fiecare familie, în funcţie de 
caracteristicile ei particulare, își desfășoară actul educațional. În 
altă ordine de idei, modul în care familia își îndeplinește funcțiile 
sale educative sunt influențate de mai multe caracteristici. Prin 
urmare, voi purcede în cele ce urmează să abordez analitic 
aceste caracteristici. Prima dintre acestea se referă la caracterul 
dinamic al familiei.

•	 Caracterul dinamic al familiei se referă la schimbările 
petrecute pe axa timpului31 atât la nivelul grupului familial, care, 
29 Gisela Da Silva Almeida, Les structures familiales. La famille: espèce sociale en 
voie de disparition?, Bruxelles, p. 17.
30 Vezi studiul „L’évolitions des fonctions de la famille”, file:///C:/users/Lumina/
Downloads/l-evolution-des-fonctions-de-la-famille.pdf, accesat 13 decembrie 2018.
31 Timpul este o temă majoră pentru teoria socială și pentru filosofi, antropologi și 
sociologi clasici sau contemporani, este foarte prezent în teoria sociologică, fiind, 
deci, o „problemă” sociologică. Pentru mai multe detalii despre importanța timpului, 
a se vedea: johanne Charbonneau, „La questions des temporalités dans l’analyse du 
social”, dans Daniel Mercure, L’analyse du social: les modes d’explications, Les 
Presses de l’université Laval, 2005, pp. 169-182; Gheorghe Bîrsan, Timpul în Știință 
și Filosofie, Editura Științifică, Cluj-Napoca, 1973.
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de-a lungul timpului, pe măsură ce vin pe lume alţi copii, familia 
cunoaşte perioade de „dilatare”, şi perioade de „contractare”, pe 
măsură ce copiii părăsesc casa părintească şi îşi întemeiază noi 
familii. Compoziţia numerică a unei familii este importantă pentru 
explicarea climatului familial în care cresc şi se educă copiii în 
diferite perioade, dar şi pentru explicarea comportamentelor 
unui copil. De exemplu, s-a constatat că, în familiile cu un 
singur copil, acest climat este diferit, comparativ cu cel din 
familiile mai numeroase, cu mai mulţi copii. În familiile cu un 
unic copil adeseori toate preocupările, frământările şi ambiţiile 
celor doi părinţi converg spre el. Se creează astfel pericolul 
super-protejării unicului copil, copleşit de o grijă exagerată a 
părinţilor. Ocrotirea exagerată îl poate dezavantaja, căci se poate 
simți multă vreme dependent de alții. Supraprotejarea are ca 
urmare întârzieri apreciabile în maturizarea psihică a copilului32. 
Copilul supra-protejat, de obicei, începe să-şi imite de mic 
părinţii, obţine adesea succese precoce la şcoală şi mai târziu în 
profesiune, dar riscă să rămână timp îndelungat neîndemânatic 
în relaţiile umane. Acest copil poate fi tentat să se apere de 
insistenţele părinţilor închizându-se în sine sau, într-o zi, se va 
revolta. Alteori va ajunge să se creadă centrul întregii lumi şi 
să aibă tendinţa de a crede că toţi ceilalţi trebuie să-i satisfacă 
necondiţionat orice dorinţă, fără ca el să le datoreze ceva. 
Copilul singur în familie are șanse mari de a fi răsfățat, putând 
deveni egoist. un astfel de copil se poate integra mai greu în 
colectivul școlar33. În familiile cu un unic copil poate apărea şi 
un alt tip de climat educativ, atunci când pentru părinţi venirea 
32 E. Fischbein, Climatul educativ în familie, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1970, p. 9.
33 Valeria Mureșan, Familia, factor prim de educație, p. 9.
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copilului pe lume a fost inoportună, căci, din această cauză, au 
fost obligaţi să renunţe la o serie de comodităţi (de exemplu, 
călătorii, distracţii). Copilul are sentimentul că prezenţa lui nu 
este dorită de nimeni şi că nu are nicăieri un statut recunoscut. 
Adeseori adoptă comportamente prin care speră să se răzbune pe 
părinţi (furturi, agresiuni, fuga de acasă) sau poate încerca chiar 
să se sinucidă. Familia cea mai bună pe care şi-o găseste poate fi 
uneori internatul şcolar.

În familiile foarte numeroase, legătura copilului cu adultul 
riscă să slăbească. Părinţii nu pot observa întotdeauna, cu 
suficientă grijă şi atenţie, pe fiecare copil în parte. Fraţii mai 
mari au tendinţa de a fi autoritari şi de a se transforma uneori în 
„pseudopărinţi”. Climatul educativ în familiile foarte numeroase 
poate cunoaşte două tipuri extreme: 

a. o atmosferă cvasimilitară, foarte organizată, însă cu destul 
de puţină afecţiune. De exemplu, părinţii severi vor forma un 
tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă.

b. un mod anarhic de viaţă, în care fiecare se comportă 
după cum crede că poate primi mai multă tandreţe din partea 
celorlalţi, dar din care nu primeşte decât firimituri. Dacă există o 
inconsecvență educativă, în care se oscilează aceste două tipuri 
extreme, părinţii respectivi vor forma un tânăr dezorientat, 
încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale34.

La nivelul relaţiilor interpersonale, de cuplu, naşterea copiilor 
produce schimbări în relaţiile dintre soţi. Prin apariţia copiilor, 
de-a lungul timpului, sistemul relaţional familial evoluează, 
de la diada afectivă soţ-soţie, spre diade afective noi (mamă-
copil; tată-fiu) şi triada afectivă mamă-tată-copil. De exemplu, 
34 Andrei Cosmovici, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 1996, p. 36.
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s-a constatat că în familiile fără copii, soţul are o autoritate mai 
mare decât soţia, însă în urma naşterii primului copil relaţiile 
dintre soţ şi soţie se modifică, în sensul că soţia participă într-o 
mai mare măsură la luarea deciziilor, iar soţul preia o parte din 
activităţile menajere care, anterior, reveneau soţiei. 

În ceea ce priveşte comunicarea cu copilul: copiii comunică 
mai intens cu mamele, şi mult mai puţin cu taţii. Mamele sunt 
cele care urmăresc efectiv şi sistematic activităţile copilului şi 
le susţin emoţional. Mamele cu statut educaţional mai ridicat 
tind să se implice mai mult în activităţile şcolare ale copiilor lor, 
să ia legătura mai des cu profesorii şi să opteze pentru diverse 
cursuri pregătitoare. Nu numai comunicarea mamei cu copilul, 
ci și comportamentul plin de afecţiune al mamei este foarte 
important, întrucât influențează sentimentul comuniunii sociale. 
El favorizează comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Cu 
alte cuvinte, baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu 
mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil35.

•	 Stadialitatea - Trecerea copilului la un nou stadiu de 
dezvoltare determină restructurarea relaţiei părinţi-copii şi 
preocupările dominante ale întregii familii.

De exemplu, atunci când copilul se află în primii ani de 
viaţă, preocupările predominante ale părinţilor sunt legate 
de satisfacerea trebuinţelor specifice ale unui copil în această 
perioadă a vieţii: asigurarea unui mediu igienic de viaţă, 
asigurarea unei alimentaţii specifice, dar şi a unui mediu educativ 
corespunzător. Părinţii îşi regândesc programul lor zilnic, astfel 
încât cel puţin unul dintre ei să stea cu copilul să-l înveţe să 
vorbească, să meargă, să îl implice în activităţi care să-l ajute să 
35 Andrei Cosmovici, Psihologie generală, p. 209.
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se dezvolte fizic, să îi creeze primele obişnuinţe de comportare 
etc. În perioada următoare, când copilul devine preşcolar, 
preocupările dominante ale părinţilor sunt legate de alte trebuinţe 
specifice ale copilului: satisfacerea curiozităţii (este vârsta lui 
“de ce?”), dezvoltarea imaginaţiei (îi spun poveşti), organizarea 
jocului (îl duc la grădiniţă), formarea primelor deprinderi de 
ordine şi disciplină (îi dau mici responsabilităţi în familie), 
dobândirea primelor cunoştinţe (îi arată, îi explică). Atunci când 
copilul merge la şcoală familia intră într-un nou stadiu, în care 
preocupările dominante sunt legate de asigurarea colaborării cu 
şcoala, asigurarea şcolarizării copilului, menţinerea atitudinii 
favorabile a copilului faţă de şcoală.

•	 Divorțul - Divorţul părinţilor are consecinţe educative 
nedorite asupra copiilor. Copiii pentru a deveni adulţi, trebuie să 
trăiască cu părinţii lor, cu care să se identifice. În mod normal, 
pentru edificarea personalităţii sale, copilul are nevoie de ambii 
părinţi. Rolul fiecăruia este diferit: părintele de acelaşi sex con-
stituie principalul obiect al identificării (dorinţa inconştientă de 
a fi la fel, de a “semăna”); părintele de sex opus serveşte drept 
obiect al afecţiunii şi satisface trebuinţa de afecţiune a copilu-
lui. Nici unul dintre părinţi nu-şi poate exercita eficient rolul în 
condiţiile în care trăieşte izolat de celălalt. Foarte nociv pentru 
copil este climatul din familie existent înainte ca cei doi soţi să 
se despartă efectiv. Atmosfera este tensionată, ceea ce îi face 
pe copii să devină anxioşi, să-şi piardă încrederea în părinţi şi 
să se teamă că vor fi abandonaţi, fără ca cineva să se ocupe de 
soarta lor. unii pot crede că părinţii nu se înşeleg din cauza unor 
presupuse defecte ale lor, sau din cauza micilor lor greşeli în 
comportare şi să trăiască astfel sentimente de culpabilitate. După 
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separarea părinţilor, suferinţa copiilor poate fi amplificată de 
tendinţa fiecăruia dintre soţi de a-şi „smulge” unul-altuia copi-
lul, sub pretextul că nu se ocupă cum trebuie de creşterea lui sau 
tendinţa de a denigra în ochii copilului pe celălalt şi chiar de a-i 
cultiva sentimente de ură pentru ca celălalt părinte, în speranţa 
de a-şi câştiga astfel dragostea exclusivă a copilului.

În încheiere, se poate preciza faptul că, în zilele noastre, 
mutațiile lumii contemporane au afectat funcțiile familiei36. 
Perturbările sau schimbările sociale apărute în cadrul unor 
funcții afectează, fără echivoc, și celelalte funcții37. Sistemul 
şcolar a înlocuit, în mare parte, procesul instructiv–educativ 
al familiei. Lucrând în afara familiei, părinţii petrec mai puţin 
timp împreună cu copiii, care frecventează – de la cele mai 
fragede vârste – instituţiile specializate (creşe, grădiniţe etc.). 
Astfel, ei nu numai că nu dispun de timpul necesar realizării 
unei şcolarizări fireşti, dar, de multe ori, nici nu au conştiinţa 
necesităţii acţiunilor educative.

36 Monica Iuliana Popescu, Nicu Ionel Sava, Metamorfoze ale funcțiilor familiei, 
în Cornelia Rada, Corina Bistriceanu Pantelimon (coord.), Provocări ale familiei 
contemporne. Perspective psiho-socio-medicale, Editura universitară, București, 
2015, pp. 165-166.
37 De exemplu, stresul, apărut ca urmare a modificării statutului socio-economic, 
al schimbării orizonturilor şi idealurilor în contextul economic actual, afectează un 
număr tot mai ridicat de microgrupuri familiale, condiţiile economice precare şi 
disfuncţiile familiale conducând la efecte negative asupra stării de sănătate, în special 
a copiilor, precum şi asupra relaţiilor parentale şi de cuplu.
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lUMINIţA IRINA NICUlEsCU – VREDNICă 
FIICă A BIsERICII lUI HRIsTOs1 

(1946-2018)

 REDacţia

Acum predă lumii cerurilor! O munteancă aprigă – ploieșteancă. 
A frecventat școala românească. Și-a însușit mesajul și rigorile ei. 
Apoi, a trecut Oceanul. Nu s-a înrolat în servicii publice facile, ci 
în mediul academic american. Și a predat “Literatură Comparată” 
–  pretențioasă alegere, nu? Și a făcut un exercițiu valoric în domeniul 
asumat, timp de 10 ani! Iar cum fericirea nu exclude nefericirea, 
a eșuat familial. Momentul a coincis cu schimbările ideologice 
din România. Și a venit acasă. Aici se așezau noi cumetrii. A fost 
refuzată, mai întâi, de academismul bucureștean. A urmat experiența, 
nu mai puțin aspră, din Universitatea noastră (timișoreană) 
– refuzul titularizării pe motiv de nepotrivire a specializării, a 
domeniului profesional. O vreme, a fost oaspetele specializării 
“Teologie Litere și Limba Engleză”. Apoi, i-au venit în întâmpinare 
colegii de la Universitatea “Tibiscum” (Timișoara), proiectându-i 
personalitatea în galeria efigiilor învățământului superior românesc 
postrevoluționar. Esențializând: a plecat în veșnicie o biobibliografie 
specială, o conștiință vigilentă, un caracter nedisimulat; o ființă 
prefăcută în iubire, dar aspră cu mediocritatea umană, adolescentă, 
adultă și seniorială! Să aibă parte de lumea drepților Celui de sus! 

Preot conf. dr. Nicolae Morar

1 Dacă nu ar fi venit pe neașteptate trecerea sa la Domnul, acum un an, probabil 
ar fi scris un material pentru Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei 2019, cu aceeași 
dragoste ca de fiecare dată în ultimii zeci de ani. Publicăm aici o scurtă evocare 
adormitei în Domnul, LIN, cum îi plăcea să se semneze, care a fost pentru mulți dintre 
noi deopotrivă prietenă, colegă, soră și mai ales fiică vrednică a Bisericii lui Hristos
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*
Luminița Irina Niculescu s-a născut la 7 iulie 1946, la Ploieşti, 

judeţul Prahova. Între anii 1964-1969 a urmat cursurile Facultăţii 
de limbi germanice (engleză-română) din cadrul universităţii 
Bucureşti.

În perioada 1970-1975 funcționează ca profesoară de limba 
engleză la Liceele 1, 5, 6, din localitatea natală.

Devine cercetător ştiinţific la Facultatea de limba şi literatura 
franceză din cadrul uCLA, SuA (1976-1977). Din 1977 şi 
până în 1979 este asistent universitar la Facultatea de literatură 
comparată din cadrul uCLA, SuA. Între 1980-1982 este lector 
universitar la Facultatea de literatură comparată din cadrul 
uCLA, SuA. Între anii 1982-1985 funcţionează ca lector 
universitar la Facultatea de limba şi literatura engleză din cadrul 
universităţii California, Irvine (uCI), SuA.

Între anii 1988-1989 activează ca asistent universitar la 
Institutul de subingineri din Suceava. Între anii 1990-1993 este 
lector universitar la Facultatea de limbi şi literature străine, 
catedra de engleză, din cadrul universităţii Bucureşti.

Timp de doi ani (1993-1995) este lector universitar la 
Facultatea de litere, filosofie, istorie şi teologie din cadrul 
universităţii de Vest din Timişoara.

Respectiv, între anii 1996-2010, activează ca lector universitar 
la Facultatea de limbi moderne aplicate şi Facultatea de ştiinţe 
economice din cadrul universităţii Tibiscus din Timişoara.

A obţinut titlul de Doctor of Philosophy (Ph.D.) în literatură 
comparată la uCLA, S.u.A., 1981, echivalat de Ministerul 
Învăţământului, în anul 1987, cu doctoratul în filologie (ord. nr. 
8413/26.10.1987).
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Lect. univ. dr. Luminiţa Niculescu avea 8 volume de autor, 40 
de studii de specialitate, peste 200 de articole, recenzii, poezii 
şi interviuri şi 14 traduceri în domenii precum: spiritualitate 
ortodoxă, literatură engleză, literatură americană, literatură 
universală, istoria artei, Biblia şi literatura, limba engleză pentru 
afaceri ş.a.

În dimineața zilei de sâmbătă 9 iunie 2018, a trecut la Domnul, 
după o scurtă și grea suferință.

Slujba înmormântării a avut loc, potrivit dorinței adormitei în 
Domnul, la cimitirul din Ploiești, localitatea natală, acolo unde 
se odihnesc și părinții săi. Din îndemnul Părintelui Mitropolit 
Ioan, clopotele catedralei mitropolitane din Timișoara au vestit 
momentul înhumării de la Ploiești.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de odihnă veșnică, împreună 
cu toți sfinții Săi!
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FRAgMENT DIN jURNAlUl PERsONAl

cRistian iliE bălEanu

Nu mi-a plăcut vreodată să fiu în pas cu moda. Mă feream 
adesea, însă, de a cădea în desuet. Am fugit de prostul obicei al 
spiritului de turmă, care m-a prins nu de puține ori în vâltoarea 
sa, mâhnindu-mă în momentele când rătăceam în stilul gregar. 
Interesant darul omului de a gândi, care pentru unii este încununat 
de mulțumire, împlinire, iar pentru alții nu valorează nimic. Îmi 
mai dau seama de un lucru, anume că, în anumite conjuncturi, 
am fost privat de reușită cu toate că am încercat dintotdeauna 
să nu acționez înainte de a gândi. Însă poate priveam lucrurile 
superficial sau pueril. Pentru un timp credeam că istețimea e un 
soi de broderie inutilă pentru societatea de astăzi, care nu poate 
fi învinsă cu șiretlicuri de acest gen. După cum spuneam, nu 
înțelesesem pe deplin subiectul. Tocmai de aceea, într-o anumită 
perioadă a vieții nu aveam o cultură a inteligenței în sine, deși 
îmi îndeletniceam timpul cu activități culturale, creative, menite 
să-mi cultive activitatea intelectuală. Atunci mai întâlnisem 
cultul filosofiei, poeziei și ale altor domenii ce-mi creau interes. 
Totul trebuie să aibă un început. Pot spune că înclinasem spre 
un politeism cultural! De aici, pesemne, și incertitudinea mea 
față de scopul vieții. unde se ascundea spiritualitatea? Se ivise 
o lipsă de organizare în idei, o mică anarhie a structurii mele 
perceptive, ideatice și intelectuale. Criteriile de bază pentru un 
nostalgic demers întru descoperirea tainei sufletului...
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