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REDACŢIA

La data de 15 aprilie a.c. s-au împlinit 30 ani de apariție neîntreruptă a revistei eparhiale „Învierea”. 
Așa după cum se știe, aceasta a fost inițiativa vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului, 

care și-a dorit reeditarea unui buletin eparhial, așa după cum a avut eparhia aceasta și înainte de venirea celor fără 
de Dumnezeu la putere (buletinul 
s-a numit „Biserica Bănățeană” şi a 
fost fondat de mitropolitul Vasile 
Lazarescu). 

În aprilie 1990 era episcop-
vicar la Arhiepiscopia Timișoarei, 
actualul patriarh al Bisericii 
noastre, Preafericitul Părinte 
Daniel, care a propus ca foaia 
să poarte numele de „Învierea”, 
nume simbolic pentru orașul și 
zona în care a izbucnit Revoluția 
din Decembrie 1989.

La început foaia „Învierea” 
apărea în patru pagini, format 
A3, era tipărită alb-negru și avea 
apariție bilunară (la 1 și la 15 ale 
fiecărei luni).

Printre primii care au făcut 
parte din comitetul de redacție 
de atunci amintim pe vrednicii 
de pomenire prot. Ioan Olariu 
– primul redactor numit de 
către mitropolitul Nicolae și pr. 
prof. dr. Nicolae Achimescu, 
mai târziu dascăl renumit de 
Teologie. Neuitatul părinte vicar 
administrativ Ilie Maier, care avea 
și ascultarea de consilier cultural, 
se îngrijea de apariția în bune 
condiții a foii. 

Între 1998-1991 foaia 
„Învierea” l-a avut ca redactor pe 
însuși mitropolitul Nicolae, care 
semna editorialul și rubrica de 
Crâmpeie din cotidian.

EDITORIAL

30 DE ANI DE APARIŢIE NEÎNTRERUPTĂ A 
REVISTEI EPARHIALE

„ÎNVIEREA”
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În anul 1998, pentru scurtă, vreme redactor va fi actualul părinte consilier administrativ de la Centrul eparhial, 
Mircea Szilagyi, iar între anii 2001-1998 și apoi între 2005-2004, responsabilitatea aceasta o va avea actualul 
redactor al revistei mitropolitane „Altarul Banatului”, părintele dr. Adrian Carebia. 

Din iunie 2001, cu o întrerupere între anii 2004-2005, redactor este părintele dr. Marius Florescu. 
Pe parcurs, foaia a început să se tipărească şi în culori (e vorba de paginile 1 și 4, începând din 15 aprilie 2003) 

și să devină publicaţie a Arhiepiscopiei Timișoarei. 
Între anii 2005-2000, o contribuție deosebită la apariția publicației „Învierea” a avut-o actualul chiriarh al 

Caransebeșului, Preasfințitul Episcop Lucian, pe vremea aceea episcop-vicar la Timișoara, care semna și o rubrică 
permanentă de studii patristice. 

O schimbare majoră de grafică și de conținut are loc în iulie 2012 când, cu binecuvântarea mitropolitului 
Nicolae și cu sprijinul Preasfințitului Episcop-vicar Paisie Lugojanul, se face transformarea publicației „Învierea” în 
revistă lunară, integral color, în formatul A4, cu 28 de pagini și apoi cu 48 de pagini, așa cum apare și în prezent. 

Nu trebuie uitat nici de vechile suplimente, care mai apoi au fost reformate și incluse în cadrul revistei: Tineretul 
ortodox (A.S.C.O.R.), Filocalia (Liga tineretului ortodox român), Stânca vieții (Oastea Domnului) și Logos (Facultatea 
de Teologie), care prin prisma articolelor și evenimentelor relatate aduceau un plus de tinerețe și vigoare 
duhovnicească publicației „Învierea”. 

După venirea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan la Timişoara, din ianuarie 2015, conținutul revistei 
se îmbunătăţește. Astfel, se pune mai mult accentul pe activitatea din cuprinsul eparhiei, pe știri, reportaje și 
relatări ale unor evenimente, dar și pe activitatea administrativ-gospodărească de la parohii (ridicări și restaurări 
de biserici, case parohiale, monumente ș.a.). În același timp, începe publicarea unor scurte monografii parohiale 
ale parohiilor din cuprinsul protopopiatelor noastre. Debutează publicarea unor studii dedicate vieții de familie, 
pastorației și filantropiei. De asemenea, se publică în mod constant studii și articole pe marginea temelor anilor 
omagiali instituiți de Sfântul Sinod, poezii scrise de autori consacraţi și nu doar, paragrafe din lucrările de grad și 
de licență susținute la Facultatea de Teologie locală, sunt sprijinite tinere condeie ș.a.m.d.

În contextul acestei înnoiri, amintim că în anul 2015, la împlinirea a 25 de ani de apariție a revistei, Chiriarhul 
nostru a iniţiat și îndrumat apariția volumului Din lumina Învierii (Editura Învierea), care cuprinde articole, studii și 
poezii selectate din numerele care au apărut de-a lungul primului sfert de veac de apariție neîntreruptă. 

Partea istorică a „Învierii” ar fi incompletă fără a menționa doar pe câțiva care au ostenit la scrierea unor articole 
și la apariția în bune condiții grafice și de conținut a revistei: părintele vicar eparhial dr. Ionel Popescu, care are 
cele mai multe articole semnate în „Învierea”, de la apariție și până în prezent; părintele consilier cultural Zaharia 
Pereș; părintele protopop dr. Ioan Bude; părintele prof. dr. Vasile V. Muntean de la Lugoj; părintele prof. dr. Sorin 
Cosma de la Caransebeș; părintele prot. Vasile Petrica (membru de la început în comitetul de redacție) și alții 
mulți, la care se adaugă membrii Comitetului de redacție, protopopii, stareții și starețele, corespondenții pe fiecare 
protopopiat, ostenitorii de la Centrul eparhial, clerici și credincioși mireni din eparhie și din afara granițelor ei. Nu 
în ultimul rând, contribuțiile scriitoricești nu ar fi putut să vadă lumina fără ostenitorii Tipografiei Arhidiecezane și 
mai apoi Tipografiei Partoș din Timișoara. 

Ce este astăzi revista noastră eparhială? O veche și totuși nouă revistă care se înnoiește mereu prin vredniciile 
ierarhilor, clericilor, monahilor și credincioșilor din cuprinsul eparhiei. Într-o vreme în care publicațiile tipărite 
pălesc în fața publicațiilor on line, revista „Învierea”, chiar dacă apare și ea on line pe siteul Mitropoliei Banatului, 
se străduiește să apară în bune condiții și pe mai departe, rămânând peste timp o adevărată cronică a vieții 
bisericești din partea cea mai de vest a țării noastre. Ea transmite peste timp duhul vieţuirii în Hristos de la 
cumpăna mileniilor doi și trei. 

E imperios necesar ca și revista „Învierea”, care se distribuie la catedrală și la toate parohiile și mănăstirile 
noastre, care ajunge pe masa membrilor Sfântului Sinod și în bibliotecile școlilor de Teologie din Biserica noastră, 
să se înnoiască în timp și să țină pasul cu cerințele misionare și pastorale ale vremii.

De aceea, apelăm și pe această cale la toți cei care pot să sprijine prin inițiativă și faptă apariția și pe mai 
departe a revistei noastre eparhiale, să ne stea într-ajutor și să ne transmită articole, studii și reportaje, sfaturi sau 
idei pe care să le putem pune în practică, pentru a dinamiza continuu forma și conținutul acestei reviste și pentru 
a ajunge la cât mai mulți cititori. 

La moment de bilanț, dorim revistei ani mulți de apariție, iar cititorilor și ostenitorilor aleasă mângâiere 
duhovnicească. 
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PASTORALA LA ÎNVIEREA DOMNULUI
2020

† IOAN,
Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Timișoarei și
Mitropolit al Banatului
Iubitului nostru cler, cinului monahal

şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace
de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,

părintească binecuvântare.

                     „Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o (…), că
             Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; și că a fost îngropat
            și că a înviat a treia zi, după Scripturi.” (I Corinteni 15, 1-4)

Hristos a înviat!
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Iubiţi fraţi și surori în Domnul,

Praznicul Învierii Domnului ne aduce chiar și în anul acesta mângâiere, bucurie și învățătură duhovnicească. 
Azi, Hristos a venit să ne mângâie, văzându-ne că suntem mai triști ca oricând. El le spune Apostolilor Săi că 
vor avea necazuri în lume, dar să îndrăznească, pentru că El a biruit și împreună cu El vor birui și ei: „În lume 
necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33). Mai mult, El a biruit cel mai mare necaz al 
omului, care era moartea. Hristos, pe Cruce, biruie moartea. Hristos nu doar pătimește și moare pentru noi, ci 
El și înviază pentru noi, ne dă și nouă arvuna vieții veșnice.

Au fost și mai sunt și azi oameni care se îndoiesc de Învierea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel a avut 
în centrul propovăduirii sale Învierea lui Hristos, pe Care L-a întâlnit pe drumul Damascului (cf. Faptele 
Apostolilor 9, 1-5). Arătările Mântuitorului după Înviere au fost experiate de femeile mironosițe, de Apostoli și 
de cei peste cinci sute de frați, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel: „În urmă S-a arătat deodată la peste 
cinci sute de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până azi, iar unii au și adormit” (I Corinteni 15, 6).

Mormântul gol, săpat în piatră, a grăit și el despre Învierea lui Hristos. Iudeii n-au putut nega punerea în 
mormânt a trupului lui Hristos și nici faptul că după trei zile mormântul a rămas gol (cf. Matei 27, 57-66).

Învierea lui Hristos este un act unic în istoria omenirii și a devenit arvuna învierii noastre. Sfântul Apostol 
Pavel se adresează Corintenilor și le pune în față această mare minune: „De va zice cineva: Cum înviază morții? 
Și cu ce trup au să vină? Nebun ce ești! Tu ce semeni (bob de grâu) nu dă viață dacă nu va fi murit (…). Se seamănă 
trup firesc, înviază trup duhovnicesc” (I Corinteni 15, 35-44). Vedeți ce cuvinte aspre le spune Sfântul Pavel celor 
care pun la îndoială Învierea lui Hristos?!

Iosif din Arimateea și Nicodim au luat trupul lui Iisus și l-au semănat în mormânt săpat în piatră. Răsare 
oare o sămânță care cade pe o stâncă?! Nicidecum! Dar ce-au semănat cei doi ucenici în piatră? Ei au semănat 
trupul lui Hristos și a răsărit Învierea. Sfântul Pavel ne spune că Învierea nu este o readucere la viață a trupului 
vechi și nici o creare a unui trup nou din nimic, ci o pnevmatizare a trupului muritor al lui Hristos: „Cât despre 
noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la 
înfățișare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Și 
supune Sieși toate” (Filipeni 3, 20-21). Apostolii și ucenicii au recunoscut o corporalitate a lui Hristos înainte 
de moarte, altfel nu ar fi putut propovădui Învierea Lui. Caracterul trupului înviat al lui Hristos nu poate fi 
cunoscut prin simpla cercetare istorică, ci numai prin credință.
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Iubiți credincioși,

Să trăim așa încât viața lui Hristos să devină viața noastră. Prin împărtășire, Trupul și Sângele lui Hristos 
lucrează în noi în vederea învierii noastre și astfel dimensiunea fizică a trupului nostru depășește orizontul 
morții. Hristos ne pătrunde în Euharistie cu Trupul Lui. Hristos a îndumnezeit trupul Său încă de la zămislirea 
din Fecioara Maria. Nici chiar în timpul morții trupul Său nu a fost lipsit de această îndumnezeire.

Învierea lui Hristos este un act unic și creator al lui Dumnezeu și reprezintă intervenția lui Dumnezeu în 
istorie, în lumea noastră, în lumea morții. După căderea omului în păcat și în moarte, ridicarea lui nu putea 
veni prin sine. Numai Hristos, ca Dumnezeu Întrupat, a putut învinge moartea. El coboară la iad, în casa 
morții, și acolo învinge moartea. A murit moartea. Profetul Isaia vorbește despre Domnul Savaot că: „El va 
înlătura moartea pe vecie!” (Isaia 25, 8) Iar profetul Osea spune: „Din stăpânirea locuinței morților îi voi izbăvi și 
de moarte îi voi mântui. Unde este, moarte, biruința ta?”(Osea 13, 14)

La Vecernia din Sâmbăta Mare auzim: „Astăzi iadul strigă suspinând: Mai bine mi-ar fi fost de n-aș fi primit 
pe Cel ce S-a născut din Maria, că venind asupra mea mi-a surpat puterea; porțile cele de aramă le-a sfărâmat. 
Sufletele pe care le țineam întru mine mai dinainte, Dumnezeu fiind, le-a înviat. Astăzi iadul strigă suspinând: 
Zdrobitu-s-a stăpânirea mea, Păstorul S-a răstignit și pe Adam l-a înviat” (din Cântările Praznicului).

Învierea are și o dimensiune istorică, deoarece persoanele care L-au văzut pe Hristos Înviat erau persoane 
istorice. Prin Înviere, Hristos dă o nouă dimensiune istoriei, care, până atunci avea un sfârșit tragic, iar de acum 
ea intră în veșnicie. Hristos binecuvântează istoria și pe cei care o însoțesc aici, pe pământ. Hristos înviază 
istoria, pe care, însă, o va pune în cumpăna dreptății, la cea de-a doua Sa Venire în lume. Nicio faptă săvârșită 
în istorie nu va fi trecută cu vederea, totul va fi judecat. Nu încercați să ucideți istoria, că Iisus Hristos a murit, 
a înviat și a înviat-o și pe ea.

Lui Hristos I-a fost milă de om, nu doar pe Cruce, ci și atunci când a coborât la iad să-i ridice pe cei căzuți 
în umbra morții. Nu întâmplător în slujbele noastre cerem totdeauna mila lui Dumnezeu. Hristos nu este 
un pelerin prin iad, ci Acela Care îi ridică pe Adam și pe Eva și pe toți cei care ajunseseră în casa morții. 
În arătările Sale după Înviere, Hristos are inițiativa, El vine în întâmpinarea Apostolilor și-i ridică de pe 
valurile necredinței și ale îndoielii. Despărțirea de ei, la patruzeci de zile după Înviere, nu este tristă, ci este 
o despărțire mângâietoare, prin venirea Mângâietorului, a Duhului Sfânt, la Cincizecime. Să facem și noi azi 
faptele Mângâietorului și să-i mângâiem pe cei aflați în suferință.

Prin Învierea Sa, Hristos pune început credinței celei noi: veșnicia omului. Și astfel omul nu rămâne doar 
un personaj istoric, ci un fiu al veșniciei și al comuniunii întru iubire cu Preasfânta Treime Dumnezeu. Învierea 
Mântuitorului ne dă puterea să depășim greutățile acestei vieți pământești și să tindem tot mai mult la 
asemănarea cu Iisus Hristos, Cel Care a venit să ne ridice din robia morții și să ne ducă în Casa Părintelui Ceresc 
(cf. Ioan 14, 2-3).

Dreptmăritori creștini,

Omul ajunsese, înainte de Învierea lui Hristos, o ființă care se târa între pământ și cer; un paznic de 
morminte, un paznic al durerii. Omul păzea moartea fratelui său. Timpul creștea în urma lui și îl ducea spre 
moarte. Dumnezeu îl făcuse pe om icoană a Sa, iar omul s-a făcut un tablou. 

Iubiților, Maica Domnului a ajuns în ipostaza de a-și vedea Fiul răstignit pe Cruce. Cât de mare i-a fost 
durerea! Însă pe ea putem să o numim, și așa va și rămâne, Maica Vieții, iar durerea ei nemărginită s-a 
transformat în bucurie pentru toată lumea. Drumul Crucii, fără durere, n-ar fi dus nicăieri, dar marea durere 
a adus bucuria Învierii. Durerile se sting, gândurile mor, însă omul, după Învierea lui Hristos, nu mai moare. 
Omul nu mai rămâne străjuit de țărână în umbra morții, ci rămâne ocrotit de aripa veșniciei. Pentru unii 
infinitul este foarte greu, pentru alții este bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos Cel Înviat. Omul se vremuiește, însă 
ferice de cel ce se vremuiește încă de aici, în Iisus Hristos. Să ne vremuim spre pocăință, că acolo unde cade o 
lacrimă a pocăinței, răsare o floare, iar unde cade o picătură din sângele urii, răsare un spin.

Iubiții mei,

Până la Învierea lui Hristos, moartea rămăsesesingurul regizor pe scena lumii. Tot ea trăgea cu sapa cortina 
peste ultimul act din viața omului: moartea. Omul se învoise să joace în spectacolul lumii regizat de moarte. 
Ea, moartea, ar fi vrut să-I ia locul Creatorului. El este Cel Care a scris această capodoperă, Om, iar moartea 
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începuse să o pună pe scena lumii. Însă Dumnezeu intervine în istoria lumii și nu-Și lasă opera Om să fie 
dirijată de moarte.

Moartea a pus în scenă chiar pironirea Iubirii pe stânca Golgotei, să nu mai înflorească niciodată. A dat-o 
spinilor, dar Iubirea, dintre piroane și spini, S-a înălțat la Cer, murind moartea și înviind viața.

Până la Hristos, istoria era știința nefericirii oamenilor. Hristos este începutul vremuirii noastre în lumina 
Învierii Sale. Hristos a înviat și noi vom învia: „Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul, și acum este, când 
morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia” (Ioan 5, 25). Oare poate Dumnezeu să dea 
viață morților, ar întreba cineva. Noi, în a noastră credință, mărturisim: Da! El ține viața, o păstrează în cei vii și 
o dăruiește celor care încă nu s-au născut. Boabele de grâu înmulțite în spice îi reprezintă pe toți cei botezați 
în trecut, în prezent și în viitor. Suntem toți rod al morții și al Învierii lui Hristos. Toți avem soarta unui grăunte 
semănat în pământ.

Fraților, Hristos îi numește „prieteni” pe Sfinții Săi Apostoli și îi iubește ca pe prietenii Săi devotați: „Voi 
sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul 
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute” (Ioan 15, 
14-15). Chiar atunci când Iuda Îl trădează și Îl vinde, Hristos nu-Și retrage dragostea Sa, ci-l întreabă: „Prietene, 
pentru ce ai venit?” (Matei 26, 50) Mântuitorul, Care l-a iertat pe tâlharul de pe cruce, l-ar fi iertat și pe prietenul 
Său, Iuda, dacă ar fi rămas încrezător și și-ar fi cerut iertare. Acesta însă s-a pierdut prin deznădejdea sa (cf. 
Matei 27, 3-5).

Iubiți fii duhovnicești,

La Praznicul Învierii din acest an vedem cum Lumina plânge și auzim vaietul Luminii. În aceste momente 
să facem din punct virgulă și să mergem mai departe și să fim prieteni în continuare cu timpul. Omul se naște 
plângând și pleacă din această lume tăcând. Moartea ia din rând, nu la rând.

În această lume, fără Dumnezeu totul este nimic. Se spune că un copil era într-o pădure și i-a zis unui ram 
dintr-un copac: Vorbește-mi de Dumnezeu. Și îndată ramul a înflorit. Și noi, chiar dacă nu putem face o faptă 
bună, măcar să înflorim și să spunem un cuvânt de mângâiere celui aflat în necaz. Mângâierea este semnul că 
inima ta încă mai bate pentru semenii tăi. Femeile mironosițe au găsit piatra răsturnată și giulgiurile zăcând. 
Hristos vrea să intre în inima ta (cf. Apocalipsă 3, 20), dar pe ea se află o piatră pe care scrie păcat. Ajută-L să o 
răstoarne și să intre în inima ta.

Doamne, vino și ne ajută să rostogolim piatra păcatului de pe inima noastră și să intri Tu în ea!
Iubiții mei frați în Hristos, dreptatea lui Dumnezeu față de noi este condiționată de iubirea față de semenii 

noștri. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune: „Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, și noi 
datori suntem să ne iubim unul pe altul” (I Ioan 4, 11). Să-i cuprindem în inima noastră pe cei care sunt acum în 
mare suferință și au nevoie de ajutorul nostru.

Să ne rugăm pentru toți care, în aceste clipe de grea încercare a neamului nostru, stau de strajă vieții.
Doamne, valurile mării acestei vieți s-au ridicat asupra corabiei noastre. Suntem singuri, vino Tu la cârma 

ei și o condu la limanul cel liniștit al iubirii Tale!
Hristos a înviat!

Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor,
† IOAN al Banatului
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PÂINEA SFINȚITĂ DE PAȘTI. 
CÂND SE CONSUMĂ ȘI CE SEMNIFICAȚIE ARE?

Preot dr. IONEL POPESCU
Vicar eparhial

„Paștile” pe care le primesc credincioșii în noaptea sfântă a Învierii sau în dimineața acestui praznic, reprezintă 
pâinea sfințită și vinul binecuvântate în biserică, în cadrul sfintei Liturghii.

În mănăstiri s-a păstrat tradiția de a se aduce la biserică o prescură din făină de grâu curat, având imprimată 
pe ea icoana Învierii Domnului, prescură care se așază înaintea icoanei Mântuitorului. Această prescură se 
binecuvintează la Axionul „Îngerul a strigat…”, al Liturghiei Învierii, ca și anafora duminicală și se împarte 
credincioșilor, miruiți în prealabil, după sfânta Liturghie.

La parohii, se aduc prescuri 
care au deasupra semnul 
Sfintei Cruci, din aluat sau 
pâini coapte special pentru a 
deveni „Paști”, care se sfințesc 
înainte de otpustul Liturghiei 
sfântului Vasile cel Mare din 
Sâmbăta Paștilor, prin stropire 
cu vin curat și cu apă sfințită.

Rugăciunea pe care o 
rostește preotul în acest 
moment este următoarea: 
„Dumnezeule Cel atotputernic 
și Doamne atotțiitorule, Care 
ai poruncit robului Tău Moise, 
la ieșirea lui Israel din Egipt și 
la eliberarea poporului Tău din 
robia cea amară a lui faraon, să 
junghie mielul, care închipuia 
mai înainte pe Mielul, Cel 
ce de bunăvoie pentru noi 
S-a junghiat pe Cruce, luând 
asupra Sa păcatele a toată 
lumea, pe iubitul Tău Fiu, 
Domnul nostru Iisus Hristos, 
pe Tine și acum cu smerenie Te 
rugăm, caută spre pâinea aceasta și o binecuvintează și o sfințește pe ea. Că și noi robii Tăi pe aceasta am adus-o 
acum înaintea slavei Tale în această preastrălucită, preamărită și mântuitoare zi a Paștilor, spre cinstea și slava și 
spre aducerea aminte de slăvita înviere a Aceluiași Fiu al Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care din veșnica 
robie a vrăjmașului și din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, liberare și ieșire. Deci și pe noi, 
care am adus-o și o sărutăm și din ea vom gusta, fă-ne a fi părtași binecuvântării Tale celei cerești și alungă de 
la noi, cu puterea Ta, toată boala și neputința, dăruindu-ne tuturor sănătate. Că Tu ești izvorul binecuvântării și 
Dătătorul vindecărilor și Ție, Părintelui celui fără de început, slavă înălțăm, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și 
Presfântului și bunului și de -viață – făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.
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După rostirea acestei rugăciuni, preotul binecuvintează pâinea și vinul cu apă sfințită, zicând: „Se binecuvintează 
și se sfințește pâinea acestea, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 
Amin. (de trei ori).”

Sfințirea pâinii și a vinului numite „Paști”, pe care credincioșii le duc acasă, simbolizează că trupul lui Hristos, 
adică Sfânta Biserică, a fost pecetluită și sfințită prin picăturile de sânge ce au curs din rănile Mântuitorului răstignit 
pe Crucea Golgotei.

Rânduiala noastră liturgică precizează că, înainte de a lua sfintele Paști, trebuie să ne cuminecăm, să ne 
împărtășim cu Sfintele Taine, adică cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Sfintele Paști se consumă, cu credință, cu mulțumire și evlavie, în noaptea Învierii Domnului după închierea 
sfintei Liturghii sau în Duminica Învierii, tot după sfânta Liturghie, dacă nu a fost săvârșită noaptea, înainte de a ne 
așeza la masa pascală. De asemenea, câte o părticică din aceste Paști se consumă dimineața, în toate zilele acestei 
sărbători, totdeauna pe nemâncate și în zilele Săptămânii Luminate, până la Duminica Tomii (prima după Paști).

Potrivit unei vechi rânduieli, cel mai vârstnic membru al familiei ia o bucată din sfintele Paști, rostește „Hristos 
a înviat” și o dă altui membru din familie, care răspunde „Adevărat a înviat” și își face semnul sfintei Cruci. Această 
rânduială se repetă de trei ori.

Întrucât la sărbătoarea Învierii Domnului se reunește, de obicei, familia și anul acesta mai mult decât oricând, 
creștinește este ca, înainte de a ne bucura de bucatele pregătite de mamele, bunicile și soțiile noastre, să stăm 
cu toții în jurul mesei, să cântăm cel mai frumos imn al Paștilor, „Hristos a înviat”, să rostim „Tatăl nostru…” și 
însemnându-ne cu semnul crucii, să luăm sfintele Paști.

Odată ce consumăm Paștile sfințite, dăm mărturie că suntem creștini, vrednici credincioși ai Bisericii, mărturisim 
credința noastră în Învierea Domnului, întărim spiritul de comuniune familială și afirmăm, împreună cu Apostolul 
Pavel că „de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni” 
(I Corinteni, 11, 26).

Potrivit tradiției, pâinea și vinul pentru pregătirea sfintelor Paști sunt donate de câte o familie sau de către 
mai mulți credincioși și sunt împărțite sub formă de prescuri mici sau pâinișoare, iar la oraș, unde numărul 
credincioșilor este foarte mare, sunt dăruite în pahare de unică folosință sau în caserole inscripționate cu salutul 
pascal „Hristos a înviat”, „Adevărat a înviat” și cu icoana Sfintei Învieri.

Trebuie, însă, precizat că pâinea și vinul sfințite la Paști nu sunt același lucru cu Sfânta și Dumnezeiasca 
Împărtășanie, Cuminecătură sau Euharistie, adică Trupul și Sângele Domnului. Sfintele Paști se dau pentru ca toți 
credincioșii, împărtășiți și neîmpărtășiți, să gustăm din sfințenia acestei sărbători, să ne izbăvim de boală și de 
neputință, să avem parte de sănătate trupească și sufletească, dar mai cu seamă pentru a rememora momentele 
cutremurătoare ale Jertfei mântuitoare și ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care a zdrobit, pentru 
totdeauna, puterea morții și ne-a dăruit viață veșnică.
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MISIUNEA BISERICII PRIN CUVÂNT. METODE DE 
REÎNNOIRE DUHOVNICEASCĂ (III)

Preot GHEORGHIȚĂ CRISTIAN POPA
Parohia Cărpiniș

CUVÂNTUL SCRIS (VOLUME, REVISTE, ZIARE)
Domnul Iisus a promis că după ce Se va duce la Tatăl, Îl va trimite pe Duhul lui Dumnezeu care va continua să le 

comunice adevărul aleșilor Săi și îi va ajuta să îl consemneze în scris. În felul acesta, Biserica avea să primească Un 
Învățător: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, Acela vă va învăța toate și 
vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” 1, după cum Le-a zis Mântuitorul ucenicilor.

La început, învățătura a îmbrăcat doar formă orală. Curând însă a devenit clar faptul că adevărul Evangheliei, 
trebuia așternut în scris. Unul dintre motive era faptul că Apostolii, începuseră să călătorească pe distanțe mari, iar 
după multă vreme aveau să fie dați la moarte: „Că eu de acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat.”2; 
un alt motiv era faptul că numărul tot mai mare de noi convertiți și de biserici aveau nevoie de o învățătură clară, 
detaliată și cuprinzătoare „ Am găsit și eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit toate cu de-amănuntul 
de la început, să ți le scriu pe rând, ca să te încredințez despre temeinicia învățăturii pe care ai primit-o.”3 și apoi, 
doctrinele false și eretice, care se aflau deja în circulație încă din vremea aceea, creau o confuzie doctrinară deloc 
de neglijat, „ În privința venirii Domnului nostru Iisus Hristos și a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, 
să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați- nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo 
scrisoare ca pornită de la noi-, cum că ziua Domnului a și sosit.”4 Duhul Sfânt, anticipând toate acestea, a exercitat 
o influență supranaturală asupra unor oameni aleși care au așternut în scris o învățătură infailibilă, fără greșeală. 
Tocmai de aceea, la sfârșitul evangheliei sale, Ioan se descrie pe sine ca fiind „ucenicul … ce adeverește aceste 
lucruri și care le-a scris”, după care adaugă: „Și știm că mărturia lui este adevărată”5 

 „Pe lângă cuvântul vorbit, Sfinții Apostoli au întrebuințat, aproape în același timp și cuvântul scris. Iar Sfintele 
Cărți erau copiate cu mâna și răspândite pe calea aceasta din om în om. In secolul al 15-lea s-a născut tiparul. De 
atunci încoace avem la îndemână încă o armă puternică pentru răspândirea învățăturilor sfinte. Și tiparul, în cea din 
urmă vreme, a făcut așa de mari progrese, încât într-un singur ceas, o mașină rotativă poate tipări până la 30.000 
exemplare dintr-o carte mică sau dintr-un ziar.”6

 „Orice carte, ca să fie vândută, trebuie recomandata sau recenzată. Dar cărțile religioase trebuie recomandate 
mai mult decât altele. Cel ce recomandă o carte religioasă, face o operă de cea mai mare însemnătate, pentru că 
aduce aminte celorlalți, în acest fel, de Dumnezeu și de nevoia fiecărui om de a fi împăcat cu El, citind în acest scop 
cartea respectivă și împlinind învățăturile dezvoltate în ea.”  7

Vrem să spunem aici și ceva despre răspândirea învățăturilor sfinte prin publicații periodice: ziare sau reviste 
bisericești. Pe când cartea religioasă e ceva singuratec și așteaptă să fie cerută ca să fie trimisă sau dată cititorilor, ziarul 
sau revista bisericească merge regulat, zilnic, săptămânal sau lunar, acasă la cititor, folosindu-se și de mari reduceri 
la cheltuielile de poștă. Așa că publicația periodică religioasă pune în slujba Sfintei Evanghelii toate mijloacele de 
locomoțiune din țară (tren, autobuz, etc), și mereu aduce aminte cititorilor ei de Dumnezeu și de suflet, cum face 
un părinte bun cu fiii săi. Iar dacă ziarul sau revista sunt bine scrise și mai ales dacă acei ce scriu în ea sunt plini de 
evlavie și de trăire creștinească, atunci ziarul sau revista cucerește sufletele și peste hotarele țării noastre.8 

Ca atare, dezvoltarea limbajului scris, arta tipăriturilor, ori televiziunea, toate demonstrează cum schimbările în 
sistemele de comunicare pot promova și susține transformări sociale extraordinare. Societatea umană în dezvoltarea 
ei poate fi promovată doar din perspectiva comunicării și transmiterii pe cale orală sau scrisă a Cuvântului menit să 
revigoreze conștiința religioasă. 

1  Sfânta Scriptură, ibidem, Ioan XIV, 26
2  ibidem, II Timotei IV,6.       
3  ibidem, Luca I,3-4  
4  ibidem, 2 Tesaloniceni II,1-2
5  ibidem, Ioan XXI,24-25
6  Preot Dr. Toma GHERASIMESC – Tehnica misionară- Știința pusă în slujba răspândirii Învățăturilor Sfinte, Revista Teolog-

ică, Anul XXXVII, IANUARIE-FEBRUARIE Nr. 1-2, Sibiu, 1947,pag.4.
7  Ibidem, Pag.6     
8  Ibidem, Pag.6-7
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MASS-MEDIA (RADIO ȘI TV)
În ultima perioadă de timp, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat o mare activitate misionară prin intermediul 

radioului și a televiziunii. Postul de radio TRINITAS a fost înființat în anul 1996. Acesta emite pe 51 frecvențe 
terestre, acoperind peste 85% din teritoriul României, la care se adaugă o frecvență via satelit pentru Europa: Satelit 
EUTELSAT W2. Emisiunile se realizează în studioul central de la București și în studiourile locale de la Iași, Sibiu și 
Craiova. Ascultătorii au posibilitatea să audieze zilnic Sfânta Liturghie, Vecernia, Rugăciunile de seară și dimineață, 
Miezonoptica, precum și programe speciale de educație religioasă, de folclor românesc și muzică clasică, emisiuni 
de promovare a evenimentelor bisericești, știri și informații utile, dialoguri și dezbateri privind probleme actuale ale 
vieții sociale și culturale. 

Copiii sunt invitați să pătrundă în lumea îndrăgită a poveștilor prin emisiunea radio „Bucuria Poveștilor”. Aici copii 
sunt angrenați într-o lume de poveste, o lume a celor mici în care cei mari au voie oricând sa pătrundă participând 
la concursurile emisiunii, ascultând povești dar putând interacționa cu realizatorii emisiunii vorbind la telefon sau 
trimițând mesaje, dobândind cât mai multe informații din lumea înconjurătoare. Emisiunile pot fi accesate pe saitul 
radioului.9

Televiziunea TRINITAS a fost înființată în octombrie 2007.  Prin intermediul acestei televiziuni cultural-religioase, 
Patriarhia Română informează opinia publică, despre evenimentele bisericești, lucrarea pastoral-misionară, 
socială, educațională și culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura și tezaurul de credință 
și spiritualitate creștină românească în context european. Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române poate fi 
recepționată în prezent de către aproximativ 90% din abonații de televiziune din România: prin rețelele RCS&RDS 
și UPC, prin platformele digitale de satelit DIGI, DOLCE și Focusat, prin rețele medii și mici de cablu tv din orașe și 
comune în întreaga țară, poate fi recepționată în întreaga Europă prin satelitul ASTRA 4 (4,8 grade est), frecvența de 
recepție: 12.698 MHz, polaritate: verticală (H), SR: 2.600 MSym/s, FEC: 1/2. 10

Emisiuni pentru tineri și copii sunt în general emisiuni de interes general cum ar fi emisiunea Cuvânt pentru suflet 
în care realizatorii emisiunii, caută să reproducă în emisiune atitudinea creștinului care întreabă și care așteaptă 
să fie ghidat de către un duhovnic cu experiență. Invitații emisiunii sunt preoți de mir și monahi, care urmăresc să 
formuleze răspunsurile dintr-o perspectivă complexă, care ține cont de adevărul de credință ireductibil, dar și de 
complicatele circumstanțe în care omul contemporan își trăiește viața personală și comunitară. 11

Emisiunea Biserica Azi și-a asumat scopul evidențierii nenumăratelor fire care leagă Biserica de societatea în care 
este prezentă și pe care o orientează. Departe de a asuma rolul unei instanțe ale cărei răspunsuri sunt didactice, 
emisiunea aceasta reprezintă prilejul întâlnirii dintre evenimentele centrale ale vieții cotidiene, cu ritmul veritabil 
al spațiului cultural și memoria vie a spiritualității creștine. În acest sens, edițiile emisiunii Biserica Azi sunt dedicate 
înțelegerii provocărilor vieții cotidiene, dar analiza este făcută din perspectiva evaluării nivelului de maturizare 
a organismului social. Astfel, considerăm drept necesară și ne asumăm punerea în dezbatere a cutumelor care 
formează reflexele comunitare ale oamenilor de lângă noi. În dezbaterile din emisiunea Biserica Azi, spiritualitatea 
creștină luminează și ordonează dificila conviețuire comunitară, oferind răspunsuri într-o lume care este adesea 
lipsită de forța asumării reperelor fundamentale.12

 Emisiunea Comori ale Ortodoxiei oferă telespectatorilor oportunitatea de a descoperi minunatele mărturii ale 
credinței creștine. Monumente de cult, obiecte religioase, pagini de istorie, toate acestea ilustrează complexitatea 
unei tradiții creștine păstrată de-a lungul secolelor și transmisă generațiilor viitoare. Are o durată de 60 de minute și 
este difuzată în fiecare duminică de la ora 20:00.13 

Emisiunea „Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi” își propune să aducă pe micile ecrane discuții legate de teme biblice. 
Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante surse ale cunoașterii duhovnicești, iar încercarea de a descoperi cu 
ajutorul invitaților sensurile inepuizabile ale învățăturilor sale este esențială. Realizată într-un format concis și interactiv, 
emisiunea dorește să răspundă prin cuvântul Scripturii întrebărilor importante ale creștinului de azi. 14

Emisiunea Pașii Pelerinului aduce în atenția privitorilor frumusețea spirituală a lăcașurilor de cult, liniștea 
rugăciunilor rostite în mănăstirile ortodoxe, potecile care poartă spre acele locuri ce deschid porțile sufletului, astfel 
emisiunea aceasta propune un itinerariu vizual spre destinațiile pelerinului. Fiecare dintre acestea este o etapă 
spirituală parcursă de itinerantul aflat în căutarea lui Dumnezeu. Schițând harta comorilor spirituale ale Ortodoxiei, 
realizatorii emisiunii Pașii Pelerinului aduc în prim plan operele de artă creștină și dovezile de vrednicie a creatorilor 
de ziduri pline de spirit. 15

9  https://soundcloud.com/radio-trinitas/bucuria-povestilor
10  https://www.trinitas.tv/despre-noi/
11  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/cuvant-pentru-suflet
12  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/biserica-azi/
13  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/comori-ale-ortodoxiei/
14  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/cuvantul-lui-dumnezeu-pentru-noi/
15  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/pasii-pelerinului/
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Emisiunea „Răspunsuri duhovnicești” își propune să le lămurească într-o manieră practică și simplă, mai multe 
cugetări interioare a omului contemporan. Este o emisiune care răspunde unor întrebări firești pe care uneori 
creștinul le pune pentru a cunoaște mai bine practica religioasă a creștinului. 16

Emisiunea Versete Explicate, este o emisiune în care sunt comentate și explicate unele versete din Sfânta Scriptură, 
într-un mod plăcut, clar, pe înțeles și pe scurt, aducându-se în discuție explicarea lor prin Sfânta Tradiție, mai cu 
seama scrierile părinților bisericești care vorbesc despre acele versete biblice.17

Emisiunea Viața parohiilor, are un spectru mai larg prezentând sate, orașe parohii, tradiții, obiceiuri realizări, 
proiecte susținute în parohii.18  

O emisiune dedicată copiilor este Căsuța cu povești în care copiii sunt impresionați de povești citite de un 
povestitor care le captează atenția prin diferite intervenții, uneori invitând profesori fizicieni, alteori violoniști care 
să le prezinte arta muzicii, iar intonația fiind.19  

Misiunea Bisericii de propovăduire a Cuvântului, prin televiziune sau emisiuni televizate are un rol foarte 
important pentru informarea sau formarea credincioșilor în spiritul credinței ortodoxe, mai ales că sunt oameni, 
care poate nu au posibilitatea să se ducă în pelerinaje, și astfel prin emisiunile religioase pot vedea realitatea trăirii 
Bisericii în credința strămoșească.  

INTERNETUL
Internetul ocupă un loc important nu doar în viața noastră cotidiană. Comunități din toate religiile au propriile 

lor site-uri pe internet. grupurile religioase au posibilitatea de a trimite un mesaj religios in locuri pe care nici o 
prezenta misionara nu le-ar putea atinge. Anumite biserici transmit slujbele prin internet. Publicul vizat sunt 
bătrânii și cei care, din motive de sănătate, nu pot participa la slujbe. Însă slujbele on-line sunt folositoare și pentru 
acei membrii ai parohiei care se află în străinătate, la sute și chiar mii de kilometrii de un locaș de cult în propria lor 
limbă. Internetul este de asemenea locul prozelitismului și al controverselor religioase. Orice mișcare religioasă se 
poate face cunoscută pe internet: își poate prezenta doctrina; poate comunica interactiv cu cei interesați prin forum 
sau chat.

Site-urile religioase sunt urmărite de mai multe tipuri de oameni: credincioși practicanți care caută pe site 
informații uzuale, ca programul slujbelor de exemplu sau evenimente importante din viața comunității respective, 
se adresează de asemenea oamenilor care își pun întrebări referitor la anumite probleme de credință, și oamenilor 

16  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/sfaturi-duhovnicesti/
17  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/versete-explicate/
18  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/teologice/viata-parohiilor/
19  https://www.trinitas.tv/category/emisiuni/emisiuni-pentru-copii/casuta-cu-povesti/
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care nu au de a face cu Biserica, dar prin accesarea unui site religios poate deveni un cunoscător sau un viitor 
practicant al credinței. Un site web poate fi un mijloc al prezentei credinței în lumea profană, un loc unde se poate 
afirma identitatea creștină și se poate propovădui Evanghelia în fața lumii, însă fără a avea certitudinea unei reușite.

O pagina web poate fi un mijloc de recrutare, poate deschide căi nebănuite în fața căutărilor spirituale deoarece 
o persoană se poate converti la un grup religios, dacă site-ul acestuia este destul de convingător pentru a răspunde 
nevoilor sale sufletești. Totuși ne putem întreaba dacă nu cumva internetul este un cadou otrăvit pentru noile mișcări 
religioase. La prima vedere, apariția internetului este o veste buna pentru ei. Pentru prima data in istorie noile 
mișcări religioase au posibilitatea să-și difuzeze mesajul, fără grija frontierelor și fără oboseala inerentă a călătoriei. 

”Biserica Ortodoxa are datoria să se folosească de această provocare. Sunt deja încercări timide, situri oficiale 
de prezentare și neoficiale, bloguri care încearcă să posteze cat mai mult din tezaurul de învățătură, cultură și trăire 
a Bisericii dar acest lucru se face sincopat și de multe ori amatorist fără o viziune misionară coerentă și eficientă. 
Biserica noastră nu trebuie să ignore acest spațiu al misiunii, având în vedere cât de familiar și accesibil a devenit 
internetul. În ceea ce privește misiunea adresata tinerilor, ea nu se mai poate concepe fără aceasta componentă.”20

Putem înțelege acest fenomen ca o provocare, deoarece internetul este o posibilitate de propagare a multor 
concepții, uneori chiar negative sau devastatoare în ceea ce privește viața sau modul de a privi viața omului. Tot ce 
se propagă negativ pe internet poate fi accesat cu ușurință de către terți. Biserica va trebui în accesași măsură sau 
chiar mai mult să dezvolte o propovăduire a binelui, astfel înclinând balanța se va da posibilitatea accesării unor 
situri religioase care pot pune în valoare trăirea cu Hristos și în Hristos, poate fi numită o luptă între bine și rău, 
ținând cont de faptul că suntem oricum asaltați de acest fenomen.

 ”Internetul a devenit o parte din universul copiilor de astăzi, iar în ritmul în care se dezvoltă accesul la această 
rețea internațională de informații, pe viitor influența ei va spori. Pe lângă avantajele sale deloc neglijabile, Internetul 
reprezintă un pericol serios la adresa celor mici. De fapt, dacă ne referim strict la copii și chiar la adolescenții aflați 
într-o perioadă dificilă și confuză a vieții lor, Internetul poate face mai mult rău decât bine. Nu trebuie deloc să fii 
un expert în domeniu ca să înțelegi acest lucru, doar să cunoști labilitatea mental-emoțională a celor mici, lipsa 
discernământului și a experienței de viață tipice vârstei, precum și pericolele internetului la adresa minorilor.

Internetul se dezvoltă și se diversifică continuu, Iar astăzi, majoritatea copiilor, cu precădere cei din zona urbană, 
au acces la Internet, nu doar la școală, ci mai ales acasă. Spre exemplu, încă din anul 2000 doar în Statele Unite erau 
55.475.000 de case cu conexiuni la Internet, iar 99% dintre școlile publice aveau acces la internet.

Pentru a înțelege mai bine impactul uriașei rețele de informații și comunicații asupra copiilor, trebuie să 
recapitulăm puțin puterea de înțelegere și formarea noțiunilor despre lumea înconjurătoare a principalelor 
subgrupe de vârstă ale celor mici.

Astfel, la vârsta de 3-5 ani, copilul își poate aminti și aplica ce a învățat cu o zi în urmă. El nu poate separa încă 
fanteziile de realitate și trăiește într-o lume pre-operațională. Acești copii își pot menține atenția între 8-15 minute.

În intervalul următor, de 8-5 ani, copii încep să-și stabilească propriile identități, joaca devine mai cooperativă 
și încep să-și dezvolte abilități motorii. Între 8-6 ani, lumea copilului trece de realitățile imediate, gen casă și școală.

Copiii aflați în intervalul de 8-12 ani încep să gândească în termeni abstracți și devin mult mai interesați de 
interacțiunile cu ceilalți copii.

În perioadele pubertății și adolescenței, cu toate că sunt mai maturi și mai experimentați decât copiii, adolescenții 
pot deveni la fel de ușor victime ale aspectelor negative ale Internetului.

S-a constatat că, în general, băieții și fetele sunt atrași în egală măsură de lumea virtuală a Internetului. Comunicarea 
prin e-mail, serviciile de mesaje instantanee, căutarea pe Internet și mai ales diversele rețele de socializare sunt 
principalele puncte de interes pentru copii. Atât băieții, cât și fetele participă cu sârg la întreceri online, vizitează 
chat room-uri și mai ales sunt pasionați de urmărirea paginilor personale de pe rețelele de socializare. Tot în urma 
unor cercetări, s-a constatat că fetele tind să folosească mai mult Internetul pentru educație, teme pentru școală, 
muzică și shopping. Băieții, în schimb, sunt mai interesați de jocuri, distracție și gadgeturi. Ambele categorii de copii 
găsesc pe Internet tot ce își doresc legat de domeniile menționate, ba încă mai mult.

În afară de avantajele evidente pe care le oferă Internetul celor mici, concretizate îndeosebi în surse aproape 
inepuizabile de informații sau modalități de a-și spori cunoștințele și noțiunile de cultură generală, uriașa rețea de 
informații și comunicare aduce cu sine si o serie de pericole.

Una dintre cele mai mari primejdii la adresa copiilor care obișnuiesc să acceseze Internetul în lipsa părinților 
constă în așa numita hărțuire online.

Dacă hărțuirea la școală se limitează la momente în care copilul intră sau iese de la ore, iar hărțuitorul poate fi de 

20  Lect. Dr. Radu Petre Mureșan- https://www.crestinortodox.ro/religie/provocarile-internetului-apostolatul-media-99490.
html
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regulă ușor identificat și pedepsit, hârțuirea în mediul virtual poate lua forme mult mai complexe și mai periculoase.
Ca adulți responsabili, fie părinți, fie rude sau prieteni de familie, trebuie neapărat să reținem că vremurile s-au 

schimbat, iar hărțuitorii periculoși sunt pe deplin conștienți de posibilitățile Internetului în acest sens.
În situația tot mai des întâlnită în care copilul sau adolescentul vrea cu orice preț să stea pe chat, se impune o 

discuție serioasă cu el (ea) despre aceste riscuri. Iar discuțiile trebuie să se încheie doar atunci când ne-am asigurat 
pe deplin că copilul a învățat ce trebuie să facă atunci când este hârțuit cu mesaje total nepotrivite.

Puși în situația dramatică în care primesc mesaje cu conținut sexual sau amenințări, copii se rușinează sau se sperie, 
de obicei, și cred în sinea loc că dacă spun părinților vor înrăutăți situația. Sub adăpostul relativ al anonimatului, la care 
se adaugă riscul relativ scăzut de a fi identificați și prinși, indivizii periculoși devin tot mai îndrăzneți față de minori.  
Ce este de făcut ?

Evident, dacă aruncăm un ochi în istorie, descoperim că fiecare generație sau epoca a avut de înfruntat riscurile 
sale. Pentru noi, cei de acum, fluxul uriaș de informații, precum și avântul fără precedent al comunicațiilor, a dus la 
această situație sensibilă, în care tinerii de astăzi au în față nu doar informațiile de valoare și calitate prezente pe 
Internet, ci și pericolul reprezentat de numărul tot mai mare de pedofili și obsedați sexuali.

Din acest motiv, experții care au studiat și au încercat să găsească mijloace eficiente de protecție a copilăriei 
celor mici, precum și a liniștii părinților, au elaborat o serie de sfaturi care, dacă sunt învățate și aplicate corect de 
cei mici, transformă navigarea pe Internet în ceea ce trebuie să fie pentru copii: o incursiune plină de informații noi 
și folositoare.

Copilul trebuie să știe că poate să închidă oricând, fără riscul vreunei pedepse, ferestrele de chat, e-mail-ul 
sau chiar computerul în momentul în care primește pe mail sau chat mesaje obscene, amenințări sau fotografii 
și fragmente video cu conținut pornografic sau violent, copilul trebuie să-și anunțe părinții fără teamă sau rușine. 
Adulții trebuie să facă totul pentru ca relația dintre copil și părinte să fie una deschisă, sinceră și reciprocă, astfel 
încât cei mici să poată vorbi oricând cu părinții despre potențialele lor experiențe neplăcute din mediul online.

Abundența materialelor pornografice pe Internet a devenit o problemă atât de mare, încât au fost create 
programe speciale care, odată instalate în PC-urile sau laptop-urile celor mici, blochează accesul pe site-urile cu 
conținut nepotrivit pentru inocența copilăriei.”21

”O adevărată rețea de riscuri îl împresoară pe utilizatorul Internetului, unele conștiente, alte greu sesizabile. 
Riscurile de natură medicală constatate statistic sunt legate de afecțiuni ale vederii, afecțiuni ale coloanei, dureri 
cervicale și lombare. Alte senzații, cum ar fi cea de nisip în ochi, de gât înțepenit, amețeli, dureri de cap, etc. Dacă 
împotriva unora ca acestea există remedii tot de natură medicală, sunt riscuri mai puțin sesizabile, riscurile care îi 
pândesc pe copiii care utilizează calculatorul și Internetul. Jocurile și dependența de ele constituie de asemenea 
un risc al utilizatorului Internetului. Jocurile în rețea între mai mulți utilizatori sunt cele care creează cel mai rapid 
dependență, pentru că au la dispoziție și posibilități de chat și cunoaștere a unor persoane noi. Dependența de 
Internet stă sub imperiul efectului „bulgăre de zăpadă”, căci se insinuează pe nesimțite, treptat, apoi merge spre 
definitiv, cu consecințe grave. Când copilul spune: „Hai că mai joc o rundă și gata!”, avem un semn clar al dependenței 
de acel joc și de Internet în general.

Constrângerea nu este o metodă bună de educație. De aceea, copilul trebuie îndrumat cu blândețe spre site-uri 
care îi sunt de folos; precizăm aici că acestea sunt numeroase. Copilul poate să joace șah on-line, un sport pentru 
minte excelent. Copilul poate fi îndrumat spre site-uri și softuri educaționale unde să-și îmbogățească vocabularul, 
cultura generală, aptitudinile de comunicare, să învețe o limbă străină, să participe la teste de perspicacitate sau 
de cunoștințe generale, spre biblioteci virtuale pentru copii, spre tot ceea ce i-ar putea stârni interesul pentru a-și 
contura o personalitate frumoasă și sănătoasă.”22

 Prin urmare nu putem neglija influența internetului asupra societății, însă cu toate acestea este de recomandat 
a se folosi internetul mai puțin. Este de preferat ca tinerii noștri să fie îndemnați spre biblioteci, și citind să câștige 
timpul dezvoltându-și atenția, memoria, respectul de sine și de ce nu iubirea față de biserică. 

EXEMPLUL VIEȚII PERSONALE
La hirotonia întru preot, candidatul la preoție depune, în fața sf. Altar, a ierarhului și a credincioșilor prezenți, 

dar mai cu seamă lui Dumnezeu, un jurământ care în mare parte cuprinde cuvintele Sfântul Apostol Pavel prezintă 
virtuțile ce se cer în legătură cu viața casnică unui păstor de suflete: „...bărbat al unei femei23..., bun chivernisitor în 
casa lui, având copii ascultători, întru desăvârșită bună cuviință. Căci dacă cineva a sa casă nu știe să-și orânduiască, 
cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu?”24, este un act văzut a ceea ce a învățat anii de școala teologică, o 
mărturisire a ceea ce crede dar și a ceea ce simte, este un început a cuvântului împletit cu fapta. Ceea ce va trebui să 
aibă în vizor de acum înainte este faptul că el nu poate ”ascunde sub obroc” faptele sale, viața sa personală și că de 

21  http://www.descopera.ro/capcanele-internetului/9624646-internetul-si-copiii-conexiuni-primejdioase
22  Cristian Șerban, Internetul- Tinerii în fața provocării, Editura Egumeniţa -Editura Cartea Ortodoxă, pag.36
23  Sfânta Scriptură, ibidem, 1 Tim, III, 2
24  Ibidem, 1 Tim III, 4-5
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acum înainte toți ”ochii” unei comunități și nu numai vor fi ațintiți asupra lui, ochi care vor aștepta de la cel ce este 
pus în fruntea lor să le fie model de urmare, sau poate o confirmare a faptului că însuși preotul a luat de model pe 
Hristos și că la rândul lui el este fără prihană și poate fi urmat. 

”Simplul exemplu sau pilda vieții preotului, deși de o capitală importanță, nu poate da o instrucție religioasă 
completă. Exemplul și învățătura se completează reciproc. „Exemplele singure”, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, „nu 
sunt îndeajuns pentru a instrui. Nu sunt eu cel care o spun, ci Mântuitorul însuși: Cel ce va face și va învăța se va 
chema mare, zicea dânsul (Matei V, 19). Dacă a face ar fi același lucru cu a învăța, ar fi fost de prisos să adauge 
partea a doua; ar fi fost destul să zică: cel care va face. Deosebindu-le însă, Mântuitorul ne învață că faptele nu sunt 
totuna cu cuvântul și, pentru a edifica pe deplin poporul, pilda și vorbirea trebuie să-și dea un ajutor reciproc”25, iar 
sintagma poluară ”să faci ce zice popa, nu ce face popa” nu are nici o justificare în relația directă dintre credincios 
și preot, pentru că ea este demontată imediat de reacția pertinentă a enoriașului: dacă preotul face eu de ce să 
nu fac?, dacă preotul fumează înseamnă că nu e un rău așa de mare, dacă preotul se îmbată eu de ce să nu?, dacă 
preotul nu postește eu de ce să postesc ? etc. Exemplele pot să fie multe însă trebuie ținut cont că oamenii văd, ei 
vorbesc între ei, de multe ori și ce n-a făcut preotul i se pune în cârcă, de aceea tot ceea ce face preotul în de aproape 
urmărit, comentat și ”tălmăcit”.

Pe de altă parte, am văzut că familia este pentru preot un prețios teren de experiență și de aplicație a artei sale 
de păstor, dublat fiind aici și de calitatea naturală de părinte al copiilor săi. Căminul său ajunge deci laboratorul, în 
care se creează și se fasonează exemplarele - model ale virtuților posibile, a căror realizare o urmărește în parohie. 
Într-un cuvânt, familia preotului va trebui să reprezinte „un model oferit parohiei și lumii”, atât ca atmosferă, cât și 
sub raportul conducerii sau dirijării ei. 26

Dacă preotul este privit îndeaproape, tot așa este văzută și familia preotului; modul în care se comportă copii 
și soția lui, este o dovadă a stării de fapt a realității educației și a trăirii din spatele ușilor locuinței parohiale. Dacă 
preotul este credincios, răbdător și înțelegător, soția lui chiar dacă nu a făcut teologia ea va învăța teologia de la 
soțul ei, pentru că teologia nu este numai teorie, ci este și trăire. Aici preotul experimentează dacă predicile sale 
ajung cu adevărat la sufletul credincioșilor, astfel reacțiile familiei nu vor pregeta a-și aduce aportul în experiența 
propovăduitorului Cuvântului lui Dumnezeu.     

” Interiorul și împărțirea unei case trădează întotdeauna o concepție anumită despre viață, precum și ordinea 
și disciplina în activitatea personală a locatarilor ei. Gospodăria și căminul unui preot pot crea preotului și familiei 
sale nu numai o aureolă de autoritate și de stimă precum și viceversa, dar influențează mediul și nu exagerăm dacă 
afirmăm că poate impune chiar o atitudine quasi religioasă enoriașilor.” 27 Este de înțeles că nu întotdeauna cuvintele 
sunt în concordanță cu realitatea și că preotul nu este perfect, oricât s-ar strădui, întotdeauna este loc de mai bine, 
viața personală a preotului trebuie să fie precum este și învățătura pe care o propovăduiește, mediul în care trăiește 
preotul trebuie să fie un loc primitor, precum și biserica, deoarece omul are nevoie să se agațe de exemple vii, care 
să arate că aceea cale este una potrivită, reală, cu rezultate demne de privit, cuvântul Lui Dumnezeu împlinit în 
viața familială a preotului întărește predica din biserică, credinciosul a auzit cuvântul dar î-l vede și experimentat. 
Prin urmare pentru a înainta în viața duhovnicească omul zilelor noastre nu poate fi convins doar cu vorbe, ci el are 
nevoie de realități vii pentru a-și trezi conștiința religioasă.

Preotul este o persoană publică, el intră în contact cu mulți oameni, el nu poate să se izoleze de lume, chiar 
dacă nevoile familiei sale sunt multe și trebuie să se ocupe de creșterea copiilor, de îngrijirea casei parohiale sau a 
bisericii, totuși trebuie să-și organizeze timpul în așa fel ca pe lângă participarea la sfintele slujbe să poată participa 
și la viața comunității, la evenimente organizate în parohie, dar și prin vizitarea enoriașilor. Când mă refer la vizitarea 
credincioșilor, nu mă refer la vizitele pastorale cu ocazia sfințirii caselor, ci mă îndrept cu gândul la momentul în 
care Iisus trecea prin Ierihon, și Zaheu vameșul a auzit ca va trece pe acolo Iisus, sa suit întru-un Sicomor, iar Iisus 
a zis către el : ” Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și 
L-a primit cu bucurie.”28 Aici este esența propovăduirii Cuvântului Lui Dumnezeu, ca cel ce-l primește să-l primească 
cu bucurie. Dacă individul, oricare ar fi el, a auzit că preotul este un om bun, atunci va căuta să-l întâmpine să stea 
de vorbă cu el, să ia de la el cuvânt, însă dacă preotul va fi lacom, neîngăduitor, aspru și mândru, oamenii se vor 
ferii de întâlnirea cu el. De aceea încă din prima zi în care a pășit în parohie preotul trebuie să fie exemplar, viața lui 
trebuie să fie cu Hristos, în Hristos și pentru Hristos, doar așa va putea trezi conștiința religioasă a celor cu care va 
interacționa. 

25  Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, ibidem, pg.162.
26  Pr. prof. univ. dr. Petre Vintilescu, ibidem, pg151-152
27  ibidem, pg.153
28  Sfânta Scriptură, ibidem, Luca XIX,5-6.
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REPERE ISTORICE 

POVERGINA – COMUNITATE, ȘCOALĂ, BISERICĂ.

                                                                 

Prof. dr. DUMITRU TOMONI

Așezat în nord-estul judeţului Timiș, la 7 Km nord de Făget, oraș de care aparţine din punct de vedere administrativ, 
satul Povergina este situat „într-o scoică de vale”, între coline acoperite de o bogată vegetaţie1. Toponimul este sârbo-
croat și provine din apelativul površina, având sensul de „vârf” sau „ridicătură de teren ce reprezintă punctul de plecare 
al unui defileu sau al unei trecători”2. Localitatea a fost consemnată în documente în diferite forme: 1761 Boverschina, 
1785 Poversina, 1851 Poversina, 1913 Porjon3.

Până la apariţia lucrării lui Engel Pal („Așezările 
de epocă turcească din sangeacurile Timișoara și 
Moldova (1554-1579)”4, lucrările de specialitate 
considerau anul 1761 drept prima atestare 
documentară5, când într-adevăr localitatea era 
menţionată în grafie germană sub numele de 
Boverschina. În anul 1996 Engel Pal publică 
trei deftere otomane – registre de inventariere 
a unor localităţi și a locuitorilor lor în interes 
fiscal – făcute în anii 1554, 1569 și 1579. În toate 
cele trei deftere apare și satul Povejzan din 
nahia (districtul) Făget, având 28 gospodării în 
1554, 16 în 1569 și 13 în 1579. Numărul relativ 
mare de gospodării raportat la alte așezări din 
zonă – Bichigi: 13, 8, 9 sau Sigilești: 9, 5, 5 – 
demonstrează că satul era bine populat și avea 
o vechime considerabilă6. 

Cercetările arheologice sau descoperirea 
altor documente ar putea aduce noi clarificări în 

această problemă. Localitatea nu apare în conscripţia lui Marsigli (1690-1700)7, dar apare în conscripţia din 1717 sub 
forma Boursche cu 10 gospodării8, cât aveau și satele vecine Bichigi și Bunea Mare, iar în harta militară din 1772 și în 
dicţionarul lui Korabinsky din 1786 apare sub forma Poworschina, având 35 de familii ce deţineau o suprafaţă de 2 
061 jugăre de pământ9. În 1828 și 1851 apare sub forma Poverzsina 10. Sub aceeași formă apare și la Pesty Frigyes în 
„Istoria comitatului Caraș”, istoricul maghiar consemnează și principalele toponime din vecinătatea satului, păstrate 
neschimbate până astăzi: Lunca, Gruneţ, Simziana, Rujasca, Stoineasa, Ieriţa și o pădure, Povija (pavia) în care se 
găsesc căprioare, vulpi și mistreţi și prin care curge un pârâu, care în timpuri ploioase se revarsă11.

În secolele XVI-XVIII vatra satului nu coincide cu cea actuală, casele erau răsfirate şi situate sub poalele dealurilor 
ce înconjoară localitatea. La 3 octombrie 1783, congregaţia comitatensă a cerut autorităţilor imperiale aprobarea 
pentru sistematizarea localităţilor. Argumentele forului comitatens erau distanţele mari dintre case, caracterul 
dezordonat al satelor, insuficienţa izlazului, sporirea siguranţei publice în faţa lotrilor ce profitau de izolarea caselor 

1  Ioachim Miloia, Biserica de lemn din Povergina, în „Luceafărul” (Timișoara), nr. 3, martie 1935, p. 125
2  Vasile Frățilă, Lexicologie și toponimie românească, Timişoara, Edit. Facla, 1987, p. 135-136
3  Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. 2, edit. Academiei, Bucureşti, 1968, p. 59
4  Engel Pal, A Temesvari es Moldovai szandzsak torokkori telepulesei (1554-1579), Szeged, 1996
5  Pesty Frigyes, Krasso varmegye torttenete, Budapesta, 1884, vol. 2, Partea a II-a, p. 130
6  Engel Pal, op. cit., p. 180
7  Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, vol. 1, Timișoara, 1935, p. 332; vezi și Pavel Binder, Lista localităţilor din Banat de la 

sfârșitul secolului al XVII, în „Studii de istorie a Banatului”, vol. 2, Timișoara, 1970, p. 66-67
8  Jeno Szentklaray, Szaz ev Delmagyarorszag ujabb tortenetebol, Timișoara, 1879, p. 23
9  Nicolae Popp, Populaţia Banatului în timpul lui Iosif al II-lea, Timișoara, 1942, p. 35
10  Coriolan Suciu, op. cit., p. 59
11 Pesty Frigyes, op. cit., p. 130 
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şi satelor12. Sistematizarea nu ridica mari probleme deoarece toate 
casele erau construite din lemn, putând fi ușor demontate și refăcute. 
Planul prevedea mutarea locuitorilor din Povergina la Bichigi și 
sistematizarea celui din urmă13. Evident acest plan s-a izbit de refuzul 
poverginenilor, care nu puteau renunţa la terenul arabil ce-l posedau 
în jurul satului, dar în sec. XX vatra satului s-a modificat, gospodăriile 
mutându-se din Rujasca și de pe dealurile din împrejurimi pe locul 
actual.

După pacea de la Passarowitz (1718), când Banatul intră sub 
dominaţie habsburgică, Povergina face parte, la început din districtul 
Făgetului, iar mai târziu din cercul Făgetului, fiind menţionată 
în raportul revizorului imperial J.J.Ehrler din 1774 sub forma 
Poverschina14. Înlocuirea dominaţiei otomane cu cea habsburgică 
nu a schimbat viaţa social-economică a locuitorilor, pentru că nu a 
influenţat principalele ocupaţii: cultivarea pământului, creșterea 
animalelor și cărăușia. În schimb, a creat premizele unei evoluţii 
spirituale prin afirmarea celor două instituţii fundamentale pentru 

menţinerea fiinţei naţionale, școala și biserica.
La 24 mai 1774, împărăteasa Maria Tereza sancţiona Regulile directive pentru îmbunătăţirea învăţământului din 

școlile elementare sau triviale sârbești și românești reunite, prima lege menită să organizeze și să îmbunătăţească 
învăţământul elementar (trivial)15. Printre școlile primare înfiinţate în 1774 se află și școala din Făget unde învăţau și 
copii din Povergina, Bichigi, Băsești (Begheiu Mic), Veţa și Bătești16. Și în 1777 elevii din Povergina urmau cursurile 
școlii confesionale românești din Făget așa cum rezultă din raportul episcopului de Timișoara, Moise Putnic17. Și asta 
în ciuda faptului că drumul până la Făget era greu de parcurs, iar copiii din Bichigi, Bătești și Băsești renunţaseră să 
vină la școala din Făget. Abia în anul 1795 
locuitorii din Povergina vor avea o școală 
proprie, cursurile fiind frecventate în mod 
regulat de 8 elevi sub îndrumarea lui Isaia 
Florescu18.

Deși relativ târzie, confirmarea existenței 
unei clădiri școlare ne-o oferă învațătorul 
Partenie Andrașescu prin însemnările făcute 
de el pe Antologhion, Râmnic, 1786. După 
ce precizează că a venit ,,sistematician 
învățătoriu” la Povergina în 4 noiembrie 
1856 (anterior, fusese la Răchita învățător 
substitutoriu) el continuă: ,,Spre aducerea 
aminte am scris precum [că] în anul 1857, 6 
Decembrie, s-au scris școala la n[ume]ro 87 
la conscripții și în 16 Aprilie 1857, fiind de 
nou facută ... ”19. Clădirea școlară aflată în 
vecinătatea bisericii și cimtirului, înscrisă în 
C.F. 27/top. 30, a fost vândută în 23 aprilie 
1894 lui Ioan Rusu, școala mutându-se în 
centrul localității, pe locul unde s-a zidit 
școală și cămin cultural în anii comunismului.

12  Dumitru Tomoni, Făget. Monografie istorică, Edit. Dacia. Europa Nova, Lugoj, 1999, p. 72
13  I.Boroș, Regularea comunelor în judeţul Caraș 1784-1796, în „Analele Banatului”, an. III nr. 2, 1930, p. 30-42
14  Iohann Jakob Ehrler, Banatul de la origini până acum (1774). Prefaţă, traducere și note de Costin Feneșan , Timișoara, 

Edit. Facla, 1982, p. 141
15  Victor Ţîrcovnicu, Istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1978, p. 128-129 
16  I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. I, Timişoara, Edit. Mitropolia Banat-

ului, 1980, p. 340
17  Victor Ţîrcovnicu, op. cit., p. 142 
18  Petru Radu, Dimitrie Onciulescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, Edit. Litera, 1977, 

p. 288
19  Ion B. Mureșianu, Carte veche bisericească din Banat, Timișoara, Edit. Mitropolia Banatului, 1985, p. 237 
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Până în anul 1924, când la Povergina a funcționat școala confesională documentele au consemnat numele 
următorilor învățători (unii erau și preoți): Dimitrie Crișan (1785-1791)20, Isaia Florescu (1795), Manole Ioa(na)vici 
(1808-1810)21, Nistor Păiușan (1810-1812)22, Toma Popovici (1817-1824)23, Atanasie Covaci (1825-1828)24, Stan 
Gondoci (1826-1833; 1835/1836)25, Partenie Andrașescu (1856/1857)26, Atanasie Glava (1861/1862), Manase Glava 
(1862/1863)27, Atanasie Dubeștean (1863/1864), Ignatie (Ignațiu) Jivan (1868-1872)28, Vasile Dărăbanț (1873-
1878)29, Ioan Chiricescu (1878-1883)30, Nicolau Martinovici (1884-1886)31, Flavian Ornitia/Ornița (1886/1887)32, 
Georgiu Popoviciu (1888/1889), Ioan Balint (1890-1895)33, Vicențiu/Vichentie Vincău (1900-1909)34, Patrichie 
Miclăuș (1916/1917)35.

Alături de școală, biserica a avut un rol important în educaţia locuitorilor și în evoluţia satului. La 1 septembrie 
1772 a fost hirotonit preot pentru cele 35 de familii Ioan Ioanovici36, primul preot consemnat într-un document 
scris37. Peste un deceniu același preot a reușit să mobilizeze cele 41 de familii pentru a ridica o biserică din lemn de 
stejar, una „dintre cele mai însemntate monumente de artă bănăţeană”38. 

Potrivit tradiţiei, nefiind biserică în sat, locuitorii mergeau să se roage la biserica din Făget39. Într-o duminică, 
întorcându-se acasă, locuitorul Ion Medescu, zis și Constandin, a găsit o comoară. Drept mulţumire, s-a hotărât să 
ctitorească o biserică pentru consătenii săi. Tot el a obţinut dreptul de la autorităţi de a tăia lemnul necesar din 
pădurea erarială.

20 Petru Radu, Dimitrie Onciulescu, op. cit., p. 288. Era învățător la școala din Făget, unde erau școlarizați și copiii din Povergina
21 A consemnat pe un Penticostar, Blaj, 1768:  „Am scris eu Manole Ioanovici, învăţătoriu în Ștaţia Poverjina dar de nașcere 

din satul Săceani. (...) Și am fost învăţători în Poverjina în 1808,1809,1810“ (Ioan Cipu, Însemnări pe cartea veche românească 
din protopopiatul Făget, în „Altarul Banatului”, an. XVII, nr. 7-9, 2006, p.118)

22 A consemnat pe un Octoih, București, 1774: „Scris-am eu Nistor Păiușan, învaţetor în Poverjina, 1810” și pe un Antologhion, 
Rîmnic, 1786: „Nistor Păiușan, învăţători Povărjina, anul 1812, în 30 Martie” (Ion B. Mureșianu, op. cit., p. 288)

23 A consemnat pe un Triod, Blaj, 1813: „Această Sfântă și Dumnezeiască Carte ce să chiamă Triod iaste a Sfintei Besearici 
a Răsăritului de leagea grecească neunită și a hramului mari sfinţilor Voevozi  Mihail și Gavril și s-a milostivit Stan Cerban [Șerban] 
a o plăti cu bani gata 41 (?) f., lăcuitori din Poverjina și chinezu [primaru], fiind plătită în luna lui Noemvrie în 29 zile anul 1817. 
Și am scris eu Toma Popovici, fiind învăţători 1814 1818 ín Poverjina (...) și în vreamia aceia fiind preot Gheorghie Popovici de 
nașcere din Bicaj (?) Dat în Poverjina în 29 de Iule Annul 1818”. (Ioan Cipu, Însemnări..., p. 118). Apare și pe lista prenumeranților 
la Pedagoghiia și Metodica pentru învăţătorii schoalelor orășeneșci și săteșci de Villom [Villaume] acum întâi pre limba daco-româ-
nească tradusă și prefăcută de Naum Petrovici1 al fundusurilor schoalelor de leagea grecească neunită naţionale în Crăimea Unga-
riei Crăesc Perceptor, Buda, 1818

24  A fost și administrator parohial în Povergina (1935-1936) și a consemnat pe un Triod, Blaj, 1813: „Scris-am eu Atanasie 
Covaci învăţător fiind în Anul 1825-1828“ și pe un Penticostar, Blaj, 1768: „Aceasta carte iastă al sfintei besearici și care au 
cumpărat[o] să-i ierte Dumnezeu păcatele lui câte au făcut pre lumea aceasta toate. Atanasie Covaci învăţător Poverjina”. (Ioan 
Cipu, Însemnări..., p. 118)

25 A fost primul învățător localnic. S-a semnat pe mai multe cărți bisericești: Antologhion, Rîmnic, 1786 – „Spre aducere 
aminte, scris-am eu Stan Gonda[oci] învăţători în Povergina, în anu 1833 în luna lui Octomvrie 12” – și  Penticostar, Blaj, 1768 
– „Stan Gondoci învăţători în satul Povârjina 1835/36“. (Ion B. Mureșianu, op. cit., p.288; Ioan Cipu, Însemnări..., p. 118) 

26  A venit din Răchita să suplinească la Povergina, fapt consemnat pe un Octoih, București, 1774: „Spre aducere aminte 
am scris precum în 4 Noemvrie anul 1856, am venit invețiatori din Rákitta la Poversina cu dicret și am fost substituruitoriu. 
Partheniu Andra sesko, sistematicesc invetiatoriu”. (Ion B. Mureșianu, op. cit., p.288)

27 A consemnat pe un Triod, Blaj, 1813: „Manasiu Glava din Sinteşti, învăţători în comuna Poverşina la Anul 1862“ ( Ioan 
Cipu, Însemnări..., p. 118)

28  La 13 ianuarie 1866 Ignaţiu Jivan, absolvent al Preprandiei din Arad, a fost numit prin concurs învăţător în Povergina. 
(Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (în continuare: D.J.T.A.N.), Fond Episcopia ortodoxă română Caransebeş, dosar 
7/1866, f. 2).  În 1872 se transferă la Bucuvăț, unde moare în același an, ,,în urma unui morb mai îndelungat”. Era originar din 
Feregyhaz [Firiteaz?] ( Ioan Cipu, Însemnări..., p. 118)

29  Însemnare pe un Octoih, București, 1774: „Vasile Darabanț, fostul învațiatoriu în Satazan 12 ani si în Po vergina 6 si de 
aciia am mers in Luncani”. (Ion B. Mureșianu, op. cit., p.288)

30  După nume pare localnic. În 1878 era învățător substituit [suplinitor].
31  A fost învățător și la Coștei (1878-1882).
32  A venit din Remetea Luncă, afost și preot.
33  A fost și preot în Povergina.
34  S-a născut în Hodoș, a absolvit un institut pedagogic (1900) și a funcționat un an ca învățător în Nemeșești
35  A fost și preot în Povergina și Bichigi.
36  I.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 377. După moartea lui Iosif Popovici, preotul Făgetului, Ioan Ioanovici devine 

preotul ambelor parohii, mutându-se la Făget. Înzestrează parohia cu mai multe cărți liturgice. Ultima oară își semnează 
numele în 1812 pe Penticostarion, Blaj, 1768, foaia de gardă 1. Deci, el a păstorit între anii 1772-1812.

37  Statistica parohiilor și preoților din eparhia Timișoarei, 1776, Timișoara. (Ibidem, p. 367-378)
38  Ioachim Miloia, op. cit., p. 125; vezi și Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, București, Edit. 

știinţifică și enciclopedică, 1976, p. 244; Ion Frunzetti, Arta românească în secolul XIX, București, Edit. meridiane, 1991, p. 90; 
Dumitru Tomoni, Ion Gheorghe Oltean, Doru Milostean, Biserici de lemn din zona Făgetului, Lugoj, 1991, p. 21-23

39  Cu siguranță a fost și o altă biserică înaintea celei construite în anul 1782. Un prim argument îl constituie existența 
preotului hirotonit la 1 septembrie 1772 pe seama parohiei Povergina. Cel de-al doilea argument este informația potrivit 
căreia acestei parohii/biserici Episcopia Timișoarei i-a sfințit antimis cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril în data de 10 
august 1779.(„Mitropolitul Banatului”, an. XVII, nr. 4-6, 1979, p. 283. Localitatea apare cu numele Poverșine.)



18 Învierea

Izolată de sat, situată pe coasta cea mai înaltă a cimitirului, biserica este de plan dreptunghiular cu absidă 
poligonală și pridvor peste care se înalţă turnul-clopotniţă, având dimensiuni relativ modeste (lungimea 9,36 metri, 
lăţimea 5,55 metri, înălţimea 5,30 metri, iar înălţimea turnului 11,20 metri) ce-i conferă o înfăţișare de adevărat 
giuvaer de artă ţărănească40.

Este construită din bârne de stejar îmbinate la colţuri în „coadă de rândunică”, iar ultimele cununi de bârne 
formeză elegante multiconsole. Iniţial lăcașul avea pereţii din lemn aparent, dar în urma lucrărilor de restaurare din 
anul 1954 pereţii exteriori au fost acoperiţi cu lipitură de pământ. Cu ocazia acestei restaurări s-a ridicat și o mică 
tribună în vestul naosului, ce acoperă azi timpanul dinspre tindă.

Ușa de la intrarea de vest este realizată din lemn și acoperită cu scândură parchetată dispusă în formă de romb. 
Ușa de la intrarea de sud este realizată tot din lemn, având în plus ţinte metalice lucrate la forjă. Biserica are patru 
ferestre, una pe peretele sudic, în dreptul naosului și două de mici dimensiuni pe laturile altarului. Pronaosul este 
tăvănit, acoperit cu scândură, iar naosul este acoperit cu boltă semicilindrică longitudinală din scândură.

Pereţii sunt placaţi la interior cu scândură, la fel și pardoseala. Tribuna ce acoperă timpanul dinspre tindă este 
realizată din lemn sculptat. Pe peretele sudic exterior, în dreptul naosului, între ușa de la intrare și fereastră se află 
un cuier din lemn unde credincioșii își lăsau căciula și cojocul pentru a intra în biserică.

Acoperișul este învelit în șindrilă, la fel și turla de deasupra pronaosului, ce are pe fiecare latură câte o fereastră, 
fiind încoronată de un corp piramidal și doi bulbi în vârful cărora se află o cruce de tablă.

Construită în stil baroc, biserica are o linie elegantă, armonioasă și echilibrată. 
Pisania din partea stângă a altarului arată ctitorii și împrejurările construirii bisericii: „Această sfântă biserică 

de nou s-au făcut și s-au împodobit precum se vede sub stăpânirea împăratului Iosef al doilea prin blagoslovenia 
preasfântului Episcop al Timișorii fiind protopop Petru Petrovici al Sărazului, iar preot paroh Ioan Ioanovici din 
Făget, iar ctitor Ioan Medescu ce s-au numit Constandin și Dumitru Chiricescu, fiind chinez Pătru Păcuraru, ajutând 
și Petru Dancovici din Fabric. S-au sfârșit la anul 1782, Septembrie 25 și am zugrăvit eu George Diaconovici din 
Vârșeţ sau Srediște”.41

Pereţii interiorului afumaţi de lumânări sunt pictaţi pe întreaga lor suprafaţă cu scene din Biblie încadrate cu 
ghirlande de viţă de vie. Peste bolta de scânduri se întinde un frumos covor compus din culori estompate și fum 
dar care dau o plăcută armonie cromatică: roșul fost cândva aprins se îngână cu ocru cald, cu un albastru ce dă 
în gri sau negru cu verdele pajiștii sau viţei de vie. Ioachim Miloia consideră că „Figurile sfinţilor privesc cu acel 
accent de mirare caracteristic vechii picturi, cu ochi mari în atitudini câteodată stângace, dar cu gesturi cu atât mai 
grăitoare”.42

Merită toată atenţia și portretul ctitorului Ioan Medescu atât pentru calitatea picturii, cât și pentru figura înfăţișată 
de adevărat bănăţean mândru în privire, energic, expresiv, sigur pe sine și fălos în haine de sărbătoare: cămașă albă 
decorată cu broderie, vestă albă, șubă de dimie albă, paspoalată cu negru la guler, buzunare și pulpană, brâu din 
piele maronie cu catarame metalice, cioareci croiți tot din dimie albă, decorați cu fireturi negre, strânși pe picior și 
cizme negre înalte.43

În altar, s-a păstrat și o casetă metalică, pe care s-a pictat scena „Mormântul Domnului”, cu inscripția „Bisericii 
Peverjin 1836”44.

Biserica din Povergina, declarată monument istoric în anul 1968, a fost considerată ca una dintre cele mai 
caracteristici biserici de lemn din Banat, având hramul „Sfântul Ilie”.

Din păcate, în 23 martie 2015, în urma unui incendiu, biserica a fost distrusă în proporție de 80%, rămânând 
doar zidurile exterioare.

De-a lungul anilor au slujit la această biserică: Ioan Iovanovici (1772-1812)45, Gheorghe Popovici (1813-1830)46, 
Atanasie Covaci (1835-1936), Constantin Popovici (1838), Iosif Iclozan (1857), Ioan Popovici (1865), Flavian Ornița 
(1886), Ioan Balint (1890-1899), Atanasie Emanuel (1899), Patrichie Miclăuș (1900-1920), Dragostin Blidariu (1923-1939), 
Petru Mărcușan (1934-1936), Emanuil V. Georgescu (1937-1948), Nicolae Bivol (1961-1972), Nicolae Boboia (1972-1975), 

40 loachim Miloia, Biserica de lemn din Povergina, în „Luceafărul” (Timişoara), nr.3, martie 1935, p.125. 
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Nicolae Secară, Bisericile de lemn ale Banatului, Timișoara, Edit. Excelsior, 2001, p.102.
44 Ibidem.
45  Numele său este consemnat pe două cărți bisericești ce au aparținut parohiei Povergina. Prima este un Octoih, București, 

1774: „Aciastă sfântă și dumnezăiască carte am dat eu popa Ion din Făget la satul Povergina, anul 1787”. Cea de-a doua este 
o consemnare făcută pe un Antologhion, Râmnic, 1786,: „Aciasta dumnezeiască carte ce se numește Menei, s-au cumpărat la 
besereca Poverjinii pre banii din milostenia de la tot satul și să fie la besereca Poverjinii de moșie, și s-au cumpărat în zilele 
părintelui Ioan Ioanovici care are parohia în Făget și Poverjin. Ianoarie 8 zile, 1791”. (Ion B. Mureșianu, op. cit., p. 237).

46  Apare pe lista prenumeranților la ANTROPOLOGHIIA sau scurtă cunoștinţă despre om și despre însușirile sale întocmită și 
întru acest rând adusă de Pavel Vasici-Ungurian al Mediţinei Auditoriu, Buda, 1830
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Grigorie Duma (1975-1978), Ioan Montoi (1978-1982), Simion Cornea (1982-1991) și Ioan Lazăr (din 1991).
Şi în secolul al XIX-lea satul a evoluat pe aceleaşi coordonate. Nu s-au produs modificări nici în ceea ce priveşte 

preocupările locuitorilor şi nici în situaţia lor materială. Sub raport demografic, constatăm o creştere sensibilă dar 
continuă a populaţiei. Dacă în 1837 satul număra 324 locuitori, în 1848 numărul lor a crescut la 385, peste un 
deceniu la 409, pentru ca la 1892 să ajungă la 415 locuitori47. În ceea ce privește structura etnică și apartenenţa 
religioasă, potrivit semantismelor publicate, toţi locuitorii erau români ortodocși.

Şcoala şi biserica au continuat să rămână şi în această perioadă singurele focare de cultură şi spiritualitate. 
Potrivit statisticilor oficiale în anul şcolar 1802/1801 erau înscrişi la şcoala din Povergina 9 elevi, dintre care doar 
5 frecventau şcoala în mod regulat48. Frecvența slabă la școală, din cauza atitudinii familiei dar și a sărăciei marii 
majorități a locuitorilor, obligați să-i folosească pe copii la munca câmpului sau ducerea animalelor la pășune, a 
fost o constantă a satului românesc. Nu întâmplător, în anul 1895, preotul Ioan Balint, care cumula și postul de 
învăţător în Povergina, fiind absolvent de institut pedagogic, trimite o informare protopopului, anunţându-l că, 
din 5 și până în 12 aprilie (când întocmește sesizarea), „niciun prunc nu a venit la școală”. Fără a se strădui să afle 
care sunt motivele/cauzele acestei situaţii anormale, el se plânge că „în repetate rânduri” a cerut ajutorul judelui 
comunal, „atât verbal, cât și scripturistic”, dar acesta nu a întreprins nimic pentru a obliga părinţii să-și trimită copiii 
la școală49.

Nici situația bisericii nu era foarte bună. Fiind o parohie săracă, s-au perindat un număr mare de preoți, mulți 
căutând „locuri mai mănoase și pe acești fii i-au lăsat în grija Domnului. Mulți preoți au venit aici mai mult din 
pedeapsă deoarece acest sat este un fel de «Sărăceni a lui Popa Tanda» unde se pot curăța păcatele”, se consemna 
într-un răspuns la chestionarul trimis de Ioachim Miloia50.

La începutul secolului al XX-lea asistăm la o creștere sensibilă a populaţiei. Recensământul maghiar din 1900 
înregistra 441 locuitori, 88 de case – 1 din piatră și 87 din lemn – și o suprafaţă de 2396 jugăre. Majoritatea caselor erau 

acoperite cu șindrilă (56), o parte din ele cu paie (31) și doar 
una cu ţiglă. Sub raport etnic recensământul consemna: 432 
români, 8 unguri și 1 sârb; 225 bărbaţi și 216 femei. Dintre 
aceștia doar 56 erau știutori de carte51. Recensământul din 
1910 înregistra 449 locuitori – 444 români și 5 maghiari – și 
94 de case: 2 din piatră, 5 din chirpici și 87 din lemn; 10 
acoperite cu ţiglă, 80 cu șindrilă și 4 cu paie52. Analiza celor 
două recensăminte din perspectiva locuinţelor dovedește 
o evidentă îmbunătăţire a vieţii materiale. Din păcate, din 
cei 449 locuitori doar 51 (11,4%) știau să scrie și să citească.

Din dorința de a cunoaște atât situația parohiilor din 
cel mai  îndepărtat protopopiat al eparhiei, cât și a școlilor 
confesionale, dat fiind preocuparea predilectă pentru 
susținerea învățământului confesional în limba română 
într-o perioadă dificilă, episcopul Miron Cristea a decis 
ca prima sa vizită canonică mai importantă în eparhie să 
o facă în protopopiatul Făget53. Vizita a fost ocazionată și 
de sfinţirea bisericii ortodoxe din Făget, reparată în acel 

an și pictată de pictorul academic Virgil Simonescu, originar din Gladna Română. Cu această ocazie, vineri 7/20 
octombrie 1911, viitorul patriar a vizitat și biserica din Povergina. Văzând că biserica era prea mică și localul școlii 
nesatisfăcător, episcopul a donat 200 cor. pentru construirea unui nou edificiu de școală și 100 cor. la un fond 
pentru zidirea unei noi biserici și a îndemnat poporul să contribuie și el la sporirea acestui fond54.

Izbucnirea primului război mondial, la 28 iulie 1914, a înrăutăţit și situaţia locuitorilor din satul Povergina, 
datorită dificultăţilor materiale pe care le-a generat. Aproape din fiecare familie 1-2 bărbaţi au plecat pe front. 

47  Dumitru Tomoni, Făget. Monografie istorică, Lugoj, Edit. „Dacia Europa Nova”, 1999, p. 113
48  Victor Ţîrcovnicu, op. cit., p. 160
49  Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia protopopiatului ortodox român al Făgetului. 300 de ani de existență 

atestată, Timișoara, Editura Învierea, 2016, p.673
50  Muzeul Banatului Timișoara, Fond Ioachim Miloia, dosar Povergina.
51 Recensământul din 1900. Transilvania. Coordonator Traian Rotariu, Edit. Staff, p. 582-585 
52  Recensământul din 1910. Transilvania. Coordonator Traian Rotariu, Edit. Staff, p. 564-567
53  Dumitru Tomoni, Vizitele canonice ale episcopului Miron Cristea în protopopiatul Făget, în „Biserică și națiune. La românii 

din Banat și Transilvania. Episcopul Elie Miron Cristea și Marea Unire”, Editori Adrian Ardeț, Ioan Moldovan, Cluj-Napoca, Edi-
tura Mega, 2018, p. 193-205

54  Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, op. cit., p. 368
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Printr-o ordonanţă dată de contele Tisza, șeful guvernului maghiar, la 14 ianuarie 1915, fiecare producător era 
obligat să anunţe cantităţile de grâu, secară, orz și ovăz care-i prisoseau, pentru a fi vândute cu preţurile stabilite 
de autorităţi. Cei care le ascundeau urmau a fi pedepsiţi cu închisoare – 2 luni și amendă 600 coroane55 . În ianuarie 
1916 s-a hotărât rechiziţionarea rezervelor de făină și grâu56, iar la sfârșitul anului s-a trecut și la rechiziţionarea 
slăninei și unturei din toate gospodăriile. Se lăsau doar 4 kg slănină și 5-8 kg untură de persoană pe timp de un an57. 
În vara anului1917 s-a hotărât ca întreaga recoltă să fie sechestrată. Ţăranii erau obligaţi să strângă recolta și apoi să 
declare cantităţile obţinute. Din întraga cantitate își puteau păstra 15 kg/lună pentru persoanele ce au trecut de 15 
ani și 12 kg/lună pentru celelalte. Restul produselor cerealiere erau puse sub sechestru, urmând a fi predate pentru 
producţia de război58. Acţiunea de rechiziţionare se desfășura fără milă și era de multe ori însoţită de abuzurile 
autorităţilor locale. Starea de nemulţumire era sporită și de specula efectuată de unii comercianţi cu produse de 
strictă necesitate pentru gospodăriile ţărănești, cât și de distribuirea nedreaptă a produselor naţionalizate și a 
puţinelor ajutoare acordate de stat văduvelor și orfanilor de război59. Nu întâmplător printre cei ce au participat la 
devastarea depozitelor și magazinelor comercianţilor evrei din Făget în 4 noiembrie 1918, au fost și locuitori din 
satul Povergina.

La Marele Război au participat 83 de locuitori din următoarele familii: Rusu, Chiricescu, Hudulin, Florescu, 
Șerban, Milostean, Drugă, Tomescu, Novac, Popovici, Udrescu, Todorescu, Oltean, Berbeca, Bumbu, Belu,  Gavriloni,  
Dumitru, Gherghina, Lupulescu, Pavici, Crețu, Tomoni,  Zîrnea, Licărețiu,  Iovescu și Draghicioni. Dintre cei trimiși 

pe front, Ioan Todorescu (numărul casei 30) și Gheorghe 
Todorescu (62) au murit pe front, Isai Chiricescu (35), Pahomie 
Berbeca (56), Petru Tomescu (73), Ioan Licărețiu (78) și Ioachim 
Florescu  (80) au murit în spital,  sau în urma rănirilor și bolilor, 
iar 11 au fost dați dispăruți: Ioan Florescu (5), Gheorghe Novac 
(16), Nicolaie Florescu (29), Nicolaie Chiricescu (32),  Simion 
Berbeca (43), Dumitru Todorescu (45), Nicolaie Lupulescu 
(59), Isai  Tomescu (73), Pahomie Florescu (80), Gheorghe 
Florescu  (116) și Petru Chiricescu (118). În urma celor 18 eroi 
au rămas 10 văduve și 20 de copii orfani60.

La 16/29 noiembrie 1918, locuitorii întruniţi într-o adunare 
publică prezidată de preotul Patrichie Miclăuș, notar fiind 
Ioan Todorescu,  îl alege pe Ioachim Florescu drept delegat 
al satului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În 
credenționalul dat de adunare se menționează că „Povergina 
se declară solidară cu interesele pur românești și consimte cu 
Consiliul Național Român din Transilvania și țara ungurească, 
pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat liber și 
independent”61.

După Marea Unire, satul Povergina făcea parte din plasa 
Făget, judeţul Caraș Severin, având o populaţie de 440 
locuitori – 211 bărbaţi și 229 femei – toţi români ortodocși 

și 121 gospodării62. Agricultura și creșterea animalelor continuau să fie principalele ocupaţii ale locuitorilor. În 
urma reformei agrare din 1921 aproape toate familiile au fost împroprietărite cu loturi ce variau între 0,800-4,400 
jugăre, marea majoritate a loturilor depășind două jugăre63. dar pământul era nefavorabil agriculturii în cea mai 
mare parte, peste 86% fiind zonă de pădure. De aceea fiecare gospodărie creștea animale, fiind înregistrate într-

55 „Drapelul” an. XV, nr. 3 din 6/16 ianuarie 1915, p. 3 
56  Idem, an. XVI, nr. 3 din 5/18 ianuarie 1916, p. 2 
57 Idem, an. XVII, nr. 11 din 26 ianuarie/8 februarie 1917, p. 3
58  Idem, an. XVII, nr. 96 din 2/15 septembrie 1917, p. 2-3
59  Ioan Munteanu, Noi date privind mișcarea socială și naţională a ţărănimii bănăţene în toamna anului 1918, în „Studii de 

istorie a Banatului”, Timișoara, nr. 6-7, p. 115
60  Dumitru Tomoni, Povergina, contribuția unui sat bănățean la Marele Război în „Morisena”, Cenad, an.II, nr. 2(6), 2017, p. 

53-57
61  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Colecția documente, Documentele Unirii, vol. II, f. 517-518; vezi și Dumitru Tomoni, 

Paşaport pentru istorie. Credenţionalele bănăţene de la Alba Iulia, Timişoara, Edit.  Eurostampa, 2019, p. 134
62  D.J.T.A.N., Fond Prefectura Severin, dosar 46/1921, f. 255; vezi și C. Martinovici și N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Bana-

tului și celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, 1921, p. 20 
63  Arhiva Istorică Centrală București, Fond Reforma agrară din 1921 în judeţul Caraș Severin, dosar 542/1939, f. 610 
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un document din 1921 aproape 600 vite64. O altă ocupaţie a locuitorilor era cărăușia. Exploatarea lemnului și în 
special cel din pădurile aflate în apropierea Episcopiei Catolice, încredinţate firmei „Tanszig” se făcea iraţional și 
cu unele consecinţe asupra locuitorilor. Drumurile satului devin uneori impracticabile și de aceea Consiliul sătesc 
ajunge de multe ori în conflict cu firma „Tanszig” și este obligat să includă în bugetele anuale sume importante 
pentru susţinerea drumurilor și a pășunilor. Astfel, în ședinţa extraordinară a Consiliului sătesc din 15 mai 1930 
se hotărăște impunerea unei taxe de 15 000 lei Episcopiei Catolice și 30 000 lei firmei „Tanszig”, pentru susţinerea 
drumului comunal și a pășunatului afectat prin depozitarea materialului lemnos de către firma „Tanszig”65.

În perioada 1924-1926 s-a construit un local pentru școală în valoare de 166 000 lei, iar în 1936 un local pentru 
primărie66. Dintre învăţătorii care au slujit la catedră după Marea Unire, documentele vremii consemnează numele 

lui Ioan Drăghia, Anica Feneșan, Ștefan 
Dumitrașcu67, Axente Brașovan, Emil Tatucu, 
Ion Groșan, Nicolae Avramescu, Iacob Stancor. 
Chiar dacă numărul știutorilor de carte a 
crescut, școlarizarea copiilor era un proces 
dificil. Nu întâmplător în toată perioada 
interbelică doar doi fii de ţărani au reușit să 
urmeze cursurile învăţământului superior: 
Isaia Tomoni (Școala Militară de Ofiţeri) și 
Nicolae Șerban (Seminarul Teologic din 
Caransebeș). Dintre primarii aleși sau numiţi 
documentele consemnează pe Ioan Șerban, 
Nicolae Tomoni, Pavel Șerban, Isaia Todorescu 
reprezentând Partidul Naţional Liberal, 
Partidul Naţional Ţărănesc și Garda de Fier.

Declanșarea celui de-al doilea război 
mondial a influenţat și evoluţia satului 
Povergina. În primăvara anului 1940, din cei 
382 locuitori ai satului Povergina, 88 au fost 

mobilizaţi,68 lăsând astfel numeroase familii fără sprijinul capului de familie. În acelaşi timp sa-u făcut rechiziţii 
de animale pentru întreţinerea armatei. Numai în intervalul 1 iunie-17 iulie 1941 din Povergina s-au rechiziţionat 
10 perechi de cai69. Potrivit Ordonanţei nr. 3 din 1942 dată de Prefectura judeţului Severin, toţi locuitorii posesori 
de vehicole cu tracţiune animală și mecanică erau obligaţi să facă lunar cel puţin 7 transporturi de lemne din 
pădurile din zona Făgetului până la gara reședinţă de plasă. În acest sens 30 de familii din Povergina erau obligate 
să transporte lunar 360 m st. din pădurea Povergina la gara Făget70. În ciuda neajunsurilor cotidiene, marea 
majoritate a locuitorilor sprijină iniţiativele de sprijinire a frontului, prin „Darul ostașului” – donaţii în articole de 
îmbrăcăminte și încălţăminte – sau „Darul plugarilor” – produse agricole. În septembrie 1942, 33 familii donează 
ciorapi și prosoape71, iar în aprilie 1943 se donează pentru front articole de îmbracăminte în valoare de 2000 lei 
și alimente în valoare de 5000 lei72. În cadrul acţiunii „Darul plugarilor”, în toamna anului 1944 locuitorii donează 
pentru întreţinerea armatei 521 kg de grâu, 47 kg de ovăz și 10 kg de orz73. Tributul cel mai greu dat de locuitorii 
satului celui de-al doilea război mondial a fost cel uman. Din cei aproape 40 de locuitori participanţi la operaţiunile 
de război, 9 și-au lăsat viaţa pe câmpurile de luptă: Ion Rujeu, Aurel Milostean, Ioan Șerban, Gheorghe Chiricescu, 
Aurel Hudulin, Doru Ișfănescu, Ioan Drugă, Traian Chiricescu.

Instaurarea regimului comunist și-a pus amprenta și asupra evoluţiei satului Povergina. Prigoana declanșată 
împotriva chiaburilor, consideraţi de autorităţile comuniste „principalul dușman la sate”74, s-a răsfrânt și asupra 
gospodarilor satului. Chiar dacă din cele 88 gospodării 54 deţineau între 1-3 ha, 27 între 3-5 ha și 7 între 5-10 
ha, locuitorii Dumitru Florescu, Ioan Șerban, Nicolae Gherghina, Petru Pavici, Nicolae Tomoni, Brândușa Șerban și 

64  D.J.T.A.N., Fond Prefectura Severin, dosar 75/1920, f. 2 
65  Idem, Fond Pretura plășii Făget, dosar 5/1930, f.21 
66  Idem, Fond Prefectura Severin, dosar 144/1937, f. 30 
67  Muzeul Banatului Timișoara, Fond Ioachim Miloia, dosar Povergina
68  D.J.T.A.N., Fond Pretura plășii Făget, dosar 8/1940, f. 157
69  Ibidem 
70  Idem, Pretura plășii Făget, dosar 8/1962, f. 145
71  Idem, Pretura plășii Făget, dosar 17/1942, f. 33 
72  Ibidem, f. 58 
73  Idem, Pretura plășii Făget, dosar 17/1944, f. 59 
74  Costin Murgescu, Reforma agrară din 1945, Edit. Academiei, București, 1956, p. 239 
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Eva Ișfănescu au fost declaraţi chiaburi75, anchetaţi 
de Securitatea Făget, batjocoriţi și ameninţaţi cu 
pierderea libertăţii.

După anii ‚50 lucrurile s-au liniștit și în Povergina, 
locuitorii și-au construit localuri pentru școală, cămin 
cultural și magazin sătesc, iar marea majoritate 
și-au zidit case din cărămidă și au depus eforturi 
considerabile pentru instruirea și educarea copiilor.

La 18 mai 1952, Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular Făget hotăra continuarea lucrărilor la 
Casa de Cultură din Făget, construirea unui cămin 
cultural la Bichigi și a unei școli la Povergina76. La 
Popa, s-a aprobat să se construiască și o sală pentru 
căminul cultural din Povergina. În acest sens, s-a 
hotărât să se folosească cărămida și lemnul pregătit 
pentru construirea unei noi biserici și să se apeleze 
și la contribuția locuitorilor, în bani și în zile de 
muncă. Astfel, 14 familii cu un venit anual de până 
600 de lei urmau să contribuie cu câte 30 de lei, iar 
69 de familii cu un venit anual de peste 600 de lei 
cu 60 de lei, urmând să se încaseze 4 560 de lei77. 
Pentru gestionarea banilor și coordonarea lucrărilor 
s-a constituit un comitet format din: învățătorul 
Popa Ștefan, Chiricescu Isai, Todorescu Isai, Otescu 
Petru, Lupulescu Maria, Covaci Ion, Chiricescu Livia 
și Zârnea Ion. Amplasată pe locul școlii existente 

și demolate, construcția s-a finalizat în anul 1953, școala din Povergina funcționând în acel an școlar în localul 
Primăriei.

Chiar dacă regimul comunist le-a lăsat pământul, satul nefiind colectivizat, căderea comunismului a produs 
bucurie și speranța de mai bine. În același timp a oferit și alte oportunități, inclusiv o mai mare mobilitate a populației, 
ceea ce a dus la o depopulare și la o îmbătrânire a satului. Dacă la recensământul din 1992 erau consemnați 203 
locuitori, toți români78, în 2011 au mai rămas doar 149 locuitori. Scăderea populației a dus la închiderea școlii în 
toamna anului 2004, după peste două secole de funcționare. 

Deși populația era în continuă scădere, o mai veche dorință a locuitorilor, obstrucționată de regimul comunist, 
va deveni realitate după 1990. Chiar dacă lucrările de punere a temeliei noii biserici au fost începute în anul 1988 
de către credincioși, în nenumărate rânduri  au fost oprite, astfel că  fundaţia bisericii s-a terminat abia în anul 1990 
pe când paroh era Simion Cornea. 

Până în 1993 biserica a fost zidită și acoperită cu ţiglă, sub coordonarea preotului Lazăr Ioan, venit prin transfer 
la parohia Bunea Mare și filia Povergina în anul 1991. Au urmat lucrările de tencuire a pereţilor, a boltei atât în 
interior cât și în exterior, montarea ușilor și a geamurilor, a mobilierului și a teraselor, a gardului împrejmuitor, 
oficiindu-se primele servicii religioase în noua biserică în toamna anului 1995. Un nou clopot a fost donat de 
familia Tomoni Ionel și Domnica, fiii familiei Ișfănescu Ionel și Paraschiva care au donat terenul  pentru construirea 
bisericii. Biserica (cu dimensiunile 13 x 7,5 m) a fost pictată în tehnică ,,tempera’’ de către pictorii Curelici Adrian și 
Maria din Lugoj în anul 2000-2001 cu sprijinul și contribuţia doamnei Augusta Anca din Timișoara. Iconostasul a 
fost confecţionat din lemn de tei de către meșterul Eugen Barbos din Jupânești. Biserica nouă din Povergina a fost 
târnosită de Preasfinţitul Episcop vicar Lucian Lugojanul, la data de 29 iulie 2001.

75  Arhiva Primăriei Făget, dosar chiaburii
76  D.J.T.A.N., Fond Primăria Făget,dosar 2/1952, f.12 
77  Ibidem, f. 16-20
78  Dumitru Tomoni, Ion Căliman, Monografia Făgetului, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2017
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PREZENTĂRI DE CARTE

PE CĂRAREA CRUCII: CONVORBIRI 
DUHOVNICEȘTI CU 

†IOAN MITROPOLITUL BANATULUI1

Preot lect. dr. MARIUS FLORESCU

După ce ne-a bucurat cu două volume consistente 
și de substanţă, Pe cărarea Raiului (din perioada 
arhipăstoririi la Miercurea Ciuc) și Înviatul din Nazaret 
(din prima perioadă a arhipăstoririi la Timișoara), iată 
că recent, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan 
al Banatului ne-a oferit, cu smerenie, cuvânt nou de 
învăţătură (tot din perioada de arhipăstor al Banatului), 
prin intermediul volumului Pe cărarea Crucii, coordonat 
de prof. dr. Luminiţa Cornea. Aceeași care, cu deosebit 
profesionalism și cu multă dăruire, a coordonat și 
volumele anterioare. 

În introducerea intitulată „Mitropolitul Ioan şi graiul 
românesc”, prof. dr. Luminiţa Cornea, realizează o trecere 
în revistă a convorbirilor duhovnicești care îl au ca 
înlocuitor pe Părintele Mitropolit Ioan. Astfel, „volumele 
de convorbiri și în general, textele Înaltpreasfințitului 
Părinte Ioan au însemnătate religioasă, literară, lingvistică 
și culturală. Așezate sub ochii cititorului, cât mai aproape 
de inimă, ele oferă ocazia de a medita cu mult folos 
la problemele vieții. Ca dominantă, în convorbirile 
duhovnicești, în cuvintele de învățătură, este multa 
iubire, iubire față de Dumnezeu și iubire față de neamul 
românesc” (p. 50). 

Cu adevărat, această din urmă caracteristică este 
întâlnită pe tot parcursul volumului de față și încă din 
prima convorbire se arată că „în sânul Bisericii, se cuvine 

să se nască și să crească fiii neamului românesc” (p. 51). 
Convorbirile au loc pe marginea textelor scripturistice din duminici și sărbători. Manualul de predici pe care 

ni-l pune la îndemână Părintele Mitropolit Ioan se axează pe interpretarea istorică și exegetică a textului, dar și 
pe folosirea în sens duhovnicesc a foarte multe metafore. În alte cazuri, din smerenie, dar și pentru a-i face pe 
cititori să participe mai adânc la semnificaţia celor scrise, autorul se introduce pe el însuși în situaţii care reies din 
textul Evangheliei sau din interpretarea acestuia. Vom exemplifica toate acestea în cele ce urmează.

Mai întâi, o notă vis-a-vis de titlul volumului. Convorbirile a doua și a treia (pp. 58-68) sunt dedicate cinstirii 
Crucii Mântuitorului, pe marginea textelor Sfintei Scripturi care se citește în zilele de pomenire a acesteia. Aici 
aflăm că Hristos nu a fost tocmai gol pe cruce, ci el a fost îmbrăcat într-o cruce ca într-o mantie de către oameni. 
Numele noastre sunt trecute (nevăzut) pe spatele și pe marginile crucilor, ca să știe creștinii că Hristos s-a răstignit 
și pentru ei. Hristos le-a scris cu însuși Sângele Său.

1  Consemnări și prefață de prof. dr. Luminița Cornea, Editura Agnos, Sibiu, 2019, 291 pp.
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În convorbirea „Să vă bucuraţi întru aşteptarea Împăratului nostru Iisus Hristos” (p. 69), ni se spune că în limba 
greacă momentul în care un rege vizita o cetate, acela era o parusie, adică o arătare. Noi suntem acum în timpul 
parusiei, al așteptării ivirii Mântuitorului Hristos. Când va veni a doua oară pe pământ, El va veni la mormântul 
fiecăruia dintre noi și va avea o lacrimă pentru fiecare. Și aici Părintele Mitropolit adaugă o rugăciune pentru sine și 
zice: „Doamne, când vei veni și vei trece pe lângă o cruce, pe care vei vedea numele Ioan, oprește-Te pentru o clipă 
și strigă-mă să ies afară din mormânt”. 

Sfântul Andrei Criteanul știa de bună seamă Scriptura pe de rost, afirmă Părintele Mitropolit Ioan, pentru că în 
scrierea canonului său apelează la zeci și zeci de personaje. Apoi, în meditația sa, Sfântul autor se așează pe sine în 
prim plan, redă în primul rând raportarea sa la personajele din Biblie la care apelează. „De aceea, zice în concluzie 
Înaltpreasfințitul, vă îndemn și pe frățiile voastre, citiți măcar un capitol-două din Sfânta Scriptură, în fiecare zi…” 
(p. 79). Sfântul Apostol Petru a fost pescar, om simplu și știa pe de rost profeția lui Ioil, iar în textul de la Faptele 
Apostolilor sunt versete din psalmii lui David. „Câte versete, câte lucruri/locuri importante din Sfânta Scriptură știm 
noi astăzi? Și noi, cei care mergem la sfânta biserică avem mai multă carte decât Sfântul Petru, dar dacă ne-am fi pus 
cu el întru cele sfinte, n-am fi putut să-l ajungem” (p. 92). 

Referitor la denia Acatistului Maicii Domnului, din sâmbăta săptămânii a cincea a Postului Mare, Părintele 
Mitropolit Ioan, după ce vorbește despre originea pomenirii, spune că în zilele noastre, din pricina necredinței 
oamenilor, răufăcătorii au intrat de mult în cetatea aceasta (Timișoara), aluzie la oprirea în chip minunat a păgânilor 
de a intra în cetatea Constantinopolului, prin apărarea Apărătoarei Doamne. 

În același timp, „rostirea cuvintelor Hristos a înviat! nu este o simplă formulă de salut, ci poartă în ea o mărturisire 
de credință, o mărturisire a unui adevăr care a schimbat drumul omului în istorie și în veșnicie. Ferice de omul care 
răspunde din adâncul inimii: Adevărat a înviat!” (p. 83).

Mireasa lui Hristos este Biserica, deci de aici se poate deduce că fiecare credincios este chemat să devină mireasă 
a lui Hristos. Este mai mult decât a fi numai un simplu nuntaș. Nunta va începe la finele acestui timp din urmă și nu 
se va mai sfârși niciodată (p. 100). Adică bucuria lângă Mirele Hristos nu va fi vremelnică, ci va fi în veacul vecilor. 

La sfârșitul veacurilor se va citi din Cartea vieții numele tuturor creștinilor. Dacă exista înainte de venirea în lume 
a Fiului lui Dumnezeu, Cartea neamului lui Iisus, după învierea Sa din morți s-a mai deschis o carte, Cartea creștinilor. 
„Primul nume pe care îl va rosti Hristos din această carte, în ceasul marii Judecăți, va fi numele Miriam, numele Miacii 
Domnului” (p. 109). În Noul Testament sunt menționați doar patru evangheliști, „dar eu vă spun că au fost patru plus 
unu, căci Maica Domnului a fost primul evanghelist” (p. 111). 

Într-o altă convorbire, de la praznicul Adormirii Maicii Domnului, Părintele Mitropolit spune că există un calendar 
pământesc și un altul al Cerului. Cele două calendare sunt în armonie, pentru că atunci când noi prăznuim Nașterea 
Domnului, o prăznuiesc și îngerii din Cer (p. 117). 

Vorbind despre pilda celor zece leproși, Părintele Mitropolit Ioan spunea că Hristos a trecut ultima dată prin 
satul acela în care a vindecat pe leproși, înaintea pătimirii Sale. „De aceea, s-ar putea să fie din cetatea aceasta 
(Timișoara, n.n.) care în săptămâna aceasta să părăsească lumea noastră, dar fără să se fi întâlnit cu Hristos, așa cum 
v-aţi întâlnit frăţiile voastre, participând și rugându-vă la Sfânta Liturghie cu preotul bisericii” (p. 119). Mai departe, 
autorul surprinde cititorii, spunând că de fapt au fost 11 leproși, iar al 11-lea era chiar dânsul. Acesta era atât de grav 
bolnav, că nu a putut să se mai ridice să meargă să se arate preoților, dar după o vreme, Hristos a coborât de pe cruce 
și a venit și l-a vindecat, ungându-l cu sânge din coasta Sa. 

O frumoasă descoperire semantică ni se face în capitolul în care ni se vorbește despre Zaheu vameșul. Numele 
acestuia înseamnă Curatul, dar din pricina funcției avute, contemporanii săi l-au numit Necuratul. „Bine ar fi să auzim 
și noi cum ne spun nouă semenii din cetate. Care este numele dat de semenii noștri, pentru că cel pe care ni l-a dat 
mama îl știm. Oare cu numele acesta ne numesc oamenii din cetate, sau ne spun altfel?” (p. 126). 

Într-o duminică la Sfânta Liturghie ierarhul i-a întrebat pe credincioși care este semnificația numărului 70.60.24. 
70 sunt bătăile inimii pe minut, 60 de minute are o oră, 24 sunt orele dintr-o zi. Deci inima unui om bate într-o zi 
de o sută de mii de ori. „Acum se pune întrebarea: de câte ori bate pentru Hristos și de câte ori bate pentru semenii 
noștri care sunt în nevoi și în necazuri?” (p. 132).  

În cuvântul la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Părintele Mitropolit îi îndemna pe credincioși să meargă la 
plecarea de la biserică pe ulița săracilor, orfanilor, a nemângâiaților, a înlăcrimaților. Pe această uliță stă Hristos, pe 
această uliță la numărul unu, ușor de reținut și de aflat. „În acest fel nu-L vom face pe Hristos să plângă la Judecata 
a toată lumea, ci să privească mulțimea, iar din când în când să-și ridice privirea și să zică: mă bucur că văd pe sora 
aceasta, mă bucur că văd pe fratele acesta, pe toți cei care M-au căutat pe Mine în viața lor” (p. 146). 

Rememorând referatul prezentat în cartea Facerea, autorul volumului de faţă spune că de fapt Adam și Eva nu au 
fost izgoniţi din Rai, ci ei au ales să plece. „Adam a ales între un înger și un șarpe. Și a lăsat Adam îngerul și a plecat în 
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lume cu șarpele. De atunci, și șarpele și omul se târăsc pe pământ. Eu nu merg pe pământ, ci mă târăsc pe pământ, 
pentru că strămoșii mei au ales între înger și șarpe. Ei au ales să iubească mai mult șarpele” (p. 147). 

„Lăsați-L pe Duhul Sfânt să se odihnească în inimile frățiilor voastre!” (p. 157) este un îndemn dat de ierarh 
credincioșilor, la duminica Rusaliilor. 

Sfântul Marcu ne-a pus în față mărturia femeilor mironosițe, „de aceea în famiile dumneavoastră, în societate și 
oriunde veți umbla să se vadă că sunteți oameni care credeți și mărturisiți Învierea Domnului nostru Iisus Hristos” (p. 
166). Tot legat de femeile mironosițe, a se citi eseul de la pagina 167, despre ce s-a întâmplat cu mirul pe care l-au 
dus femeile mironosițe la mormântul lui Hristos. 

Câţi ochi i-a lăsat Dumnezeu omului? „Doi îi vedem noi, însă Dumnezeu i-a mai creat omului un ochi. Acela este 
inima. Inima este al treilea ochi cu care l-a înzestrat Dumnezeu pe om” (p. 179). 

„Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea înger de pază, să vă păzească pe toate cărările vieții și să-l alunge pe acel 
demon care ar vrea să ne piardă pe toți. Oare de ce au demonii atâta ură pe noi?” (p. 203). 

Iată, „Hristos umblă și astăzi nu pe Marea Ghenizaretului, ci pe marea învolburată a lumii de astăzi. El nu mai 
călătorește într-o corabie, ci călătorește în Biserica Sa întemeiată pe crucea de pe Golgota și de acolo lasă mereu 
mreaja, doar, doar va mai pescui un suflet” (p. 213). 

Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr este plină de semnificații profunde. Părintele Mitropolit Ioan se 
autointroduce din nou în narațiunea biblică și spune: „Poate veți zice: Părinte, în satul acesta, în localitatea aceasta nu 
avem pe nimeni să fie plin de răni, plin de bube, așa cum era Lazăr din Sfânta Evanghelie. Dar, iată eu venind astăzi la 
biserică, m-am întâlnit cu mulți oameni plini de răni, de răni sufletești”. Iar dacă Evanghelia spune că Lazăr stătea la 
poarta bogatului acela, „el de fapt stătea la poarta Raiului. De ce stătea acolo zi și noapte? Stătea pentru ca venind 
bogatul să îi deschidă Lazăr ușa Raiului” (p. 222). 

Și legat de pilda Bogatului căruia i-a rodit țarina, credincioșii sunt îndemnați ca la sfârșitul lunii să mulțumească 
Domnului pentru toate darurile primite de la El. „În același timp însă, ei trebuie să știe că mâinile întinse ale săracilor 
sunt de fapt mâinile lui Dumnezeu care își cere și El o mică parte din roadele pe care le-am dobândit în viața aceasta. 
Haideți să-L împrumutăm pe Dumnezeu!” (p. 228). Căci, „atunci când putem face o milostenie, o faptă bună și n-o 
facem, zicând că nu putem, Îl mințim pe Dumnezeu. Dar, oare, poate cineva să-L mintă, în substanță, pe Dumnezeu 
care știe adâncul inimii noastre?” (p. 231). 

Aducând aminte de momentul în care prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a rămas mut până la 
punerea numelui fiului său, ierarhul bănăţean se întreabă cum de nu a rămas mut până acum, având în vedere că s-a 
îndoit de cuvântul dumnezeiesc și nu l-a împlinit. „Și iarăși mă întreb: cum de nu am rămas mut până acum?” (p. 250). 

Semnificativă este, prin prisma originalității, conferința care începe de la pagina 274, în care se face apel la 
artmetică și la semnificația profundă a cifrei 1, vis-a-vis de anul centenar al Unității de neam și de credință.

Reîntoarcerea Banatului la patria Mamă, sărbătorită în anul 2019, este evocată de Mitropolitul Banatului printr-o 
poezie foarte frumoasă, care este și cântată de diferiți rapsozi din partea locului: „Doamne, rău le-o fi păcatu’/ La ăi 
de-or despărți Banatu’” (p. 288). 

Cele câteva paragrafe redate mai sus sunt de natură să îndemne pe orice iubitor de Dumnezeu să caute folos 
în cuvintele Părintelui Mitropolit Ioan, așezate cu grijă în volumul nou apărut. Dincolo de orice protocolare cuvinte 
care se folosesc la prezentarea unui nou volum, realmente avem în faţă un Pateric din vechime, în care aflăm foarte 
multe lucruri de suflet ziditoare, abordări inedite, metafore duhovnicești reale și nu imaginare. Poate cineva se va 
gândi odată să se aplece asupra unei antologii de cuvinte de folos cu indice tematic din lucrările Înaltpreasfinţiei 
Sale. 

Căci Mitropolitul Ioan ne cheamă pe toţi să ne arate frumuseţile iubirii de Dumnezeu și de oameni, nu din cărţi, 
ci din însăși bogata sa experienţă. De aceea, revenind la titlurile celor trei volume de până acum, autorul ne arată 
gradual, pornind de sus în jos, mai întâi Cărarea Raiului, apoi ne vorbește despre Înviatul din Nazaret și acum ne 
arată care este cărarea Crucii, calea care duce prin Hristos la Raiul frumuseţilor de Sus. 



26 Învierea

TEMEIURI BIBLICE NOUTESTAMENTARE CU PRIVIRE LA 
OFICIEREA SFINTELOR TAINE ȘI IERURGII 

BISERICII. VOL V - HIROTONIA1

Preot prof. dr. SORIN COSMA

Cartea apare cu aceeași binecuvântare a Înalt 
Preasfințitului Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolit al Banatului.

Lucrarea de față apare și în foileton, în numerele 
revistei„ Altarul Banatului”. Volumul este structurat 
în cinci părți; fiecare parte cuprinzând mai multe 
capitole. Ca și în volumele precedente, lucrarea de 
față se deschide cu „Notă asupra ediției” și un scurt 
„Cuvânt preliminar”.

Partea I: Hirotonie și ierarhie în Biserica epocii 
apostolice.

În primul capitol este prezentată succint 
terminologia sacramentală care definește biblic 
teologic și etimologic Sfânta Taină a Hirotoniei, cu 
cele trei trepte ierarhice sacramentale ale ei, de 
origine divină: episcopatul, preoția și diaconia, precum 
și ierurgia, 

În continuare, autorul se referă la ierurgia Hirotesiei 
cu treptele ei aferente, de ordin jurisdicțional, fie în 
sens ascendent, cu rol auxiliar în ierarhia bisericească.

În capitolul al doilea, autorul tratează rezumativ 
noțiunea de „Succesiune apostolică”, arătând că după 
învierea Sa din morți, Hristos Domnul a primit „Toată 
puterea în cer și pe pământ” (Matei 28, 18-22), putere 
din care le-a împărtășit și Apostolilor Săi, gradual, 
daruri specifice misiunii ce li s-a încredințat, după 
nevoile cele de multe feluri ale Bisericii. Astfel, mai 
întăi, darul săvârșirii minunilor (Marcu 16, 15-18); 
apoi darul de a învăța (Matei 29, 19; Rom. 10, 9-15); 

apoi puterea sacramentală (Mat. 26, 26-28), precum și puterea pastoral-disciplinară sau conducătoare (Ioan 21, 
21-23). Așadar, e vorba de transmiterea până la sfărșitul veacurilor în Biserică, de la Sf. Apostoli, sau „pe temelia 
Apostolilor” (Efeseni 2, 19-20), prin Taina Hirotoniei, ca „succesiune apostolică”.

În capitolul trei, autorul prezintă un „tablou sinoptic” al ierarhiei sacramentale a Bisericii veacului apostolic, cu 
explicații lămuritoare asupra treptelor ierarhice specifice perioadei respective, precum și a denumirii fiecăreia 
potrivit limbajului cultic al vremii.

Partea a-II-a Intitulată: Preoția Vechiului Testament (pag. 27-51) cuprinde, în patru capitole, mai întâi 
o eșalonare valorică și istorică a antecedentelor preoției în epoca Vechiului Testament, arătând că originile ei 
pornesc de la „apariția făpturii umane, ca unic purtător al chipului lui Dumnezeu, primind atunci concomitent 
cinci niveluri de viață: fizic, animal, psihic, spiritual și deiform, numite de Sf. Teofan Zâvorătul „trepte de viață”, pe 
care omul le va trăii gradual, progresiv în decursul existenței sale.

1  Prot. dr. IOAN BUDE, Editurile Învierea și Eurobit, Timișoara 2019, 130 pagini.
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În continuare, autorul evidențiază faptul că în istoria vechitestamentară se disting trei forme ale preoției: 
Preoția împărătească (generală) a întrgului popor ales (Ieșirea 19, 6); apoi preoția levitico-aronită (Ieșirea 28, 1-4) și 
preoția lui Melchisedec (Facerea 14, 18-24).

Dintre toate aceste preoții, singura care se continuă și în Noul Testament, înveșnicindu-se atât prin Jertfa unică 
a Lui Hristos, cât și prin Preoția, la fel de Unică, a Arhiereului nostru Cel ceresc și veșnic (Evrei 5, 6, 10; 6, 20; 7,1, 10, 
15, 17, 21).

Partea a-III-a: Preoția Noului Testament (pag. 51-63), prezintă în capitolul întăi indicii neotestamentare 
din Evangheliile sinoptice, prin care, pe deoparte, se confirmă preoția vechitestamentară și valabilitatea ei 
instituțională, iar pe de altă parte, se arată preluarea și desâvărșirea ei ca Sfântă Taină, în Noul Testament, potrivit 
cuvântului Mântuitorului: „Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau Proorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc” 
(Matei 5, 17).

Mai departe, în capitolul al treilea autorul evidențiază temeiul preoției sacramentale, care rezidă în cuvintele 
Mântuitorului descoperite Sfinților Apostoli după slăvita Sa înviere din morți: „Și fiind seară, în ziua aceea, întăia a 
săptămănii... a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă!... Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu 
pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și 
cărora le veți ține, vor fi ținute!” (Ioan 20, 19-23).

În această primă zi a săptămănii (duminica) se instituie două Sfinte Taine:  Apostolia, care prin succesiune va 
deveni Preoția și Spovedania – puterea de a ierta și a dezlega păcatele oamenilor. Amăndouă aceste Sfinte Taine, 
Apostolia și Spovedania, sunt cimcumscrise generic în noțiunea de Hirotonie. Prin directa insuflare de Duh Sfânt, 
Domnul le-a împărtășit Apostolilor Săi doar harul întreitei Sale slujiri: arhierească, profetică și împărătească, fără 
însă a revărsa peste ei Duhul în întrgime, ci numai parțial: „Duh”( nearticulat, partitiv), pentru că de fapt ei „vor fi 
botezați cu Duhul Sfânt (adică plenar, n. n.) nu mult după aceste zile” (Fapte 1,5) și anume, exact peste zece zile, la 
Cinzecime (Fapte 2, 1-4).

Un alt fapt remarcabil pe care îl sesizează autorul referitor la evenimentul de mai sus, este acela că prin suflarea 
Sa, Domnul le-a mai acordat ucenicilor încă un dar unic: o anumită „doză” de Duh terapeutic și creator, „dar” inclus 
în puterea iertătoare a preoției sacramentale, conferindu-i nu numai capacitatea de „a lega și dezlega”, ci mai ales 
pe aceea de a „ re-naște”, de a „re-genera”, sau mai exact de a-l învia pe cel iertat, care astfel devine „făptură nouă” 
(conf. II Corinteni 5, 17; Luca 15, 24, 32). Așadar, obiectul lucrativ al preoției slujitoare este păcatul și eradicarea lui. 
Tripticul: păcat – preoție – iertare (înviere), va traversa cu un curs ascendent întrgul univers biblic, având ca reper 
veșnic standardul valoric al Preoției lui Hristos (conf. Evrei 5, 7-9; 7, 25-26).

Partea a-IV-a: Ierarhie și organizare în Biserica veacului Apostolic – Mărturii documentare 
neotestamentare (pag 63 – 100).

În această parte, cea mai extinsă a volumului, autorul a selecționat atent și a prezentat sistematic mărturii 
documentare despre viața religios-bisericească a primelor generații de creștini (pe lăngă cele oferite de Sfintele 
Evanghelii), eșalonate pe parcursul a trei capitole, după cum urmează:

Capitolul 1: „Din cartea Faptele Sf. Apostoli”, prezintă date de o excepțională valoare documentară despre 
ierarhia, organizarea și sinodalitatea Bisericii din Ierusalim – model în toată lumea creștină;

Capitolul 2: „Din epistolele Pauline” – cu specială orientare spre Epistolele pastorale (I – II Timotei și Tit), unanim 
recunoscute ca normative pentru întreaga eclesiologie paulină;

Capitolul 3: „Din Epistolele sobornicești și Apocalipsa” – cu definiri și descrieri precise despre preoția ierarhică, 
sacramentală, și cea generală, atât a Bisericii luptătoare (pământească), precum și a Bisericii biruitoare (cea 
cerească).

Partea a-V-a: Cugetări patristice despre preoți și preoție (pag. 109 – 126).
În spirit ecumenic, autorul reține sublimele cugetări din patristica răsăriteană identificate la Sf. Ioan Gură de 

Aur; iar din patristica apuseană, din opera Fericitului Ieronim.
Dată fiind seva duhovnicească a acestor cugetări patristice privind înțelesul profund și autentic, precum și 

actualitatea socială a misiunii preoțești, și în același timp, responsabilitatea ei, se impun mai mult decât o simplă 
concluzie, fiindcă evidențiează modul în care Sfânta Taină a Hirotoniei, întemeiată de Mântuitorul și transmisă 
prin succesiune apostolică, a fost receptată și cultivată de Biserică de-a lungul vremii.

Implicate în contextul tematic al volumului, cugeturile patristice aureolează valoarea dezbaterii și, în același 
timp, a prezentului studiu. 
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DIN VIAȚA BISERICEASCĂ     
                                                    

ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI, ÎN SPRIJINUL CELOR 
AFECTAȚI DE PANDEMIE

REDACȚIA

Și pe parcursul lunii aprilie 2020, în 
timpul stării de urgență, Arhiepiscopia 
Timișoarei, mai ales prin sectorul 
social-filantropic, la îndemnul și cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, 
a ajutat mai multe persoane fizice și 
juridice, din Timișoara și din județul 
Timiș. În continuare, un reportaj 
alcătuit de diac. dr. Răzvan Fibișan, 
diac. Marius Mircia și regizor Victor 
Popa.

În contextul pandemiei cu noul 
coronavirus (Covid-19), Mitropolia 
Banatului, prin purtarea de grijă a 
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, a oferit 
vineri, 10 aprilie, aprox. 2 tone de mezeluri 

mai multor spitale și instituții publice din județul Timiș, ce realizează diverse programe și măsuri de asistență 
socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități, precum și a altor grupuri vulnerabile.

Printre instituțiile beneficiare se numără: Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Jebel, Spitalul 
de Psihiatrie Gătaia, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Direcția Generală de Asistență  
Socială și Protecția Copilului Timiș, Federația Caritas a Diocezei Timișoara, Serviciul de Ajutor Maltez Și 
Fundația Timișoara ’89. Toate aceste instituții acordă servicii sociale de calitate persoanelor aflate în situație 
de criză din punct de vedere social, economic şi medical, rotectiv victimelor violenței rotecti, bătrânilor cu 
boli rotect și venituri precare ori persoanelor fără adăpost. Totodată, reprezentanții Mitropoliei Banatului au 
oferit și 350 de rotec de rotective împotriva infectării cu noul virus.

*
Marți, 14 aprilie, prin grija Părintelui Mitropolit Ioan, au fost distribuite peste 10.000 de ouă de Sfintele 

Paști mai multor spitale și instituții publice din județul Timiș care, și ele la rândul lor, desfășoară programe 
de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum și a altor grupuri vulnerabile, dar pentru care acest ajutor este de un real 
folos în aceste zile.  În pofida dificultăților sociale și economice pe care le traversăm, pe lângă activitatea 
socială desfășurată, misiunea Bisericii este aceea de a ruga pe bunul Dumnezeu să-și reverse darurile Sale 
peste noi toți.

Au beneficiat de ajutorul Mitropoliei Banatului Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Jebel, 
Spitalul de Psihiatrie Gătaia, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Federația Caritas a Diocezei Timișoara.

Prilejul de bucurie a fost posibil prin programul “Gustul Binefacerii”, un proiect de colaborare dintre dintre 
Patriarhia Română și Auchan Romania.
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*
Vineri, 17 aprilie, tot prin grija Părintelui Mitropolit Ioan, au fost distribuite încă aproape 1 tonă de preparate 

din carne cu ocazia Sfintelor Paști. Aceste ajutoare au mers spre Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță 
din Jebel, Spitalul de Psihiatrie Gătaia, Federația Caritas a Diocezei Timișoara, Penitenciarul din Timișoara și 
Fundația „Pentru Voi” și Serviciul de Ajutor Maltez.

*
În ziua de 29 aprilie au fost donate patru stații de diagnostic și monitorizare, aparatură medicală de înaltă 

performanță, care are ca scop diagnosticul și monitorizarea pacienților aflați în stare critică în contextul 
pandemiei pe care o traversăm.

Din inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului aparatura 
medicală a sosit la Centrul eparhial 
din Timișoara, unde alături de 
Rodica Anișorac, reprezentant zonal 
al firmei de distribuție al aparaturii 
medicale, s-a făcut o demonstrație 
cu privire la capacitatea de diagnoză 
a acestui echipament.

Fiind un device medical de 
ultimă generație, acesta va sta lângă 
pacienți transmițând în timp real 
toate datele vitale. În acest fel cei 
aflați în suferință vor fi salvați de 
acești „îngeri păzitori”, cum i-a numit 
Părintele Mitropolit Ioan. 

Au fost prezenți beneficiarii 
acestui act de caritate, prof. dr. Virgil Musta de la Spitalul de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și 
prof. dr. Marius Craina, de la Maternitatea Bega din Timișoara, care au mulțumit Părintelui Mitropolit pentru 
această inițiativă creștinească; echipamentele sunt necesare în această perioadă, când și unitățile medicale 
se confruntă cu un deficit de aparatură medicală performantă.

*
Joi, 30 aprilie, prin grija Înaltpreasfințitului Părinte 

Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului 
s-au distribuit aproximativ 5 tone de alimente mai multor 
instituții de asistență socială din Timișoara.

În această perioadă Arhiepiscopia Timișoarei este 
atentă la nevoile semenilor și credincioșilor săi, încercând 
să acopere pe cât posibil necesitățile persoanelor aflate 
în situații de dificultate, ale persoanelor vulnerabile și ale 
celor aflați pe paturile de spitale, ș.a. 

Astfel, în cursul zilei, au fost distribuite peste 2 tone de 
produse din carne și mai mult de două tone de legume. 
Au beneficiat de aceste ajutoare DGASPC Timiș, Direcția 
de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Fundația 
„Pentru Voi” și Fundația „Rudolf Walther” – filiala din 
Timișoara.

De când a izbucnit această pandemie, provocată de 
coronavirus, Arhiepiscopia Timișoarei, prin implicarea 
activă a Părintelui Mitropolit Ioan, se îngrijește aproape 
zilnic să distribuie ajutoare și alimente persoanelor aflate în 
lipsuri materiale și completează necesarul zilnic de alimente 
pentru diferite instituții și fundații de caritate din județul 
Timiș.
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LITURGHIE ȘI FILANTROPIE 
ÎN VREMURI DE PANDEMIE

Preot dr. IONEL POPESCU
Vicar eparhial

Au trecut, deja, câteva luni de la impunerea stării de urgență și a măsurilor speciale luate de către autorități 
pentru protejarea populației de îmbolnăvirea cu noul virus care se răspândește cu repeziciune și periclitează 
sănătatea, ba chiar viața a milioane de oameni.

De voie sau de nevoie, ne-am izolat în case și în apartamente, activitatea economică s-a diminuat, multe firme 
și instituții lucrează în regim de telemuncă, grădinițele, școlile și universitățile sunt închise, în timp ce spitalele 
funcționează la capacitate maximă.

Pentru biserici, case de rugăciune și sinagogi au fost stabilite reguli speciale de slujire care au generat și 
generează păreri pro și contra, spectacolele de teatru, operă și filarmonică fiind, de asemenea, suspendate.

În contextul stării de urgență, Patriarhia Română a transmis prin intermediul eparhiilor, parohiilor și mănăstirilor, 
îndemnuri repetate de respectare a măsurilor luate de autorități în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu noul 
Coronavirus – Covid 19, pe care slujitorii Bisericii și credincioșii le-au respectat și le respectă într-un mod pilduitor.

Remarcăm, totodată, îndemnul Părintelui Patriarh Daniel și al ierarhilor Sfântului Sinod adresat slujitorilor 
Bisericii și credincioșilor de a cultiva, în această perioadă de criză, spiritul de rugăciune pentru cei aflați în suferință, 
dar și comuniunea cu semenii prin săvârșirea faptelor de într-ajutorare.

Dacă la începutul pandemiei de coronavirus sfintele slujbe au fost oficiate în prezența a 100 de credincioși, 
odată cu creșterea numărului îmbolnăvirilor participarea a fost restricționată la 50 de credincioși, apoi s-a decis 
ca serviciile religioase să fie săvârșite doar în afara lăcașului de cult și, în final, s-a ajuns la slujirea în biserică, dar 
fără credincioși. 

Aceste măsuri s-au suprapus tocmai peste perioada Postului Mare sau Postul Paștilor, când frecvența la biserică 
sporește considerabil. Nimeni nu și-a putut închipui vreodată că Spovedania și Împărtășania vor fi posibile doar 
la domiciliul credincioșilor, că la Liturghia darurilor, la minunatele Denii, la impresionantele slujbe din Săptămâna 
Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, unică, prin dramatismul ei, în noaptea sfântă a Învierii și în zilele Paștilor, 
vom fi singuri în biserici, iar credincioșii singuri acasă și cu dorul după sfințenia Casei Domnului.

Cum am slujit și cum slujim noi, cu sufletele înlăcrimate, cum au trăit și trăiesc bunii credincioși, închiși în 
case, frumusețea duhovnicească a acestor slujbe este imposibil de redat prin cuvinte. E adevărat, televiziunea și 
radioul Patriarhiei Române sunt de mare folos, transmiterea prin internet a slujbelor bisericești, cum procedează 
și parohia noastră, aduce o rază de mângâiere în sufletul celor izolați la domiciliu, dar acestea nu pot înlocui 
inefabila comuniune liturgică, bucuria rugăciunii comune, a întâlnirii membrilor comunității parohiale în duhul 
unității creștine și, mai ales, emoția și bucuria unirii cu Hristos prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său.

Printr-un efort și o mobilizare demne de toată admirația, slujitorii Bisericii, în general și ai parohiei noastre în 
special, ajutați doar de cinci voluntari, au oferit credincioșilor salcia binecuvântată de Florii, mii de caserole, pahare 
de unică folosință sau pachețele cu sfintele Paști și le-au dăruit sfânta Lumină adusă de la Mormântul Domnului 
din Ierusalim. Toate au fost primite de credincioșii, adânc impresionați, cu emoții greu de stăpânit, cu lacrimi și cu 
bucurie, ca daruri sfinte ale Paștilor, dar și cu sufletul îndurerat de imposibilitatea participării la cele mai frumoase 
și atât de așteptate slujbe ale vieții noastre creștinești, adică la tainica noapte a Învierii și la Liturghiile pascale.

Mesajul nostru către parohieni a fost și este acela de a nu ne lăsa copleșiți de panică și deznădejde, ci de a ne 
întări în credință și în nădejde și de a spori rugăciunea, pentru că Dumnezeu nu ne părăsește în necazuri, suferințe 
și încercări.

Am receptat, pe de altă parte, cu bucurie, dorința credincioșilor de a transmite prin internet și slujbele oficiate 
în biserica noastră parohială, de care se simt legați sufletește și am constatat că în această perioadă de pandemie 
ne simțim mai apropiați unii de alții, că legătura noastră duhovnicească s-a întărit și că nevoia de pastorație se 
simte tot mai mult.
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Noi am dăruit credincioșilor rugăciunile noastre, le-am dăruit salcie binecuvântată, Paști și sfânta Lumină, ei 
ne-au dăruit și ne dăruiesc dragoste creștinească, respect și recunoștință, încredere, sprijin material și financiar 
pentru continuarea activităților social filantropice. Cu ajutorul donațiilor virate în conturile parohiei Timișoara – 
Iosefin și a Fundației „Preot Ioan Olariu”, am reușit, astfel, să oferim alimente, înainte de Paști, la aproximativ 150 de 
persoane nevoiașe și la familii cu mulți copii, i-am ajutat pe confrații veniți de peste hotare și izolați la domiciliu, 
am continuat prepararea hranei calde la cantina parohială, pentru zeci de credincioși, nu am renunțat la acordarea 
de burse elevilor și studenților săraci și am donat, din partea parohiei și a fundației, materiale sanitare și diferite 
echipamente de protecție unor spitale timișorene, în valoare de zeci de mii de lei.

Pilduitor este, apoi, gestul unor credincioși cu posibilități materiale, apropiați de biserica noastră, care ne-
au rugat să-i consiliem în dorința lor curată de a sprijini financiar Spitalul „Victor Babeș”, alte unități medicale 
și spitalul militar recent amenajat pe stadionul CFR din oraș. La aceste așezăminte medicale au ajuns, astfel, 
importante donații în bani și echipamente, atât de necesare medicilor și bolnavilor pe care îi tratează. Asemenea 
fapte caritabile, demne de urmat, făcute de oameni credincioși, sunt cu adevărat pilde de iubire creștină și dovezi 
ale spiritului de comuniune și de solidaritate, de care sunt capabili cei ce-L iubesc pe Dumnezeu.

În altă ordine de idei, pandemia ne-a găsit nepregătiți. Obișnuiți cu libertatea și prosperitatea, unii chiar cu 
luxul, ne vedem nevoiți, dintr-o dată, să ne izolăm la domiciliu, să uităm de relaxare, să renunțăm la concediu, să 
ne limităm deplasările, începem să simțim lipsurile materiale și să tânjim după ieșirile în natură și ne este dor de 
o excursie, de un pelerinaj, un spectacol etc.

Experiența la care suntem supuși poate să ne fie, însă, de folos. Poate vom redescoperi bucuria de a petrece 
mai mult timp cu familia, de a gusta din frumusețea uitată a lecturii, de a învăța să prețuim mai mult natura, 
creația lui Dumnezeu, de a înțelege că nu trăim veșnic pe pământ și doar pentru noi, de a ne reîntoarce la 
viața cumpătată, echilibrată, la valorile spirituale și culturale, la buna conviețuire cu semenii care au nevoie de 
dragostea, înțelegerea, atenția, dăruirea și ajutorul nostru.

Și, peste toate acestea, dacă ne vom întoarce la Dumnezeu, după învingerea pandemiei cauzate de Coronavirus 
vom trăi într-o lume nouă, o lume a binelui, adevărului și frumosului.

Să ne ajute Tatăl ceresc!
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BISERICA NOUĂ A PAROHIEI BILED1
  

Diacon dr. RĂZVAN EMANUEL FIBIȘAN

Parohia este situată 
în comuna Biled, județul 
Timiș, la 28 de km nord-vest 
de Timișoara, pe șoseaua 
DN spre Sânnicolau Mare.

Biledul a apărut în 
documente încă de la 
1462, când a aparţinut 
lui Nicolae de Beregsău, 
patronimic ce denotă 
existenţa românilor în 
vatra satului. În jurul 
anului 1700 a fost devastat 
de turci, după ce la 1666 
era pomenit în acte un 
preot român. Din anul 
1765 sunt aduși de către 
administrația Timișoarei 
primii coloniști germani 
care reîntemeiază 
localitatea. Aici s-a 
descoperit un tezaur cu 
circa 2000 de piese de 
aur, argint și bronz, de la 
împăraţii Traian, Hadrian 
și alţii.

Începând cu anul 1930 
numărul ortodocșilor a 
început să se mărească, 
aceștia cerând înființarea 
unei parohii.

Parohia ortodoxă Biled s-a înființat în anul 1938, datorită necesității unei lucrări misionar-pastorale în 
cadrul comunității ortodoxe stabilite în acest spațiu istorico-geografic. Credincioșii împreună cu primul 
preot care a slujit în această parohie, David Crăciun, s-au rugat în casa de la nr. 298, fostă locuință de serviciu 
pentru învățători și care, la nevoie, a servit drept școală. După preotul David au mai slujit pe perioade 
scurte în această parohie, preotul Silviu Mioc (1950-1953), apoi preotul Constantin Crăciunescu (1953-
1954). Următorul paroh, părintele Ioan Perian, a slujit 25 de ani (1954-1979), după trecerea la Domnul fiind 
înmormântat în cimitirul local. Din anul 1979, conducerea oficiului parohial este încredințată preotului 
Radu-Valeriu Reja care, cu sprijinul enoriașilor, cumpără imobilul de la nr. 202. Acesta cuprinde casa 
parohială și capela cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, care a fost binecuvântată în anul 1982 și 
în care se slujește până în prezent. Între anii 1982-2010, prin strădania și cheltuiala enoriașilor parohiei, s-au 
întreținut casa parohială și capela, anexele gospodărești, s-a instalat încălzire centrală și s-a achiziționat un 
car mortuar. Din martie 2006 până în aprilie 2008 a slujit în această parohie și  preotul Ionuț Cristea.

1  Informații furnizate de arhid. dr. TIMOTEI ANIȘORAC, consilier patrimoniu și construcții bisericești la Centrul eparhial
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Preotul Marius Ruscu a slujit 
ca preot onorific din 21 iulie 
2007, iar din 2010 i s-a încredințat 
conducerea oficiului parohial, 
odată cu misiunea construirii 
unei biserici de zid, ca urmare a 
dorinței credincioșilor. Proiectul 
noii biserici a fost realizat încă din 
anul 2010 de către prof. dr. ing. 
Marius Moșoarcă, care a calculat 
structura de rezistență, împreună 
cu echipa de proiectanți. 

În 21 octombrie 2013 s-au 
început lucrările la fundația noii 
biserici, încheindu-se prima etapă 
în 21 decembrie 2013. La 16 
iunie 2014 s-a încheiat turnarea 
fundației la cota 0. La 1 martie 
2015 s-au reluat lucrările pentru 
ridicarea zidurilor, încheiate în 
2019. 

Biserica are fundații continue 
din beton armat, hidroizolații, 
zidărie din cărămidă portantă 
mică, având stâlpi și centuri 
perimetrale. Are casa scării și placă 
pentru cafas, două turnuri cu 

clopot pe zona de pridvor, structura 
de șarpantă și învelitoare din tablă de 
cupru dublu fălțuită, tâmplării din PVC 
și geam termopan, tencuieli interioare 
și exterioare, finisaje cu piatră de var, 
gard perimetral, sistem de paratrăznet și 
prize de pământ. În interior biserica este 
dotată cu instalații electrice și termice, 
tencuieli, pardoseli din gresie și ceramică 
ornamentală.

Lucrările au fost finalizate în vara anului 
2019. În etapa următoare vor fi executate 
lucrările de pictură.

Un sprijin financiar important a venit 
din partea unor fii ai satului strămutați 
în Statele Unite ale Americii (peste 300 
mii $), din partea Secretariatului de Stat 
pentru Culte din București, Consiliului 
Județean Timiș, Primăriei Biled, donațiilor 
din partea credincioșilor parohiei și nu 
în ultimul rând din partea Mitropoliei 
Banatului.



34 Învierea

POEZII
 

FIE CA…

Fie ca Lumina Învierii Tale, Doamne,
să lumineze și cele mai întunecate cotloane ale 

sufletului meu.
Dă la o parte piatra mândriei mele 
și fii Mântuitorul și Păstorul meu.
Nu te uita la nevrednicia mea, 
mă iartă și mă rabdă și învață-mă să fac la fel.
Învață-mă, Doamne, să fiu Om adevărat, 
așa cum Tu ți-ai dorit de la început.
Topește sufletul meu și dând toată zgura păcatelor 

la o parte, 
fă să rămână doar ce e curat și pur.
Învață-mă să iubesc la fel ca Tine, învață-mă să nu 

dau înapoi. 
Vreau să ies din balansul acesta între bine și rău, 
să rămân în lumina Ta și să nu mă mai depărtez 

vreodată.

CLAUDIA DUŢU

O LECŢIE

Azi am vizitat o familie
Care mi-a dat o frumoasă lecție. 
Cu copii mulți fiind  miluiți 
I-am întrebat dacă sunt fericiți. 

Mi-au răspuns ceva neașteptat
Nu s-au plâns de nimic, de fapt 
Ba, dimpotrivă, au  mulțumit 
Că Dumnezeu de rele i-a ferit. 

I-am întrebat apoi cum se descurcă. 
Mi-au spus de cruce, că trebuie s-o ducă 
Și de ei are grijă Dumnezeu! 
Și eu care spuneam că mi-este greu…

Preot IOAN VASILE CHEREGI

ÎN NOAPTEA DE ÎNVIERE

În noaptea de Înviere
Toți creștinii după post
Stau smeriți la priveghere
Într-al casei adăpost!

Stau cu fața la icoane
Şi se roagă neîncetat;
Vino, Doamne, prin obloane
Ca-n ziua ce-ai Înviat!

Vino, Doamne, prin obloane,
Vino, la copiii Tăi,
Căci ai îndurat piroane
Şi prigoane şi bătai!

Vino, Doamne și Te arată,
Stai la noi, să nu mai pleci,
Vino Doamne înc-o dată
Printre zidurile reci!

Vino, Doamne și la mine
Fiindcă stau și eu la rând
Să mă împărtășesc cu Tine
Şi în suflet şi în gând!

Vino, Doamne, iartă-mi vina
Şi arată-ți Providența,
Vreau și eu să-ți văd Lumina,
Să Îți simt și eu prezența!

Vino, Doamne, Tu pe față
Şi ne atinge-n simțăminte
Şi ne dăruieşte viață
Precum celor din morminte!

SORIN DRAGOȘ BUTUCEL



35Învierea

IAR PETRU PLÂNGEA 
DE CÂTE ORI AUZEA 
COCOŞUL CÂNTÂND

luminile și norii – 
pe-ascuns – treceau  
înaintea dimineţilor sale. 
A fost vineri și apoi duminică. 
Pe acest om niciodată credinţa 
nu l-a pierdut,
chiar dacă atunci, în urletul mării,
apele au încercat să-i muște din trup. 
Nu a fugit nici după noaptea aceea
în pustiul pustiei;
cutremurat, a căzut și a plâns.
Au trecut zile și luni și mulţime de ani,
iar Petru încă plângea
de câte ori auzea cocoșul cântând.
Şi nu doar o dată i s-a dat
să audă-ntrebarea,
şi nu doar o dată
s-a făcut pe sine răspuns:
Simone, fiul lui Ionà,
Mă iubești tu mai mult decât aceștia?
Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. 
 

ALEXANDRU MĂRCHIDAN

ÎN FAŢA CRUCII

După atâta întuneric,
După cuvintele oarbe,
Prin rugăciune și credință,
Prin plâns și rouă, 
Ne-am trezit
La o viață nouă.
Și iată-ne în fața Ta,
Doamne,
Prin rotirea de toamne,
În fața crucii
Și mântuirii,
Lângă îngerii ce veghează
Din soarele nostru
Fiecare rază!

                      PETRU JICHICI

RUGĂCIUNE

Doamne, Doamne, bunătate
Tu, Cel ce vrei viață pentru oameni nu moarte
Doamne, Iisuse Hristoase,
Te rog uită-te și în țara noastră
Că a pătruns într-însa chipe boli molipsitoare
Care fac pe oameni de mor
Pentru aceasta s-a dat poruncă
Ca oamenii să nu mai meargă la slujbă,
S-au închis căile sfintelor biserici creștinești
S-au închis căile cu bune rânduieli strămoșești
Datorită bolilor răutățești, care fac rău la oameni 

pământești.
Doamne Iisuse Hristoase,
Împărat bun, frumos și pentru oameni milos
Ne rugăm Ție, bunătate, înlătură obstacolele toate
Care stau înaintea creștinilor să nu poată veni 
La sfânta biserica lor lăcaș de sfântă rugăciune
Ca la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să se închine
Și Preasfintei Treimi care din veșnicie 
Toate bine le-a ținut și bine le ține.
Pentru aceasta fie slăvită Prea Sfânta Treime
Că toate le ține spre bucurii depline
Doamne Iisuse Hristoase fire blândă, miloasă
Ocrotește sfântă Biserica Ta
De orice rău și dușman 
Și deschide toate drumurile creștinilor către ea
Fă Doamne cum știi că-i bine
Să poată veni creștinii la sfânta Ta Biserică să se 

închine.
Să te poată slăvi și în sfânta Ta Biserică să Ți se închine
Și întotdeauna în duminici și sărbători
Sfintele biserici să fie de oameni pline. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, fire blândă, luminoasă,
Și pentru noi făptura umană miloasă
Tu în putere și lumină să sporești, 
Ca să poți veșnic, cu ușurință să biruiești
Să gonești toate răutățile lumești
Care fac rău pentru oameni pământești
Să ai Doamne bucurie, că Tu poți birui 
Orice fel de răutăți care pe oameni
Pe făptura umană vrea să chinuie, să omoare
Tu Doamne Iisuse Hristoase Te rugăm
Fii a oamenilor ajutor și scăpare
De la boli, de la chinuri și pierzare
Să fii Doamne preaslăvit, preamărit și în puteri bine 

sporit
Că Tu poți face pe orice făptură umană bucuros și 

fericit.
Să fii și Tu Doamne Iisuse Hristoase
Totdeauna bucuros că poți izbăvi de rău
Și pe cea păcătoasă și pe cel păcătos.



36 Învierea

Slavă Ție și mulțumire Doamne Iisuse Hristoase
Să se bucure și toți îngerii și sfintele și sfinții
Care ocrotesc de rău oamenii
Și ajută în viața lor făcând bine tuturor.
Doamne Tu stăpân pe lume
Fă Tu cum știi că-i mai bine
Să se bucure stăpânirea
Să se bucure și omenirea. Amin.

MAXIMILIAN DUMA

DĂ, DOAMNE!

Dă-ne, Doamne, iar răbdare
Să mai fim odată oi
C-am îmbătrânit pe cale
Numai munți și numai văi ...

Dă-ne, Doamne, iar puterea
Să nu mai privim ’napoi
Să înaintăm pe cărarea
Care duce sus, spre cer

Dă-ne, Doamne, pocăința
Fiului risipitor
Și smerenia de vameș
Ce se vede printre oi

Să ne răstignim pe cruce
Să fim și noi viu altar
Să fim candelă aprinsă
Și în lume încă-un far!

                Rasofora XENIA

SFĂTUIRI

Omenirea a fost încercată mereu
Să treacă prin greutăți cu greu.
Oare omenirea s-a întrebat vreodată,
Care-i cauza adevărată
De vin greutăți asupra sa
Pe care greu le poate răbda.
Și din aceste încercări n-a învățat,
Să-și trăiască viața cu adevărat,
Așa cum a spus Cel de Sus
Când primului om i-a spus:
Creșteți și vă înmulțiți
Și pământul îl stăpâniți. 
Mare lucrare a făcut Cel Sfânt
Când pe om l-a luat colaborator pe pământ
La a chipului Său înmulțire
Și a Sa preamărire.
Așa precum Adam a procedat
Și porunca lui Dumnezeu a călcat,
Oamenii fac avorturi mereu
Mâniind pe Dumnezeu,
Se desfrânează fără rușine
Și nu se gândesc că nu-i bine,
Homosexualitatea au legiferat,
Fără să gândească că este păcat.
De beție nu se lasă
De legea lui Dumnezeu nu le pasă.
Oamenii între ei se urăsc,
Se ucid, se dușmănesc,
Voia lui Dumnezeu n-o împlinesc
Și pe ei se înjosesc,
Pe Dumnezeu îl necăjesc
Și necazuri își pregătesc.
Omenire, omenire
Trezește-te din amorțire
Și te străduiește
Voia lui Dumnezeu o împlinește
Atunci bine îți va fi
Și în bucurie vei trăi.

                                   Protos. MIHAIL DUMA
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COMUNICAT DE PRESĂ

Patriarhia Română a 
anunțat o contribuție totală de 
peste 7 milioane de lei până în 
prezent în ajutorarea tuturor 
celor afectați de pandemie.

Pe lângă intensificarea 
rugăciunilor, Biserica a 
desfășurat acțiuni filantropice 
pentru persoanele vulnerabile 
și a făcut numeroase donații de 
produse alimentare, igienico-
sanitare și aparatură medicală.

În contextul pandemiei 
cu noul coronavirus (COVID 
– 19) şi a instituirii stării de 
urgenţă naţională, ca urmare 
a îndemnului Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, 
ierarhii, preoţii şi voluntarii din 
rândul credincioșilor Bisericii 

Ortodoxe Române au intensificat acțiunile social-filantropice destinate persoanelor vulnerabile și afectate de 
pandemie.

Ajutorul oferit este unul concret, material și este destinat în mod special persoanelor vârstnice și sărace, 
bolnave sau cu dizabilități, celor aflați temporar în izolare sau în carantină, dar și unor instituții medicale, și a 
constat în donația și distribuția de produse alimentare, igienico-sanitare și aparatură medicală.

Prin implicarea directă a centrelor eparhiale, protoieriilor, parohiilor și mănăstirilor, în perioada 30 martie – 3 
aprilie 2020, a fost oferit un ajutor financiar și material în cuantum de 3.048.669 lei.

Până în prezent, contribuţia totală a Patriarhiei Române la ajutorarea tuturor celor greu încercați de efectele 
acestei epidemii se ridică la valoarea de 7.153.671  lei.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Îndrumări ale Cancelariei Sfântului Sinod, aprobate de Patriarhul României, privind slujbele de Florii, 
din Săptămâna mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de Sfintele Paşti, în condiţiile stării de urgenţă

Întrucât slujbele de Florii, slujbele din Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri) şi de Sfintele Paşti vor fi săvârşite anul 
acesta doar de slujitorii bisericeşti, fără participarea credincioşilor mireni, pentru a oferi credincioşilor o anumită 
consolare şi pentru a diminua riscul unor manifestări necontrolate, urmare consultării cu Ministerul Afacerilor 
Interne, parohiile şi mănăstirile vor proceda după cum urmează:

1. Pelerinajul de Florii se suspendă anul acesta. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvântate în biserică (în 
Sâmbăta lui Lazăr, 11 aprilie 2020, după Vecernie sau în Duminica Floriilor, 12 aprilie 2020) și vor fi distribuite, de 
către voluntari, credincioșilor din parohie care solicită aceasta. Voluntarii vor purta măşti şi mănuşi de protecţie.

2. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, nu se săvârșește slujba Sfântului Maslu de obşte (comun), pentru a evita 
formarea unui grup mai mare de persoane.
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3. Spovedania şi împărtășirea credincioşilor se pot săvârşi în continuare doar la domiciliu. La intrarea în locuinţa 
credincioşilor, preotul va utiliza încălţăminte de unică folosinţă şi mască sanitară, se va spăla pe mâini cu apă şi 
săpun şi cu dezinfectant, va folosi doar o carte de cult şi epitrahil, trusa liturgică pentru împărtăşirea celor bolnavi, 
obiecte care vor fi atât anterior, cât și ulterior dezinfectate (conform îndrumărilor din 22 martie 2020).

4. Pâinea binecuvântată, în formă de mici prescuri, stropită cu agheasmă şi vin, numită „Paşti”, va fi sfinţită anul 
acesta în Joia Mare, 16 aprilie 2020, după Sfânta Liturghie, şi va fi ambalată igienic în pachete închise. În zilele de 
vineri şi sâmbătă, „Paştile” vor fi distribuite gratuit credincioşilor, în locuri special amenajate în afara lăcaşurilor de 
cult. Personalul deservent va purta mască şi mănuşi de protecţie.

5. Accesul la aceste locuri speciale din afara lăcaşurilor de cult se va organiza în zilele premergătoare Sfintelor 
Paşti (vineri şi sâmbătă, înainte de noaptea Învierii), respectându-se aceleaşi reguli sanitare ca şi în magazinele 
alimentare (mască sanitară, distanţă socială de 2 metri, marcată în faţa locului special amenajat).

6. Pentru credincioșii vârstnici şi bolnavi, „Paştile” vor fi distribuite la domiciliu de către voluntari, vineri şi sâmbătă sau 
în prima zi de Paşti. Voluntarii vor purta mască şi mănuşi de protecţie, precum şi ecuson nominal, semnat şi ştampilat de 
către fiecare parohie.

7. Pentru a nu fi întreruptă tradiţia începută în anul 2009, privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim, mai ales 
în această perioadă în care speranţa şi lumina trebuie aduse în sufletele oamenilor greu încercaţi de izolare sau de 
boală, Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim, sâmbătă, 18 aprilie 2020, spre seară şi va fi distribuită delegaţiilor 
eparhiilor la Aeroportul Internaţional Otopeni, care vor purta mască şi mănuşi de protecţie şi vor respecta distanţa 
socială de 2 metri. Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfântă fiecărei parohii. Voluntarii din 
parohii, purtând mască, mănuşi şi ecuson, vor primi Sfânta Lumină şi o vor distribui doar la casele credincioșilor care 
o solicită şi care o aşteaptă numai în fața locuinței, având în mână o candelă sau o lumânare.

8. Rânduielile liturgice și tipiconale nu se modifică în această perioadă în care slujbele se săvârșesc doar de către 
slujitorii bisericești, fără participarea fizică a credincioşilor mireni. Astfel, în Vinerea Mare (17 aprilie 2020), seara, 
după slujba Prohodului Domnului, biserica va fi înconjurată o singură dată de către slujitorii bisericești prezenți, dar 
fără participarea credincioşilor mireni.

9. De asemenea, slujba Învierii Domnului, la care anul acesta nu participă credincioşi mireni, va începe, potrivit 
tipicului, în afara lăcaşului de cult, la ora 00.00 din noapte, deoarece Învierea lui Hristos este temelia învierii 
tuturor oamenilor. În acest sens, imediat după chemarea Veniți de primiți lumină! şi cântarea Învierea Ta, Hristoase, 
Mântuitorule, se va citi Sfânta Evanghelie, se rosteşte binecuvântarea „Slavă Sintei…”, după care clericii vor cânta de 
trei ori troparul Hristos a înviat!, se va cădi spre cele patru puncte cardinale şi se va rosti ectenia mare, apoi toţi clericii 
vor intra în biserică, pentru continuarea Canonului Învierii şi pentru săvârşirea Sfintei Liturghii.

10. La ora 00.00 din noapte, în timp ce clopotele răsună la toate bisericile unde se săvârșește slujba Învierii, 
credincioșii mireni, având candelele aprinse, pot ieşi la ferestre şi balcoane sau în curțile caselor lor, adresându-se 
unul către altul, de la distanța de 2 m, cu salutul pascal Hristos a înviat! și răspunsul Adevărat a înviat!, fără a deranja 
pe alţi vecini care nu doresc să participe la această sărbătoare.

11. În prima zi de Paşti, începând cu ora 06.00 dimineața, voluntarii din parohii vor putea oferi credincioşilor 
vârstnici şi bolnavi „Paştile”, precum şi pachete cu daruri alimentare de Paşti (ouă, cozonac, dulciuri etc.).

12. Tot în prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau „A doua Înviere”, se săvârşeşte în biserici, începând cu ora 12.00, 
dar fără participarea credincioşilor mireni.

13. Prezentele Îndrumări completează recomandările Cancelariei Sfântului Sinod din 22 martie 2020 intitulate Noi 
măsuri privind slujbele și activitățile sociale bisericești.

14. Orice act de indisciplină a clericilor (ierarhi, preoţi şi diaconi) sau a credincioşilor mireni afectează negativ 
imaginea Bisericii în societate, deoarece, în timpul stării de urgență, toţi avem obligaţia de a respecta dispoziţiile 
autorităţilor de stat, în caz contrar, vom suporta sancţiunile prevăzute de lege.

15. Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor ca starea aceasta de grea încercare cauzată 
de pandemia actuală să înceteze cât mai curând!

Cancelaria Sfântului Sinod 
miercuri, 08 aprilie 2020
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ÎNSCRIEREA LA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 
„SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL” – 2020-2021

Înscrierea la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” 
pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții 
clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 
iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 
iulie 2020.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BINECUVÂNTĂRII
(înscrierea pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil 

vocațional teologic)
1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități 

cu tineretul; se completează și se semnează de către candidat și se 
trimite în format electronic); 

2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la 
Religie și Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a.  De asemenea, Anexa la fișa de înscriere o veti trimite ulterior, 
după eliberarea acesteia de către școala de proveniență;

3. Certificat de botez sau adeverință de botez (copie scan) – în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va 
obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;

4. Certificat de naştere (copie scan); 
5. Carte de identitate (dacă este cazul – copie scan);
6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu (copie scan)  – cu antet, semnătură 

şi ştampilă;
7. Recomandarea profesorului de Religie (copie scan); 
8. Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa aVIII-a, cu anexă adeverință vaccinari 

și mențiunea nu este în evidență cu epilepsie sau boli psihice – copie scan
9. Acte identitate părinţi (copii scan)

Detalii: Adela Panait, Directorul Liceului 0724.521.272

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inimae on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail 
a unității de învățământ: ltosfantim@gmail.com. 

Graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web a școlii: https://liceulortodoxsfantulantim.
ro/informatii-inscriere-profil-teologic-clasa-a-ix-a/

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele 
probe:

 un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 probă de verificare a cunoștințelor religioase, inimae cu notă.

1. Interviul/colocviul/proba orală (online) constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ inimael teologic;
c) verificarea aptitudinilor inimae, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei 

aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota 
finală la proba de aptitudini (APT). Media inima la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie 
minimum 7 (șapte).
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ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE 
ORTODOXĂ DIN TIMIȘOARA

2020-2021
ADMITEREA LA

CICLUL DE LICENŢĂ – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Descrierea probei / probelor de examen
În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost 

perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent 
online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de 
bacalaureat.

Informații probe de admitere
Formula de calcul a mediei de admitere
Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:
Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere 

obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se 
organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de 
Consiliul facultăţii:

• nota obținută la examenul de 
bacalaureat la disciplina Limba și 
literatura română;

• nota obținută la examenul de 
bacalureat la disciplina Istorie sau 
Geografie (pentru candidații proveniți 
de la profilul uman), respectiv 
Matematică sau Fizică (pentru candidații 
proveniți de la profilul real).

Listă acte necesare
 cartea de identitate;
 două fotografii color cu 

dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de 
identitate”);

 diploma de bacalaureat sau 
diploma echivalentă/ adeverința de absolvire eliberată de liceul absolvit, pentru candidații care au susținut 
examenul de bacalaureat în sesiunea iulie-august 2020;

 certificat de naştere;
 adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe 

platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă 
studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură 
psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare 
(dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat 
de diagnostic;

 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de 
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colegiu), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 acte doveditoare pentru candidații care au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a 

olimpiadelor şcolare în domeniul Științe umaniste;
 o scrisoare de intenţie;
 certificatul de botez;
 o recomandare de la preotul paroh;
 binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

Perioada de înscriere:
 6 iulie 2020, ora 8:00 – 16 iulie 2020, 

ora 16:00
Data afișării rezultatelor
 17 iulie 2020, ora 12:00

Perioada confirmării locurilor
 18 iulie 2020, ora 8:00 – 22 iulie 

2020, ora 16
Data afișării rezultatelor finale
 27 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie
Perioada de înscriere
 7– 13 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor
 14 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor
 14 – 16 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale
 17 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web:
https://admitere.uvt.ro/listing/teologie-ortodoxa-pastorala/

ADMITEREA LA
CICLUL DE MASTER – RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE

Descrierea probei / probelor de examen
Proba de concurs constă exclusiv în evaluarea dosarului. Aceasta reprezintă acordarea unei note care 

corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

Informații probe de admitere
Formula de calcul a mediei de admitere
Evaluarea dosarului 100%

Criterii de departajare:
În cazul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc 

repartizat la buget se vor lua în considerare:
 media examenului de licenţă;
 media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu la ciclul licență.

Condiții speciale de admitere pentru elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

Listă acte necesare
 cartea de identitate;
 două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
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 diploma de bacalaureat;
 diploma de licență sau adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2020 (media anilor de studiu 

şi media licenţei);
 certificat de naştere;
 adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe 

platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă 
studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură 
psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare 
(dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat 
de diagnostic;

 diploma de master pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 o scrisoare de intenţie;
 certificatul de botez;
 o recomandare de la preotul paroh;
 binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

 
Perioada de înscriere

• 6 iulie 2020, ora 8:00 – 16 iulie 2020, ora 16:00
Data afișării rezultatelor
 18 iulie 2020, ora 12:00

Perioada confirmării locurilor
 18 iulie 2020, ora 8:00 – 22 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor finale
 23 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie
Perioada de înscriere
 7 – 15 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor
 16 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor
 16 – 17 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale
 18 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web:
https://admitere.uvt.ro/listing/religie-cultura-societate/
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ACTUALITATEA EPARHIALĂ

Învierea Domnului, la Timișoara  

În noaptea Sfintelor Paști, Slujba de Înviere de la Catedrala mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara a 
fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, înconjurat de 
un sobor de preoți și diaconi.

Potrivit rânduielii liturgice, după dăruirea 
Sfintei Lumini, a urmat tradiționala procesiune 
de înconjurare a bisericii. Utrenia Învierii a fost 
oficiată în interiorul sfântului lăcaș, după care a 
urmat Liturghia pascală, în cadrul căreia au fost 
înălțate rugăciuni pentru cei aflați în suferințe 
și pentru medicii și asistenții medicali și pentru 
toți cei care luptă pentru stoparea răspândirii 
noului virus. Răspunsurile liturgice au fost date 
de monahiile de la Centrul eparhial.

*
Şi în acest an, prin purtarea de grijă a 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mai multe 
eparhii din ţară s-au împărtăşit de Lumina 
Sfântă adusă de la biserica Sfântului Mormânt 
din Ierusalim. De la Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă” din București, Lumina Sfântă  a 
fost dusă și în Banat. Pe Aeroportul Internațional 
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„Traian Vuia” din Timișoara, Lumina a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan și Preasfințitul 
Părinte Paisie, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, fiind, apoi, oferită reprezentanților eparhiilor din 
Mitropolia Banatului și reprezentanților protopopiatelor din Arhiepiscopia Timișoarei.

În condițiile excepționale impuse de pandemia cu noul coronavirus (Covid-19), credincioșii au primit 
Lumina la casele lor, de la consilierii și voluntarii parohiilor, respectându-se distanțarea socială și măsurile de 
protecție. 

Acțiuni sociale în cuprinsul protopopiatului Timișoara 
În contextul epidemiei 

de coronavirus care a 
afectat întreaga lume, 
Sfânta Biserică este 
aproape de credincioșii 
ei. Astfel în perioada 
sărbătorilor pascale în mai 
multe parohii din cadrul 
Protopopiatului Timișoara 
II s-au desfășurat mai 
multe actiuni sociale. 

Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Mitropolit Ioan, preoții din 
parohii ajutați de voluntari, 
echipați cu mască și mănuși 
de protecție, au venit 
in ajutorul persoanelor 
aflate în izolare sau în 
carantină, a persoanelor 
în vârstă, imobilizate la 
pat sau cu posibilități 
materiale reduse oferindu-
le pachete de alimente, 
apă îmbuteliată, produse 
igienico-sanitare, hrană 
caldă sau plata facturilor 
la utilități, toate însumând 
aproximativ 20.000 lei, 
bani proveniti din fondurile 
proprii ale parohiilor sau 

din diferite sponzorizări. Toate aceste acțiuni sociale vor continua în următoare perioadă. 
De asemenea în toate lăcașurile de cult se înalță rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu pentru întărirea 

în credință, pentru a ne feri de boală și pentru însănătoșirea celor bolnavi și în suferință (a consemnat protopop 
CRISTIAN PĂIȘ). 

Acțiuni social-filantropice în protopopiatul Făget                                                          
Protopopiatul Făget, judeţul Timiș, aparţinând de Arhiepiscopia Timișoarei, a desfășurat acţiuni social-

filantropic în contextul pandemiei COVID-19. La îndemnul I.P.S. Ioan și la propunerea părintelui protopop 
Bujor Păcurar, preoţii protopopiatului Făget au identificat persoanele în vârstă, persoanele singure și nevoiașe 
și în colaborare cu sectorul social al orașului Făget și al administraţiilor locale, au fixat priorităţile fiecărei 
persoane sau familie. Astfel, preoţii au oferit sprijin material prin plata facturilor, cumpărarea medicamentelor, 
a materialelor igienico-sanitare.

Protopopiatul Făget a oferit pachete cu alimente la zece familii, câte o masă caldă la 70 de persoane 
vârstnice cât și la familiile nevoiașe din orașul Făget și a localităţilor aparţinătoare, în valoare de 1100 lei, 
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hrana fiind distribuită la domiciliu 
de către voluntarii parohiilor Făget 
I și Făget II.

În această acţiune social-
filantropică s-au remarcat parohiile: 
Făget II- a oferit masă caldă la 70 
de persoane, în valoare de 1100 
lei; Begheiu Mic-pachete alimente, 
hrană rece, în valoare de 1500 lei; 
Coşeviţa- cu sprijinul a doi sponsori, 
a oferit masă caldă, 50 de porţii, 
pachete cu alimente în valoare 
de 2000 lei; alimente neperisabile 
au distribuit parohiile: Sinteşti, 
Pietroasa, Jupani, Cutina, Luncani, 
Remetea Luncă, Leucuşeşti, Nădrag, 
Mănăştiur, Sudriaş, Temereşti, 
Surducu Mic.

Preoţii au oferit credincioșilor 
sprijin duhovnicesc prin distribuirea 
la domiciliu a „Paștilor”  și a Luminei 
sfinte, adusă de la Ierusalim (a 
consemnat protopop BUJOR 
PĂCURAR). 

                                               

Pelerinaj cu moaștele Sfântului Iosif cel Nou, la mănăstirea Partoș
Vineri, 10 aprilie, 

într-o atmosferă de mare 
solemnitate, emoție și 
evlavie, în bătaia necontenită 
a clopotelor mănăstirii 
și în cântecul cuvintelor 
acatistului, Sfântul Iosif, prin 
fragmentele din moaștele 
sale păstrate în biserica 
mare și icoana sa veche 
ce-i străjuiește de veacuri 
mormântul, a cercetat în 
aceste zile mai grele inimoșii 
credincioși din satul Partoș 
care, asemenea unei cetăți, 
înconjoară istorica vatră 
monahală. Cu inima la vedere, 
într-un entuziasm spontan, 
aceștia și-au întâmpinat 
ocrotitorul. Duhovnicește, 
„vizita” i-a cuprins și pe toți membrii comunității. Culoare, simplitate, bună cuviință, bucurie, mângâiere, 
speranță, sunt câteva din cuvintele, probabil multe, care pot caracteriza acțiunea de azi, împlinită cu 
respectarea regulilor stricte ale acestei perioade și având sprijinul și însoțirea Poliției. La întoarcere, s-au făcut 
rugăciuni pentru încetarea pandemiei, pentru însănătoșirea celor bolnavi, întărirea celor care în spitale sau 
acasă îi îngrijesc, pentru toți păstorii noștri, pentru cei ce conduc, pentru pacea, liniștea și bună așezarea lumii 
întregi.
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Plantare de pomi fructiferi la spitalul din Jebel
În ziua de 6 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte 

Mitropolit Ioan a donat Spitalului din Jebel 120 
de pomi fructiferi pentru a fi plantați în curtea 
spitalului (peste 20 ha.).  Văzând că spitalul are  
foarte mult teren nefolosit, Părintele Mitropolit 
Ioan a venit însoțit de un  inginer de la 
Facultatea de Agronomie din Timișoara, cu 
multă experiență în domeniu, care s-a ocupat 
de efectuarea lucrărilor, ajutat de preotul 
spitalului Ioan Vasile Cheregi.  La început s-au  
făcut măsurătorile, s-au bătut țărușii și s-au 
făcut gropile pentru merii și perii care s-au 
plantat aici.  Înaltpreasfinția Sa  și-a dorit mult să 
planteze o livadă  de  pomi fructiferi, pentru că 
aici sunt internați  aproximativ 450 de bolnavi 
din 14 județe ale țării.

*
La capela de la Spitalul de psihiatrie și pentru 

măsuri de siguranță din Jebel  s-a săvârșit în Joia 
Mare, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită 
cu Vecernia. În această zi  au fost aduse și Paștile 
care s-au tăiat, s-au stropit cu vin și apoi au fost 
sfințite și  puse în caserole. Doctorii  spitalului 
(Constantina Slovenski, Raluca Roșu Nicoară, 
soții Nicolae și Liana Cocială și Camelia Toader) 
au  ajutat și anul acesta  să se poată cumpăra 
pâinea, vinul și caserolele necesare.

Militarii lugojeni, în sprijinul vârstnicilor
Militarii Batalionului 183 Artilerie Mixtă ,,General 

Ion Dragalina” i-au avut în atenție în perioada de timp 
trecută și pe veteranii de război ori urmași ai acestora 
din urbea lugojeană. Au fost vizitați, la inițiativa 
comandantului garnizoanei Lugoj, locotenent colonel 
Robert Călin Pioară, veteranul nonagenar Nicolae 
Streian, erou al luptelor de la Păuliș și doamna Maria 
Mioc, văduva veteranului Constantin Mioc. Cele două 
persoane au primit din partea militarilor hrană caldă, 
precum și produse alimentare de bază, dar și de igienă 
și protecție sanitară.

Toate aceste acțiuni vin să aducă un strop de bucurie 
și de liniște în sufletul celor greu încercați în această 
perioadă, nu doar din cauza bătrâneților ci și a efectelor 
pandemiei COVID-19 (a consemnat preot EMANUEL 
GAFIȚA). 
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AGENDA ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI 

2 martie
A primit pe domnul ing. Ioan Bohăncanu, primarul localității Beba-Veche;
A primit pe preotul paroh Petru Temelie, de la parohia Murani, din protopopiatul Timișoara II;
A primit pe preotul Ioan Rujoni, de la parohia Timișoara Dacia, din protopopiatul Timișoara I;
A primit pe preotul paroh Caius Andrașoni, de la parohia Ghiroda Veche, din protopopiatul Timișoara II;
În după-amiaza zilei a slujit slujba Canonului de Mare al Sfântului Andrei Criteanul, la catedrala mitropolitană.

3 martie
A primit pe preotul paroh Doru Melinescu, de la parohia Timișoara Aeroport, din protopopiatul Timișoara II;
A primit pe preotul paroh Gheorghe Chiriac, de la parohia Sânnicolau Mare, din protopopiatul Sânnicolau 

Mare;
A primit pe domnul Alexandru Jude, director general Hidrotim SA, Timișoara;
A primit pe preotul pensionar conf. univ. dr. Nicolae Morar, din Timișoara;
A primit pe domnul Gavril Tătar, din Timișoara.

4 martie
A primit pe preotul paroh Tiberiu Benescu, 

de la parohia Peciu Nou, din protopopiatul 
Timișoara I;

A primit pe preotul lect. dr. Rafael 
Povîrnaru, de la Facultatea de Teologie din 
Timișoara. 

5 martie
A primit pe preotul paroh Radu Meșter, de 

la parohia Alioș, din protopopiatul Timișoara 
II;

A primit pe domnul Ion Fiștea, primarul 
localității Moravița, dimpreună cu preotul 
paroh Pavel Zizica;

A primit pe preotul Bujor Păcurar, 
protopopul Oficiului protopopesc Făget, 
dimpreună cu domnul conf. univ. dr. Sorin 
Prada, de la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor, din Timișoara;

A primit pe preotul paroh Caius 
Andrașoni, de la parohia Ghiroda Veche, din 
protopopiatul Timișoara II.

6 martie
A primit pe domnul colonel Sorin Homeag, 

comandantul Spitalului Clinic Militar de 
Urgență ”Dr. Victor Popescu”, din Timișoara;

A primit pe domnul chestor Giurea Tiberiu, 
Inspector Șef al Inspectoratului Teritorial al 
Poliției de Frontieră Timiș;
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A primit pe doamna Mihaela Brașoveanu, notar public din Timișoara;
A primit pe preotul paroh Cristian Tomescu, de la parohia Timișoara Fabric-Est, din protopopiatul Timișoara II;

8 martie
A efectuat o vizită de lucru la parohia Timișoara Ciarda Roșie.

10 martie
A primit pe preotul paroh Nicolae Andreescu, de la parohia Șandra, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
A primit pe preotul pensionar Petru Dinu, din Timișoara;
A primit pe preotul paroh Ioan Andoni, de la parohia Comloșu Mic, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
A primit pe preoții parohi Achim Baboș și Adrian Crașovan, de la parohiile Dumbrăvița I, respectiv Dumbrăvița 

Banat II, din protopopiatul Timișoara II, dimpreună cu părintele protopop Cristian Păiș;
A efectuat vizite pastorale la mănăstirea Timișeni și la parohiile Peciu Nou, Sânmartinu Sârbesc, Sânmartinu 

Maghiar, Uivar cu filia Răuţi, Cenei, Bobda, Beregsău Mic, Beregsău Mare și Săcălaz. 

11 martie
A primit pe doamna Daniela Luncan, din Timișoara;
A primit pe doamna Zorița Mircov, din Timișoara;
A primit pe preotul Ioan Bude, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara I;
A participat la o serie de conferințe cu preoții, la protopopiatele Lugoj și Făget. 

12 martie
A primit pe preotul paroh Răzvan Mateș, de la parohia Blajova, din protopopiatul Lugoj;
A primit pe ieromonahul Varlaam Almăjanu, starețul mănăștirii Partoș;
A primit pe preotul paroh Ionel Maftei, de la parohia Săcălaz, din protopopiatul Timișoara I;
A primit pe preotul paroh Gheorghe Ștefan, de la parohia Bucovăț, din protopopiatul Timișoara II;
A primit pe preotul paroh Radu Meșter, de la parohia Alioș, din protopopiatul Timișoara II;
A primit pe preotul paroh Adrian Avram, de la parohia Sâlha, din protopopiatul Lugoj;
A primit pe doamna dr. Daniela Radu, director medical – Spitalul Județean de Urgență – Timiș;
A primit pe domnul prof. univ. dr. ing. Marius Moșoarcă, de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, din 

Timișoara;
A primit pe domnul col. ing. Lucian Mihoc, Inspector Șef – ISU Banat;
A primit pe domnul Adrian Negoiță, consilier Cabinet Președinte – Consiliul Județean Timiș.

15 martie
A săvârșit Sfânta Liturghie în catedrala mitropolitană din Timișoara.

16 martie
A vizita Spitalul CFR din Timișoara donând două concentratoare de oxigen, aparate necesare celor care sunt 

afectați de Covid-19, dar și pacienților cu probleme respiratorii.

18 martie
A vizitat Spitalul de Psihiatrie din Jebel, oferind donații în alimente.

19 martie
A primit pe domnul ing. Virgil Bunescu, primarul localității Giarmata, dimpreună cu preotul Mihai-Adrian 

Venter din localitate, respectiv domnul arh. Dan Tonca din Timișoara.

A consemnat preot MARIUS SFERCOCI
Inspector eparhial


