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CUVÂNT ÎNAINTE

Şi în anul Domnului 2017 oferim clericilor, monahilor 
şi credincioşilor noştri din eparhie, Almanahul Arhiepiscopiei 
Timişoarei, care a devenit deja o tradiţie între tipăriturile editate de 
Centrul nostru eparhial.

Almanahul de anul acesta cuprinde rubricile deja consacrate: 
calendarul bisericesc anual, organizarea Bisericii Ortodoxe în lume, 
a Bisericii Ortodoxe Române şi a Arhiepiscopiei Timişoarei, la care 
se adaugă articole şi studii pe diferite teme de Teologie şi viaţă 
bisericească.

Conform hotărârii Sfântului Sinod, anul 2017 este în Patriarhia 
Română, Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în 
timpul comunismului, aşa cum şi anii precedenţi au fost ani omagiali 
tematici în Biserica noastră.

Patriarhul Justinian Marina (1948-1977) a fost primul patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române de după instalarea regimului comunist. 
Acest important ierarh al Bisericii, deși acuzat că „a pactizat” cu 
regimul de ocupație, a fost considerat un adevărat oponent de către 
regimul aflat la putere. O demonstrează, printre altele,  studiul 
istoricului Adrian Nicolae Petcu, publicat în volumul „Mișcarea 
armată de rezistență anticomunistă din România 1944 - 1962”. 
Istoricul scrie că „patriarhul Justinian, conform documentelor fostei 
Securităţi, era considerat inamicul numărul 1 al regimului democratic 
din România”. Potrivit unui raport al Departamentului General al 
Securității Statului, privitor la atitudinea patriarhului Justinian, „deși 
lumea democratică pusese mari nădejdi în buna credință a patriarhului 
Justinian, prin comportarea sa de după alegerea sa ca patriarh,  a 



izbutit să dezamăgească pe toți cei care l-au sprijinit. Ca arhiereu vicar 
și apoi ca mitropolit, a fost pe linie democratică, schimbarea de front 
realizând-o abia după alegerea sa ca patriarh”. 

Conform documentelor, mii de preoți, ierarhi sau monahi au 
fost arestați de autoritățile comuniste și martirizați în închisori, în 
lagăre şi în deportare. Despre unii dintre aceștia, monahul Nicolae 
Steinhardt de la Rohia a lansat sintagma „sfinții închisorilor”, pentru 
comportamentul lor ireproșabil, în condiții groaznice, din temnițele 
comuniste şi pentru mărturisirea lui Hristos. O bună parte dintre cei 
care au reușit să iasă vii din aceste strâmtorări de tot felul au fost 
reabilitați și sprijiniți chiar de Patriarhul Justinian.

Anul 2017 este şi anul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea 
Mitropoliei Banatului şi întronizarea primului mitropolit al restauratei 
Mitropolii (26 octombrie 1947), în persoana dr. Vasile Lazarescu, fiu 
al meleagurilor timişene. În cei 70 de ani de existenţă ai Mitropoliei, 
52 de ani a arhipăstorit vrednicul de pomenire dr. Nicolae Corneanu, 
fiu al meleagurilor cărăşene. Pilda celor doi mitropoliţi va rămâne 
ca o dâră adâncă în conştiinţa bisericească a ortodocşilor români din 
această parte a ţării. 

Pentru toate, dăm slavă Bunului Dumnezeu, pe care Îl rugăm 
să miluiască şi să pomenească întru Împărăţia Sa pe ierarhii, slujitorii, 
monahii şi binecredincioşii creştini din eparhia aceasta.

Recomandând cu toată dragostea Almanahul Arhiepiscopiei 
Timișoarei 2017, dorim ca acest an să ne aducă tuturor împliniri şi 
duhovniceşti bucurii. 

                                                                      † IOAN
Mitropolitul Banatului



Calendar creştin-ortodox
2017
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Sf. Proroc Maleahi;  
Sf. Mc. Gordie 

IANuARIE3 MARţI 

Înainte-prăznuirea Botezului Domnului;  
Sf. Ier Silvestru, episcopul Romei;  
Sf. Cuv. Serafim de Sarov 

IANuARIE

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

IANuARIE

Ianuarie 2017

LuNI

DuMINICă1

2

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas 3, voscr. 6
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IANuARIE7

IANuARIE6

IANuARIE5

IANuARIE4
Ianuarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI 

MIERCuRI

†) Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

(†) Botezul Domnului  
(Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Harţi)

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

Soborul Sf. 70 de Apostoli;  
Sf. Cuv. Teoctist;  
Sf. Cuv. Apolinaria (Harţi) 
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10

9

8
Ianuarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IANuARIE 

IANuARIE

IANuARIE

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

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

Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Domnica;

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 
(Începutul propovăduirii Domnului); glas 4, voscr. 7
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Odovania praznicului Botezului Domnului;  
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait;  
Sf. Nina.  

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

Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia                      @              
  

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

IANuARIE14

IANuARIE13

IANuARIE12

IANuARIE11
Ianuarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

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

Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

IANuARIE17

IANuARIE 16

IANuARIE15
Ianuarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă
Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 

(a celor 10 leproşi); gals 5, voscr. 8
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Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul;  
Sf. Mc. Neofit 

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

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

† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii 
Alexandriei

IANuARIE21

IANuARIE20

IANuARIE19

IANuARIE18
Ianuarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

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

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

IANuARIE

IANuARIE

IANuARIE 

Ianuarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 22

23

24

Duminica a 32-a dpuă Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 6, voscr. 9
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Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob 
Sihastrul                                                                 

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

Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan 

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

IANuARIE28

IANuARIE27

IANuARIE26

IANuARIE25
Ianuarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

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

IANuARIE

IANuARIE

Ianuarie 2017

DuMINICă29

30

Sf. Mucenici doctori fără de arginţi şi făcători de 
minuni Chir şi Ioan

IANuARIE31

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); 
Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 7, voscr. 10

LuNI

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

FEBRuARIE4

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

Februarie 2017

SâMBăTă

(†) Întâmpinarea Domnului

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

FEBRuARIE3

FEBRuARIE2

FEBRuARIE1

VINERI

JOI

MIERCuRI
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Sf. Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului;  
Sf. Cuvios Luca din Elada

FEBRuARIE7 MARţI 

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

FEBRuARIE 

Sf. Mc. Agata şi Teodula
FEBRuARIE

Februarie 2017

LuNI

DuMINICă5

6

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); 
Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 8, voscr. 11 (Începutul Triodului)
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Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei;  
Sf. Teodora împărăteasa                                        @ 

†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie;  
Sf. Mc. Valentina (Harţi)

Odovania praznicului Întâmpinării Domnului;  
Sf. Mc. Nichifor

Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat;  
Sf. Proroc Zaharia (Harţi) 

FEBRuARIE11

FEBRuARIE10

FEBRuARIE9

FEBRuARIE8
Februarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI 
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Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam 

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

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

14

13

12
Februarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); 
Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 1, voscr. 1
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Sf. Ier. Leon, episcopul Romei, (Sâmbăta morţilor - 
Moşii de iarnă)                                                   T

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

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

Sf. Ap. Onisim; 
Sf. Mc. Maior  

FEBRuARIE 18

FEBRuARIE17

FEBRuARIE16

FEBRuARIE15
Februarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, Sf. Cuv. Visarion 

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

FEBRuARIE21

FEBRuARIE20

FEBRuARIE19
Februarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 
Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne); 

Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 2 , voscr. 2
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Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului

† Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan 
Botezătorul (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, 
lapte, ouă şi peşte)

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

Aflarea moaştelor Sfinţilor Mc. din Constantinopol 
(Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi 
peşte)

FEBRuARIE25

FEBRuARIE24

FEBRuARIE23

FEBRuARIE22
Februarie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI



27

†) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman,  
din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. 
Sfinţit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei (Zi 
aliturgică. Canonul cel Mare)

Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu 
(Începutul Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. 
Canonul cel Mare)

Sf. Ierarh Porfirie, episcopul Gazei;  
Sf. Muceniţă Fotini Samarineanca (Lăsatul secului 
pentru Postul Sfintelor Paşti)                                                           

FEBRuARIE

FEBRuARIE

FEBRuARIE 

Februarie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă26

27

28

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); 
Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 3, voscr. 3
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MIERCuRI

MARTIE

MARTIE

MARTIE

FEBRuARIE

Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan;  
Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana (Sâmbăta Sfântului 
Teodor - Pomenirea morţilor)4

Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc3

Sf. Sfinţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei;  
Sf. Mc. Isihie (Canonul cel Mare) 2

1 Sf. Cuv. Mc. Evdochia;  
Sf. Cuv. Domnina (Canonul cel Mare)

Martie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI
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Sf. Sfinţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, 
Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi 
Elpidie, episcopii din Cherson

MARTIE7 MARţI 

Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; 
Aflarea Sfintei Cruci

MARTIE

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

MARTIE

Martie 2017

LuNI

DuMINICă 5

6

Duminica Întâi din Post (a Ortodoxiei); 
Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 4, voscr. 4
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MARTIE11

MARTIE10

MARTIE9

MARTIE8
Martie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului 
(Pomenirea morţilor)

Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună 
cu ei

†) Sf. 40 de Mucenici din Sevastia 

 Sf. Ier. Mărturisitori Teofilact, episcopul 
Nicomidiei
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14

13

12
Martie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Sf. Cuv. Benedict de Nursia;  
Sf. Sfinţit Mc. Alexandru preotul

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul 
Constan-tinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia

Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul;  
Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei;  
Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog                               @

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

slăbănogului din Capernaum); a ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 5, voscr. 5
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Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului;  
(Pomenirea morţilor) 

Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  

Sf. Mc. Sabin Egipteanul;  
Sf. Cuv. Hristodul din Patmos

Sf. Mucenic Agapie, Plisie şi Timolau  

MARTIE18

MARTIE17

MARTIE16

MARTIE15
Martie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea 
Sf. Sava cel Sfinţit;                                                  T

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

MARTIE21

MARTIE20

MARTIE19
Martie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 
Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci);  

Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 6, voscr. 6
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(†) Buna Vestire  
(Dezlegare la peşte)

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri;  
Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei;  
Sf. Cuv. Zaharia

Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui 

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

MARTIE25

MARTIE24

MARTIE23

MARTIE22
Martie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

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

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

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

MARTIE

MARTIE

MARTIE

Martie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 26

27

28

Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 
17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte - Fericirile); glas 7, voscr.7



36

Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei;  
Sf. Mc. Veniamin diaconul (Denia Acatistului Bunei 
Vestiri) 

Sf. Cuv. Ioan Scărarul;  
Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon 

Sf. Sfinţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi 
Chiril diaconul;  
Sf. Mc. Iona şi Varahisie (Denia Canonului Mare)

MARTIE31

MARTIE30

MARTIE29
Martie 2017

VINERI

JOI

MIERCuRI

APRILIE1 SâMBăTă
Sf. Cuv. Maria Egipteanca; 
Sf. Mc. Gherontie (Pomenirea morţilor)
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Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi 
Zosima

aprilie 2017

APRILIE

APRILIE

APRILIE

4

2

3

MARţI 

LuNI

DuMINICă

Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie                 G

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

Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 
23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 8, voscr. 8



38

Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi 
Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Sâmbăta 
lui Lazăr - Pomenirea morţilor)8

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

aprilie 2017

SâMBăTă

Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium;  
Sf. Ierarh Eutihie, patriarhul Constantinopolului;  
Sf. Cuvios Grigorie Sinaitul şi Platonida 

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

7

6

5

VINERI

JOI

MIERCuRI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



39

Sfânta şi Marea Marţi; †) Sf. Ier. Calinic de la 
Cernica, episcopul Râmnicului;  
Sf. Sfinţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului        @11 MARţI 

Sfânta şi Marea Luni (Denie); Sf. Mc. Terentie, 
Pompei, African, Maxim şi Dima

† Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la 
peşte)

aprilie 2017

LuNI

DuMINICă9

10

APRILIE

APRILIE

APRILIE

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



40

Sfânta şi Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi 
Trofim; Sf. Mc. Crescent

Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Demia 
Prohodului Domnului); † Sf. Ier. Pahomie de 
la Gledin, episcopul Romanului; Sf. Ier. Martin 
Mărt., episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida  

Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); 
Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul

Sfânta şi Marea Miercuri; † Sf. Mc. Sava de la 
Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, episcop de 
Parion

15

14

13

12
aprilie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



41

† Sfintele Paşti; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie 
Decapolitul

† Sfintele Paşti; Sf. Sfinţit Mc. Simeon, episcopul 
Persiei

 † Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

18

17

16
aprilie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

APRILIE

APRILIE

APRILIE

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



42

Sf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei 

† Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie, 
episcop de Benevent; Sf. Mc. Alexandra 
împărăteasa (Harţi)

† Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului;  
Sf. Cuv. Teodor Trihina

Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche;  
Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Harţi)                              T

22

21

20

19
aprilie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



43

Sf. Ap. şi Evanghelist Marcu; 
† Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

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

†) Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă; Sf. Mc. Valerie

25

24

23
aprilie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

APRILIE

APRILIE

APRILIE

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



44

Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, 
făcătorul de minuni

sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, 
Cvintilian şi Dadas din Ozovia 
(Dezlegare la peşte) 

Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului, episcopul 
Ierusalimului; Sf. Ap. Marcu şi Zinon

Sf. Sfinţit Mc. Vasilevs, episcopul Amasiei; Sf. Glafira; 
Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis 
(Cernavodă) (Dezlegare la peşte)                                

29

28

27

26
aprilie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

APRILIE

APRILIE

APRILIE

APRILIE



45

Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; 
Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei  

aprilie - MAi 2017

DuMINICă 30 APRILIE

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

MAI2 MARţI

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

MAI

LuNI 1

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



46

VINERI

JOI

SâMBăTă

MIERCuRI

MAI

MAI

MAI

MAI

Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul;  
Sf. Mc. Varvar 6

Sf. Mare Mc. Irina;  
Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Dezlegare la peşte)5

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

3 †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici;  
Sf. Mc. Timotei şi soţia sa, Mavra (Dezlegare la 
peşte)                                                                    G

MAi 2017



47

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

MAI9 MARţI 

†) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; 
Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

MAI

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

MAI

MAi 2017

LuNI

DuMINICă 7

8

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



48

MAI13

MAI12

MAI11

MAI10
MAi 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul 

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

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

Înjumătăţirea praznicului; Sf. Ap. Simon Zilotul 
(Dezlegare la peşte) 



49

16

15

14
MAi 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

MAI

MAI

MAI

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

Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; 
Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisei; † Sf. Ier. Iacob 
Putneanul, mitropolitul Moldovei

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

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



50

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

Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei 
(Dezlegare la peşte)                                               T

Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin  

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

MAI20

MAI19

MAI18

MAI17
MAi 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI



51

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

Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel;  
Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic 

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

MAI23

MAI22

MAI21
MAi 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 
Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere); 

Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8



52

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

Sf. Ap. Carp şi Alfeu;  
Sf. Mc. Averchie şi Elena (Dezlegare la peşte)

† Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); †A treia 
aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. 
Simeon cel din Muntele Minunat 
(Dezlegare la peşte)

MAI27

MAI26

MAI25

MAI24
MAi 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI



53

Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam

Sf. Mc. Teodosia fecioara;  
Sf. Sfinţit Mc. Olivian

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

MAI

MAI

MAI

MAi 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 28

29

30

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



54

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

MAI31
MAi - iunie 2017

MIERCuRI

IuNIE3 SâMBăTă
Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara (Sâmbăta 
morţilor - Moşii de vară)

Odovania praznicului Înălţării Domnului; †) 
Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; 
Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului (Dezlegare la peşte)

Sf. Iustin Martirul şi Filosoful 
şi cei împreună cu el                                              G

2

1

VINERI

JOI

IuNIE

IuNIE



55

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, Egumenul Mănăstirii lui 
Dalmat 

Iunie 2017

IuNIE

IuNIE

IuNIE

6

4

5

MARţI 

LuNI

DuMINICă

† Sf. Treime

† Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau 
Rusaliile); † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de 
la Niculiţel 

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



56

Sf. Mc. Alexandru şi Antonina;  
Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul Prusei 10

Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (Harţi)  @
 

Iunie 2017

SâMBăTă

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

Sf. Sfinţit Mc. Teodot din Ancira;  
Sf. Mc. Zenaida (Harţi)

9

8

7

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



57

Sf. Mc. Achilina;  
Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din Cipru13 MARţI 

Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul 
(Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel) 

Sf. Apostoli Bartolomeu şi Barnaba;  
Sf. Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei

Iunie 2017

LuNI

DuMINICă11

12

IuNIE

IuNIE

IuNIE

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

pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)



58

Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix  
(Dezlegare la peşte)                                               T

Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei;  
Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul Apoloniadei 

Sf. Proroc Amos;  
Sf. Mc. Isihie;  
Fericiţii Augustin şi Ieronim

Sf. Proroc Elisei;  
Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul 
Constantinopolului 

17

16

15

14
Iunie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



59

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

Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel 
Mare 
(Dezlegare la peşte)

Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul;  
Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la peşte)

20

19

18
Iunie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români);  
Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 
(Chemarea primimlor Apotoli); a Sf. Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2



60

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

Sf. Mc. Agripina; 
Sf. Sfinţit Mc. Aristocle preotul

†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării 
Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, episcopul 
Samosatei (Dezlegare la peşte)

Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie

24

23

22

21
Iunie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

IuNIE



61

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

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

Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; 
Sf. Mc. Livia (Dezlegare la peşte)

27

26

25
Iunie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IuNIE

IuNIE

IuNIE

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-23 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3



62

† Soborul Sfinţilor 12 Apostoli;  
†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ 
(Dezlegare la peşte)

(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel 

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

30

29

28
Iunie 2017

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuNIE

IuNIE

IuNIE

†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; 
Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni 
Cosma şi Damian, cei din Roma                         G1 SâMBăTă

IuLIE



63

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

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

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

4

3

2
Iulie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 4-a după Rusalii;  Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4



64

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

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

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

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

8

7

6

5
Iulie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



65

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

Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei 

Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei, 
şi Chiril, episcopul Gortinei                                @

11

10

9
Iulie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IuLIE

IuLIE

IuLIE

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



66

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

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

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan 
Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; 
Sf. Cuv. Sara

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

15

14

13

12
Iulie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



67

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

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

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

18

17

16
Iulie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IuLIE

IuLIE

IuLIE

Duminica a 6-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 12, 6-14; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; 
Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1+13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 5, voscr. 6



68

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

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

†) Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul 

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

22

21

20

19
Iulie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



69

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

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

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

25

24

23
Iulie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă

IuLIE

IuLIE

IuLIE

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



70

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

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

†) Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon
  

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

29

28

27

26
Iulie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

IuLIE

IuLIE

IuLIE

IuLIE



71

Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul 
Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul 
secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; 
Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul umbriei        G

31

30
Iulie 2017

LuNI

DuMINICă

IuLIE

IuLIE

Scoaterea Sfintei Cruci;  
Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei  
(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)1 MARţI 

AuGuST

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



72

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

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

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

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

5

4

3

2
August 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



73

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

†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla;  
Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; 
Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului          @

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

8

7

6
August 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Toate ale praznicului: Ap. 2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9



74

Sf. Mc. Fotie şi Anichit

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

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

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

12

11

10

9
August 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



75

(†) Adormirea Maicii Domnului                         T

Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului;  
Sf. Proroc Miheia

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

15

14

13
August 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

AuGuST

AuGuST

AuGuST

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



76

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

Sf. Mc. Flor şi Lavru 

Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian

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

19

18

17

16
August 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



77

Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el

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

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

22

21

20
August 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

AuGuST

AuGuST

AuGuST

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



78

Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa 

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

Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul 

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

26

25

24

23
August 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

AuGuST

AuGuST

AuGuST

AuGuST



79

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

Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

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

29

28

27
August 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

AuGuST

AuGuST

AuGuST

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; (Tânărul bogat); glas 3, 
voscr. 1



80

Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă

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

31

30
August - Septembrie 2017

JOI

MIERCuRI

AuGuST

AuGuST

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

†) Începutul anului bisericesc; 
† Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); 
Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa; 
Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Tedeum) 

2

1

SâMBăTă

VINERI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



81

Septembrie 2017

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

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

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

5

4

3

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44; (Pilda lucrătorilor răi); 
glas 4, voscr. 2



82

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

(†) Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

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

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

9

8

7

6
Septembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



83

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

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

Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

12

11

10
Septembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 
(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 5, voscr. 3



84

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

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

(†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)

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

16

15

14

13
Septembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



85

Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

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

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

19

18

17
Septembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1  
(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 6, voscr. 4



86

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

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

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

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

23

22

21

20
Septembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



87

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

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

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

26

25

24
Septembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11  
(Pescuirea minunată); glas 7, voscr. 5



88

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

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

† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; 
Sf. Proroc Baruh                                                    G

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

30

29

28

27
Septembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE

SEPTEMBRIE



89

Octombrie 2017

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

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

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

3

2

1

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 
(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 8, voscr. 6



90

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

† Sf. Ap. Toma;  
Sf. Mc. Erotiida

Sf. Mc. Haritina; † Sf. Cuv. Daniile şi Misail de la 
Mănăstirea Turnu                                                   @

Sf. Sfinţit Mc. Ierotei, Episcopul Atenei

7

6

5

4
Octombrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



91

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

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

Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia

10

9

8
Octombrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

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



92

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

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

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

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

14

13

12

11
Octombrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



93

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

Sf. Mc. Longhin Sutaşul 

Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia

17

16

15
Octombrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

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

a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 2, voscr. 8



94

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

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

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

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

21

20

19

18
Octombrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



95

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

Sf. Apostol Iacov, ruda Domnului, întâiul episcop 
al Ierusalimului; Sf. Ierarh Ignatie, Patriarhul 
Constantinopolului; Sf. Cuvios Macarie Romanul  

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

24

23

22
Octombrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 
(Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 3, voscr. 9



96

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

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

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

Sf. Mc. Marcian şi Martirie; 
Sf. Tavita

28

27

26

25
Octombrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE



97

Sf. Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, urban, 
Aristobul şi Narcis; Sf. Mucenic Epimah

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

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

31

30

29
Octombrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE

OCTOMBRIE 

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 
(Învierea fiicei lui Iair); glas 4, voscr. 10



98

Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare şi Gheorghe 
Mărturisitorul din Drama; Sf. Sfinţiţi Mc. Nicandru 
şi Ermeu                                                                 @

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

Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi 
Anempodist

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

4

3

2

1
Noiembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



99

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

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

Sf. Mc. Galaction şi Epistimia 

7

6

5
Noiembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 5, voscr. 11



100

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

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

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

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

11

10

9

8
Noiembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



101

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; 
Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului 
(Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului) 

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

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

14

13

12
Noiembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 
(Pilda samarineanului  milostiv); glas 6, voscr. 1



102

Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu                        

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

† Sf. Apostol şi Evanghelist Matei 

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

18

17

16

15
Noiembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE



103

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

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

Sf. Proroc Avdie; 
Sf. Mc. Varlaam 

21

20

19
Noiembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 
(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 7, voscr. 2



104

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

Sf. Sfinţiţi Mucenici Clement, episcopul Romei, şi 
Petru, episcopul Alexandriei 

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

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

25

24

23

22
Noiembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

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

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

Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian 
Paflagonul (Dezlegare la peşte)                            G

28

27

26
Noiembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 
(Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 8, voscr. 3
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†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 
României; † Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul 
Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei 
(Dezlegare la peşte)

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

30

29
Noiembrie - decembrie 2017

JOI

MIERCuRI

NOIEMBRIE

NOIEMBRIE

Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. 
Solomon, arhiepiscopul Efesului 
(Dezlegare la peşte)

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

2

1

SâMBăTă

VINERI

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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decembrie 2017

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

† Sf. Mare Mucenic Varvara; 
Sf. Cuvios Ioan Damaschin 
(Dezlegare la peşte)

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

5

4

3

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 
(Vindecarea Orbului din Ierihon); glas 1, voscr. 4



108

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

Sf. Cuv. Patapie; 
Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor

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

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

9

8

7

6
decembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

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

Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou

Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf 
(Dezlegare la peşte)                                               T

12

11

10
decembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 27-a după Rusalii Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 
(Tămăduirea femeii gârbove); glas 2, voscr. 5
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Sf. Proroc Agheu; 
Sf. Teofana împărăteasa (Dezlegare la peşte)

Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei, şi mama 
sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana

Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie 

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

16

15

14

13
decembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE
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Sf. Mucenic Bonifatie; Sf. Aglaia; 
Sf. Ierarh Grichentie, episcopul Etiopiei

† Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi 
Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului 
(Dezlegare la peşte)                                                

Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria 
şi Misail (Dezlegare la peşte)

19

18

17
decembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica a 28-a după Rusaliii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); 
Ap. Sf. Strămoşi: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 3, voscr. 6
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Sfinţii 10 Mucenici din Creta; 
Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei 

† Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului; 
Sf. Mare Mc. Anastasia (Zi aliturgică) 

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

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

23

22

21

20
decembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

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

(†) Naşterea Domnului (Crăciunul)

Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)

26

25

24
decembrie 2017

MARţI 

LuNI

DuMINICă 

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-
40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 4, voscr. 7
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Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; 
Sf. Cuv. Leon

Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; 
Sf. Cuvioşi Marcel şi Tadeu (Harţi) 

Sfinţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia 

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

30

29

28

27
decembrie 2017

SâMBăTă

VINERI

JOI

MIERCuRI

DECEMBRIE

DECEMBRIE

DECEMBRIE

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

31
decembrie 2017

DuMINICă
DECEMBRIE

Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, David Prorocul şi Iacob, ruda 
Domnului); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 5, voscr. 8



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

2018 8 aprilie
2019 28 aprilie
2020 19 aprilie

2021  2 mai
2022   24 aprilie 
2023   16 aprilie

DATA SFINTELOR PAŞTI



Rânduieli bisericeşti
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RÂNdUIElI BIsERICEşTI ÎN ANUl 2017

Zile de post şi posturi de peste an

•  Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, 
însemnate cu harţi
• Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
• Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29 august)
• Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
• Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15 aprilie)
• Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie - 
miercuri, 28 iunie) 
• Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august - luni, 14 
august) 
• Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - duminică, 
24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
• Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): 
miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (22 şi 24 
februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti 
(27 și 28 februarie); în Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri, 
înaintea Naşterii Domnului (22 decembrie).
• Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori 
pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15 aprilie; 25 
decembrie.
• Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se săvârşeşte în zilele 
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în Sfânta şi 
Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni și marți din prima 
săptămână a Postului Mare.
• Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate 
celelalte zile.

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

Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); 
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în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în 
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol 
Toma (9 - 23 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
• Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
• Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională 
(marți, 24 ianuarie)
• Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 
1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
• 10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
• Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
• Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
• Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
• Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu 
(vineri, 1 septembrie)
• Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
• Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României 
(joi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
• Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
• Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
• Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
• Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5 iunie)
• Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
• Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României 
(joi, 30 noiembrie)
• Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
• Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2017)
• În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus)
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• În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 
24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
• De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sfintelor 
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23 aprilie) 
• În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 
ianuarie)

Nu se fac nunţi (în anul 2018)
• În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
• În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februarie; 
16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 8 septembrie este 
praznicîmpărătesc, dar nu apare la datele din paranteză
• De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sfintelor 
Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie) 
• În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
• În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
• În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
• În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 
ianuarie)





Ortodoxia în lume
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ORgANIzAREA CANONICă  
A BIsERICII ORTOdOxE 

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

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

Configuraţia canonică a Bisericii Ortodoxe la începutul 
anului 2017 este următoarea: 

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

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

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

Antiohiei și al întregului Orient
4. Patriarhia Ierusalimului
Patriarh: Sanctitatea Sa Teofil al III-lea, Patriarhul 
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Ierusalimului 
5. Patriarhia Rusă
Patriarh: Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei şi al 

întregii Rusii
6. Patriarhia Română
Patriarh: Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii 

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

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

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

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

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

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

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

Pragăi și Ținuturilor Cehiei și Slovaciei
În afară de aceste Biserici autocefale, mai există şi 

Biserici autonome, care depind de Biserici autocefale (ex. 
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Biserica Finlandei), precum şi numeroase eparhii înfiinţate 
în Diaspora, prin emigrarea multor ortodocşi din ţările lor de 
baştină, în regiuni precum: America de Nord şi de Sud, Italia, 
Franţa, Germania, Australia ş.a.





Organizarea
Bisericii Ortodoxe Române
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BIsERICA ORTOdOxă ROMÂNă

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

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

PATRIARHIA ROMÂNĂ

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

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

Preasfințitul Ieronim Sinaitul 
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4,  040163, Bucureşti
Telefon 021.406.71.69; Fax 021.406.71.70

MITROPOLIA MuNTENIEI ŞI DOBROGEI

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

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

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

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

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

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

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

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

MITROPOLIA CLuJuLuI,  
MARAMuREŞuLuI ŞI SĂLAJuLuI

 
1. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Andrei Andreicuţ
Piaţa Avram Iancu nr. 18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264 19.39.44; Fax 0264.19.51.84
Episcop-vicar: Preasfinţitul Vasile Someşanul
Piaţa Avram Iancu nr.18, 550179, Cluj-Napoca, jud.Cluj
Telefon 0264.43.10.04
2. Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
Episcop: Preasfințitul Justin Hodea
Str. Avram Iancu nr. 5, 430313, Baia Mare, jud. Maramureş
Tel/fax: 0262. 21.46.14.
3. Episcopia Sălajului
Episcop: Preasfinţitul dr. Petroniu Florea
Str. Avram Iancu nr. 29/A, 450143, Zalău, jud. Sălaj
Telefon/Fax 0360.10.03.21
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MITROPOLIA OLTENIEI 
 
1. Arhiepiscopia Craiovei
Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul dr. Irineu Popa
Str. Mitropolit Firmilian nr. 3, 200381, Craiova, jud. Dolj
Telefon 0251.41.50.54; Fax 0251.41.83.69
2. Arhiepiscopia Râmnicului
Arhiepiscop: Înaltpreasfinţitul dr. Varsanufie Gogescu
Str. Carol I nr. 43, 240178, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Telefon 0250.73.11.70; 73.88.21; Fax 0250.73.49.52
Episcop-vicar: Preasfinţitul dr. Emilian Lovişteanul
Str. Carol I nr. 43, 240178, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
3. Episcopia Severinului şi Strehaiei
Episcop: Preasfinţitul Nicodim Nicolăescu 
Str. I. G. Bibicescu nr. 6, 220103, Drobeta-Turnu Severin, 

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

MITROPOLIA BANATuLuI  

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

Caraş-Severin
Telefon 0255.516.412; Fax 0255.51.64.02

MITROPOLIA BASARABIEI, 
AuTONOMĂ ȘI DE STIL VECHI ȘI EXARHATuL 

PLAIuRILOR

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

Înaltpreasfinţitul Petru Păduraru 
Str. 31 August 1989 nr. 161, 2004, Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax +373.22.75.57.22
Episcop-vicar: Preasfințitul Antonie de Orhei
2. Episcopia Bălţilor
3. Episcopia Basarabiei de Sud
4. Episcopia Dubăsarilor şi a toată Transnistria

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
PENTRu GERMANIA, EuROPA CENTRALĂ  

ŞI DE NORD

1. Arhiepiscopia ortodoxă română a Germaniei, 
Austriei şi Luxemburgului

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

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PENTRu 
EuROPA OCCIDENTALĂ ŞI MERIDIONALĂ

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

MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ  
DIN CELE DOuĂ AMERICI

Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Nicolae Condrea
5410 N. Newland Ave, Chicago IL, 60656, uSA
Telefon +1.773.774.1677; Fax 1.773.774.1805
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EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN CANADA

Episcop: Preasfinţitul Ioan Casian Tunaru

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN uNGARIA

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

EPISCOPIA DACIA FELIX

Episcop administrator: Preasfinţitul dr. Daniil Stoenescu
ul. Zarko Zrenianina br. 60, 26300, Vârşeţ, Serbia
Telefon +381.138.110.71

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN 
AuSTRALIA ŞI NOuA ZEELANDĂ

Episcop: Preasfinţitul Mihail Filimon
61–63 Queensberry Street, Carlton 3053, Melbourne, 

Victoria, Australia, P.O. Box 122

VICARIATuL ORTODOX uCRAINEAN

Vicariatul Ortodox ucrainean din România 
Sighetu Marmației, județul Maramureș, 
Str. Bogdan Vodă nr. 12 
Vicar general: P.C. Părinte Ioan Pițura.
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REPREZENTANȚE ȘI COMuNITĂȚI ALE PATRI-
ARHIEI ROMÂNE ÎN STRĂINĂTATE

Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte 
(Aşezământul Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Româ-
nesc de la Ierihon cu Centrul de Studii şi Pelerinaje „Sfântul 
Cuvios Ioan Iacob”, Aşezământul Românesc de la Iordan), 
Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene 
(Bruxelles), Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Sofia (Bul-
garia), Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul), 
Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannes-
burg), Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia), Co-
munitatea Ortodoxă Română din Japonia (Tokyo, Osaka), Co-
munitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc)

uNITĂȚI BISERICEȘTI SuB ALTE JuRISDICȚII
Aşezămintele Româneşti din Sfântul Munte Athos 

(Prodromu, Lacu şi alte schituri sau chilii), aflate sub jurisdicția 
Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului



Organizarea
Arhiepiscopiei Timişoarei
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CENTRuL EPARHIAL 

300021 TIMIŞOARA, Bd. C. D. Loga nr. 7,
tel. 0256/490287, fax: 0256/491176

www.mitropolia-banatului.ro

e-mail: secretariat@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Arhiepiscop şi Mitropolit: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan 
Episcop-vicar: Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul
Vicar eparhial: pr. ic. stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul cultural și comunicații media: consilier pr. ic. 

stavr. Zaharia Pereş
Sectorul economic-financiar: consilier pr. ic. stavr. Cristian Constantin
Sectorul social filantropic și misionar: 
consilier: pr. ic. stavr. Cristian Pavel
inspector: pr. Romeo Ionuț Dumitrașcu
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: consilier pr. 

ic. stavr. Sorin Lungoci
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: consilier 

arhid. ing. Timotei Anişorac
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Oficiul canonic juridic: consilier pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector bisericesc: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
secretar eparhial: arhidiacon Ioan Radu
Serviciul contabilitate: Lucia Benchea și Marinela Pașca 
Serviciul personal: Andreea Chițoran, Marioara Debucean 

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

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

și Claudiu Răducu
Tipografia arhidiecezană: pr. Eduard Tănase și pr. Ioan D. Țârnea
Fundaţia „Filantropia“: coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali: Claudia Bencec și Claudia Târțan
Arhivă și bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Atelierul de croitorie: responsabil monahia Esia Darie 
Casierie: Mihaela Piroc
Servicul tehnic: Răzvan Munteanu, Ioan Munteanu, Petru 

Popan și Dan Rusmir    
Îngrijitor: Angela Racovițan
Societatea comercială de editură și tipografie Partoș S.R.L.: 

inginer Dan Ciobotaru şi arhidiacon Marian Pîrvu
Depozitul de obiecte bisericeşti – catedrala mitropolitană:  

arhidiacon Gheorghe Lehaci, Alin Moga, Mirela Lațcu și Alina 
Ana-Maria Damian
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Muzeul de artă veche bisericească: sora Nicoleta Plosnea 
Atelierul de lumănări: preot Ștefan Mezin
Magazinul de obiecte bisericești de la catedrală:  monahia 

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

ADuNAREA  EPARHIALĂ

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Comisia bisericească
Preşedinte: preot Traian Birăescu
Raportor: ing. Iulian Ioan Groza
Membri: preot Daniel Escariu
ing. Marius Mureşan
Adrian Borlea
 
Comisia culturală şi educaţională
Preşedinte: preot Mircea Maier
Raportor: acad. Ion Păun Otiman
Membri: Silviu Oravitzan
prof. Marius Moşoarcă
preot Nicolae Strizu
dr. Ilie Vlaicu
 
Comisia economică, bugetară şi patrimonială
Preşedinte: preot Gheorghiţă Cristian Popa
Raportor: preot Caius Andraşoni
Membri: ec. Alexandru Bogdan
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ec. Florin Popovici
ec. Titu Bojin
prof. Claudiu Brândaş
chestor Ioan Băla
 
Comisia de asistenţă social-filantropică
Preşedinte: preot Gheorghe Cucu
Raportor: preot Daniel Groza
Membri: ing. Vasile Marinescu
jurist Marcel Ardelean
dr. Liviu Pop
 
Comisia organizatorică, juridică şi de validare
Preşedinte: preot  Marius Podereu
Raportor: ing. Ioan Gheorghe Bozeşan
Membri: comisar şef  Marcel Dan Jurca
jurist Nicolae Petru
 

Membrii onorifici ai Adunării Eparhiale pentru sesiunea 
2014-2018: prof. dr. Tiberiu Ioan Bratu, prof. dr. Dumitru Popo-
vici, ec. Ioan Savu, deputat Dorel Covaci şi dr. ing. Ion Nină.

CONSILIuL EPARHIAL

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan
Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Membri: 
preot Gheorghe Cucu
preot Caius Andraşoni
ec. Titu Bojin
chestor Ioan Băla
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ec. Alexandru Bogdan
prof. Marius Moşoarcă
ing. Ioan Gheorghe Bozeşan

MEMBRI ÎN  
ADuNAREA NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ 

preot Gheorghiţă Cristian Popa  
chestor Ioan Băla 
ec. Titu Bojin

CONSISTORIuL  EPARHIAL

Preşedinte:   preot ic. stavr. dr. Cosmin Panţuru – parohia 
Timişoara Fabric „Sf. Ilie”

Membri:  preot ic. stavr. Ion Florentin Jura – parohia 
Timişoara „Sf. Ştefan” Calea Martirilor

preot ic. stavr. Ştefan Marcu – parohia Timișoara Aeroport
Supleanţi:  preot ic. stavr. Ioan Mura – parohia Călacea
preot ic. stavr. Vasile Suciu – parohia Giarmata Vii
Grefier:  preot ic. stavr. Ioan Bălăngean – consilier juridic 

la Centrul eparhial

CONSISTORIuL MONAHAL EPARHIAL

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

Centrul eparhial
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Membru în Consistoriul Monahal Superior: protos. Matei 
Buliga – mănăstirea Dobreşti

MEMBRI ÎN CONSISTORIuL MITROPOLITAN

preot Marius Ioana – parohia Timişoara Zona Pârvan şi preot 
Ionuţ Vântu – parohia Ianova.

CASA DE AJuTOR RECIPROC A CLERuLuI

Preşedinte: preot ic. stavr. Cristian Constantin – consilier 
economic la Centrul eparhial

secretar: arhid. Ioan Radu
Contabil: Mihaela Piroc
Casier: Marioara Debucean

CATEDRALA MITROPOLITANĂ

Administrator: arhidiacon Eugen Goanţă
Preoţi: ic. stavr. Constantin Micu, ic. stavr. Dumitru Vana, 

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

Diaconi:arhid. Eugen Goanţă, arhid. Marian Pîrvu, Veselin 
Ciocov, Sergiu Pantea, și Daniel Gherga
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uNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA

FACuLTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
Cu SECŢIA TEOLOGIE PASTORALĂ

Decan: lect. univ. dr. Dana Percec
Prodecani: lect. univ. dr. Valy Ceia, lect. univ. dr. Codruţa 

Goşa, lect. univ. dr. Dumitru Tucan
Secretar şef: prof. Ramona Miţiga
Secretari pentru programele de studii teologice: Titiana 

Kovacs și Monica Neumann
Șeful catedrei: pr. conf. dr. Nicolae Morar
Conferenţiari: pr. dr. Nicolae Morar, pr. dr. Gavril Trifa și pr. 

dr. Constantin Jinga
Lectori: pr. dr. Vasile Itineanţ, dr. Remus Feraru, pr. dr. Daniel 

Enea, pr. dr. Cosmin Panțuru și dr. Daniel Lemeni
Asistenţi: pr. dr. Adrian Covan și pr. dr. Alin Scridon 
Cadre didactice asociate: pr. prof. dr. Daniel Mihoc, pr. dr. 

Marius Florescu, preot dr. Marius Ioana, diac. dr. Ion Ardereanu 
și dr. Gabriela Radu 

Duhovnic: ieromonah dr. Rafael Povârnaru
Biblioteca Facultăţii de Teologie: Nicolae Dragoș Lengher
Responsabil spații de învățământ teologic: Otilia Dobra

LICEuL  „CARMEN SYLVA“ – TIMIŞOARA
Filiera: vocațională; Profilul: teologic ortodox

Director: prof. dr. Ionuţ Cristescu
Director adj.: prof. dr. Nicolae Seimeanu
Director adj.: prof. Mariana Vărgatu
Secretar-şef: ing. Alina Taşcău
secretar: Florentina Rus
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Cadre didactice la disciplinele teologice: pr. prof. Dorinel-
Ionel Savescu, pr. prof. Petru-Remus Suru, prof. Florin-Nicolae 
Şincari, prof. Liliana-Monica Ghera

Responsabil Catedra de Religie-Discipline Teologice : 
prof. Anișoara Ioana.



151

PROTOPOPIATE

PROTOPOPIATUl dETA

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

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

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

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

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

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

6. Cerna, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1905, 110 familii 
cu 288 credincioşi, preot

7. Ciacova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1900, 408 
familii cu 1.136 credincioşi, preot Tiberiu Nicoli.

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

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

10. Denta, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 437 
familii cu 1.180 credincioşi, preot Achim Nicolae Miloş.
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11. Ferendia, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1848, 151 
familii cu 350 credincioşi, preot Dan Tiberiu Gherasim.

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

13. Gaiu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1828, 62 
familii cu 151 credincioşi, preot.

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

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

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

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

18. Jebel, biserica „Sf. Ilie“ 1750, 591 familii cu 1.698 credincioşi, 
preot Florin Groza.

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

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

21. Macedonia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1903, 113 familii cu 
302 credincioşi; filia Gad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1935, 28 
familii cu 41 credincioşi, preot Ioan Emanuel Popescu.

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

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

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

25. Partoș, mănăstirea Sfântul Iosif cel Nou, 82 familii cu 213 
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credincioși, stareț ieromonah Varlaam Almăjanu. 
26. Pădureni, biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ 1837, 393 familii cu 

1054 credincioşi, preot Virgil Roşu.
27. Percosova, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1910, 86 

familii cu 217 credincioşi; filia Butin, biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril“ 1925, 23 familii cu 46 credincioşi, preot Sebastian Andrei 
Petrescu.

28. Petroman, biserica „Sf. Apostol Petru şi Pavel“ 1873, 160 
familii cu 453 credincioşi, preot Daniel Florin Groza.

29. Sculea, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1864, 115 
familii cu 320 credincioşi, preot Ioan Marcu.

30. Stamora Germană, capela „Sf. Ilie“ 1980, 197 familii cu 619 
credincioşi, preot Dragoş Georgian Popovici.

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

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

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

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

PROTOPOPIATUl FăgET

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

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

2. Făget II, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1889, 298 
familii cu 1005 credincioşi, preot Cristian Farcaş.

3. Băteşti, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1938, 90 familii cu 340 
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credincioşi, preot Valentin Toma Murar. 
4. Bârna, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1974, 44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Coşeviţa, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 18 familii 
cu 42 credincioşi, filia Bulza, biserica „Sf. Ioan Teologul“, 1830, 12 
familii cu 18 credincioşi, filia Groşi, biserica „Cuv. Paraschiva“, 1741, 
22 familii cu 54 credincioşi, preot Ovidiu Capotescu.

16. Coşteiu de Sus, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1908, 
38 familii cu 88 credincioşi, preot  Petru Sebastian Drăgan.
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17. Curtea, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1937, 180 
familii cu 555 credincioşi, filia Homojdia, biserica „Pogorârea Sf. 
Duh“, 1751, 21 familii cu 48 credincioşi, preot Petrică Barbu.

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

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

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

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

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

23. Jupani, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1913, 63 familii cu 232 
credincioşi, preot Rafael Florin Bunescu.

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

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

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

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

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

29. Mâtnicu Mic, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 55 
familii cu 149 credincioşi; filia Drăgsineşti, biserica „Cuv. Paraschiva“ 
1996, 52 familii cu 160 credincioşi, preot  Emanuel Gafița.
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30. Nădrag, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1900, 380 familii cu 
1.110 credincioşi, preot Daniel Iancu.

31. Nevrincea, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1834, 59 
familii cu 191 credincioşi, preot Petru Voichescu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Susani, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1912, 83 familii 
cu 239 credincioşi, preot Cristian Ienea.

43. Temereşti, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1803, 120 
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familii cu 400 credincioşi, preot Dorin Ioan Covaci.
44. Tomeşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 2006, 80 

familii cu 236 credincioşi; filia Baloşeşti, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“ 1954, 37 familii cu 111 credincioşi, preot Ioan Nicorici.

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

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

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

PROTOPOPIATUl lUgOJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Cireşu, biserica „Sf. Dimitrie“ 1836, 220 familii cu 896 
credincioşi; filia Măguri, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1936, 
preot Ioan Last.

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

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

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

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

23. Duboz, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 207 familii cu 
450 credincioşi; filia Cadăr, biserica „Învierea Domnului“ 1862, preot 
Adrian Solomon.



159

24. Fădimac, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1837, 55 
familii cu 171 credincioşi, preot.

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

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

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

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

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

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

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

32. Hodoş, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1897, 149 
familii cu 447 credincioşi; filia Darova, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“, preot Serioja Covaci.

33. Honorici, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1907, 108 
familii cu 325 credincioşi; filia Pădureni, capela „Naşterea Maicii 
Domnului“ 2002, preot Daniel Pele.

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

35. Iosifalău, biserică în construcţie, 92 familii cu 272 credincioşi, 
preot Vasile Cosmin Chiroiu.

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

37. Jdioara, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ 1907, 161 
familii cu 386 credincioşi, preot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. Şuştra, biserica ,,Înălţarea Domnului“ 1887, 113 familii cu 
263 credincioşi, preot Marinel Pitău.
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56. Tapia, biserica „Sf. Dimitrie“ 1870, 100 familii cu 247 
credincioşi; filia Armădia, biserica „Cuv. Paraschiva“ 1924, 32 familii 
cu 73 credincioşi, preot Daniel Cristian Rujoni.

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

58. Târgovişte, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 117 familii 
cu 280 credincioşi, preot Ioan Stoiţa.

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

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

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

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

PROTOPOPIATUl sÂNNICOlAU MARE

305600 Sânnicolau Mare, str. A. Şaguna nr. 29, tel. 0256/371.175
Protopop: pr. ic. stavr. Marius Podereu

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

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

3. Biled, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1982, biserică 
în construcție, 746 familii cu 1.607 credincioşi, preoţii Marius Ruscu 
şi Valeriu Radu Reja.
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4. Bulgăruş, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ 1940, 340 
familii cu 878 credincioşi, preot Valentin Cazac.

5. Cenad, biserica „Pogorârea Sf. Duh“ 1880, 464 familii cu 
1.034 credincioşi, preot Gheorghe Covaci.

6. Cheglevici, capela „Schimbarea la Faţă“ 1986, 75 familii cu 
163 credincioşi; filia Dudeştii Vechi, capela „Sf. Ap. Petru şi Pavel“, 
61 familii cu 131 credincioşi, preot Eleodor Ardelean.

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

8. Comloşu Mic, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 120 
familii cu 410 credincioşi, preot Ion Andoni.

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

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

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

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

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

14. Igriş, biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1819 şi 
biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“ 1913, 311 familii cu 878 
credincioşi, preot Gheorghe Băra.

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

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

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

18. Periam, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1926, 820 
familii cu 3.120 credincioşi, preoţi: Valer Cioica și Vasile Popovici.

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

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

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

23. Sânpetru Mic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1985, 69 
familii cu 200 credincioşi, preot Mihai Herghelegiu.

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

25. Teremia Mare, capela „Pogorârea Sfântului Duh“ 1994, 468 
familii cu 1.658 credincioşi, filia Teremia Mică, capela „Cuvioasa 
Paraschiva“ 2005, 82 familii cu 320 credincioşi, preot Ioan ursuleţu.

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

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

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

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

PROTOPOPIATUl TIMIşOARA I

300199 Timişoara, Piaţa Alexandru Mocioni nr. 9,tel. 0256/496699
Protopop: pr. ic. stavr. dr. Ioan Bude

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

2. Timişoara – Calea Aradului, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“, 2003, 2.674 familii cu 7.800 credincioşi, preoţi: Iosif  Hânda, 
Daniel Dumi Pop, Ciprian Câmpean, Andrei Lehaci şi diacon Flavius unc.
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3. Timişoara – Cetate, biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie“, 729 
familii, 1.162 credincioşi, preoţi: Marcel Vlaicu, George Dimoiu, Ioan 
Vasiescu şi diacon Cătălin Burlacu. 

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

5. Timişoara – Freidorf, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1975, 
1.608 familii cu 4.413 credincioşi, preoţi: Mircea Lăutaş, Ioan Văran 
şi Claudiu Roşoiu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Beregsău Mare, biserica „Sf. Gheorghe“, 1810, 349 familii cu 
874 credincioşi, preot Semenic Sârbu.

15. Beregsău Mic, biserica „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul“, 2010, 
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162 familii cu 516 credincioşi, preot Nicolae Lupşescu.
16. Bobda, biserica „Sf. Ev. Luca“, 1864, 261 familii cu 477 

credincioşi, preot Simion Petruţ.
17. Călacea, biserica „Sf. Mc. Gheorghe“, 1812, 140 familii cu 

364 credincioşi, preot Ioan Mura.
18. Carani, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1947, 145 

familii cu 453 credincioşi, preot Sorin Ghilezan.
19. Cărpinş, biserica „Sf. Mc. Dimitrie“, 1994, 682 familii cu 

1.802 credincioşi, preoţi Gheorghiţă Cristian Popa și Macedon Cotuţiu.
20. Cenei, capela ,,Adormirea Maicii Domnului“, 1997, 179 

familii cu 394 credincioşi, preot Mihai Iustin Ierima.
21. Checea Română, biserica „Pogorârea Sf. Duh“, 1856, 184 

familii cu 410 credincioşi, preoți Gheorghe Cucu și Cristian Preian.
22. Chişoda, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1735, 633 

familii cu 1.979 credincioşi, preoţi Traian Debucean şi Dragoş Debucean.
23. Corneşti, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1875, 157 

familii cu 512 credincioşi, preot Ştefan Şişu.
24. Crai Nou, biserica „Sf. Ilie“, 1946, 135 familii cu 290 

credincioşi; filia Rudna, fără lăcaş de cult, preot Aurel Fediuc.
25. Diniaş, capela „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, 1989, 247 

familii cu 686 credincioşi; filia Sânmartinul Sârbesc, capela „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena“, preot Vasile Balogh.

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

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

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

29. Giulvăz, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1725, 320 
familii cu 940 credincioşi; filia Ivanda, biserica „Sfântul Iosif cel Nou 
de la Partoş“, 2007, preot Cornel Bercea.

30. Hodoni, biserica „Sf. Dimitrie“, 1812, 270 familii cu 880 
credincioşi, preot Ion Burdea.

31. Ionel, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ în construcţie 
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2011, 110 familii cu 320 credincioşi, preot Vlad Stupariu.
32. Jimbolia, biserica „Buna Vestire“, 1942, 1.558 familii cu 

4.674 credincioşi, preoți Petru Alexa și Grigore Marița. 
33. Ortişoara, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1972, 404 

familii cu 1.132 credincioşi, preot Ioan Sâtea.
34. Parţa, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1896, 241 familii 

cu 605 credincioşi, preot Simion Bistrian.
35. Peciu Nou, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 2010, 

743 familii cu 1.830 credincioşi, preot Tiberiu Benescu.
36. Pustiniş, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1925, 126 familii 

cu 318 credincioşi; filia Otelec, fără lăcaş de cult, preot Dan Spătaru.
37. Săcălaz, capela „Pogorârea Sf. Duh“, 1937, biserică în construcţie, 

475 familii cu 1.708 credincioşi, preoţi: Toma Petru şi Ionel Maftei.
38. Sânandrei, biserica „Sf. Dimitrie“, 1834, 521 familii cu 1.185 

credincioşi, preot Alecu Radu.
39. Sânmihaiu German, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 

1843, 143 familii cu 428 credincioşi, preot Toma Cătălin Albai.
40. Sânmihaiu Român, biserica „Sf. Gheorghe“, 1724, 460 familii 

cu 1.268 credincioşi, preoţi Pompiliu Rediş şi Dan Dumitru Gârjoabă.
41. Seceani, biserica „Sf. Nicolae“, 1848, 140 familii cu 295 

credincioşi, preot Dorin Ştefănuţ.
42. Şag, biserica „Adormirea Maicii Domnului“ 1776, 449 familii 

cu 1.360 credincioşi, preot Gheorghe Săvoiu. 
43. uivar, capela „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril“, 1890; biserica 

„Sf. Proroc Ilie Tesviteanul“, 1997, 251 familii cu 722 credincioşi; 
filia Răuţi, biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“, 1996; filia 
Sânmartinul Maghiar, fără lăcaş de cult, preot Călin Nicolae Tiberiu.

44. urseni, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1890, 281 
familii cu 1.013 credincioşi; filia Rudicica, fără lăcaş de cult, preot 
Nicolae Orlando Văran.

45. utvin, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1714, 382 
familii cu 1.146 credincioşi, preot Ovidiu Cucec.
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PROTOPOPIATUl TIMIşOARA II

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

Protopop: pr. ic. stavr. Mircea Szilagyi

1. Timişoara – Aeroport, biserica „Sfântul Prooroc Ilie 
Tesviteanul“, 181 familii cu 436 credincioşi, preot Ștefan Marcu.

2. Timişoara – Calea Lugojului, biserica „Naşterea Maicii 
Domnului“, 1.746 familii cu 3.601 credincioşi, preoţi Ioan Mircea 
Toie, Daniel Trăilă și Gavrilă Creța și arhid. Gheorghe Lehaci. 

3. Timişoara –  „Sf. Arhid. Ştefan“ – Calea Martirilor, 3.521 familii 
cu 7.859 credincioşi, preoţi: Ion Florentin Jura, Vasile Itineanţ şi Alin Cuza.

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

5. Timişoara – Elisabetin, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“, 1784, 4.474 familii cu 12.532 credincioşi, preoţi: Cristian 
Niculescu, Viorel Râncu, Ioan Petraş şi Petru Suru. 

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

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

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

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

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

11. Timişoara – Plopi, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“, 
1969, 412 familii cu 1.120 credincioşi, preot Zaharia Pereş și diacon 
Valentin Benchea.
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12. Timișoara, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, în organizare, 
fără locaș de cult, 136 familii cu 383 credincioși, preot Cătălin Goia. 

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

14. Timişoara – Viile Fabric, biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel“, 1997, 4.996 familii cu 11.820 credincioşi, preoţi: Marius 
Sfercoci, Mihai Petrovici, Sorin Lungoci şi Petru Drăghicescu și 
diacon Florin Băran.

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

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

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

18. Timişoara – Zona Tipografilor, biserica „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, 1.125 familii cu 2.561 credincioşi, preoţi Ioan Dumitriu,  
Sebastian Ardelean, Vasile Cuc şi Cristian Răduică.

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

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

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

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

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

24. Berini, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1975, 127 
familii cu 328 credincioşi; filia Tormac, fără lăcaş de cult, 103 familii 
cu 178 credincioşi, preot Constantin Timariu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Dumbrăviţa Banat II, biserică în construcţie, 2008, 389 familii 
cu 1.162 credincioși, preot Adrian Craşovan.

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

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

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

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

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

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

40. Icloda, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1901, 81 familii 
cu 228 credincioşi, preot Florian Maxim.
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41. Izvin, biserica „Sf. Ap. Toma“, 1786, 192 familii cu 535 
credincioşi, preot Ciprian Ştefoni.

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

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

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

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

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

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

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

49. Remetea Mare, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1911, 
290 familii cu 879 credincioşi, preoţi: Vasile Ciotău şi Ştefan Goanţă.

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

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

52. Stamora Română, biserica „Învierea Domului“, 1862, 170 
familii cu 320 credincioşi; filia Otveşti, fără lăcaş de cult, 34 familii 
cu 107 credincioşi, preot Ștefan Mareniuc.

53. uliuc, biserica „Adormirea Maicii Domnului“, 1922, 119 
familii cu 274 credincioşi, preot Ovidiu Groza.

54. unip, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1912, 82 familii 
cu 211 credincioşi, preot Eugen Aurel Jurca.

55. Vucova, biserica „Naşterea Maicii Domnului“, 1895, 57 
familii cu 138 credincioşi, preot Sorin Galeriu.
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PARAClIsE MITROPOlITANE

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

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

Slujitori: preot Cristian Feraru, ieromonah Rafael Povârnaru şi 
diacon Ionuţ Mura

PREOŢI CU MIsIUNE dE AsIsTENŢă sOCIAlă

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

Cojocaru, Silviu Damşe, Dumitru Moșoarcă, Nicolae Zisu și Oliviu Crișan
La penitenciar: Dan Oancea 
La armată: col. Radu-Cosmin Bogdan
La hipoacuzici: Eugen Bendariu
La Direcţia pentru protecţia copilului: Horia Rodean
La căminul pentru persoane vârstnice: Mihai Filip

Lugoj
La centrele de plasament:  Traian Birăescu

Ciacova
La căminul de bătrâni: Adrian Ioan Cohuț

Gătaia
La spitalul de psihiatrie: Iulian Popa și Matei Codruţ

Jebel
La spitalul de psihiatrie: Ioan Vasile Cheregi

Găvojdia
La centrele de plasament: Radu Pamfil
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CRONICA ANUlUI 2016

Hirotonii

Întru preot
Marius Mircia – Timișoara Ronaț
Mihai Gavril Piroc – catedrala mitropolitană
Adrian Solomon – Cadăr Duboz
Cristian Preian – Checea Română
Veniamin Pârvoni – Zolt
Dan Tiberiu Gherasim – Ferendia
Dorian Oprișor – Zgribești
Valentin Paulescu – Gladna Română
Toma Cătălin Albai – Sânmihaiu German
Vasile Răzvan Marinescu – Sacoșu Mare
Adrian Ioan Cocuţ - Ciacova
Ioan Ciprian Iancu Goguţ - Iecea Mare

Întru diacon
George Giurgiu – Timișoara Blașcovici
Valentin Benchea – Centrul eparhial
Ionuţ Mura - Paraclisul Mitropolitan C.D. Loga

Hirotesii

Întru iconom stavrofor
Mircea Lăutaș – Timișoara Freidorf
Gheorghe Săvoiu – Șag
Caius Andrașoni – Ghiroda 

Întru iconom
Nicolae Lupșescu – Beregsău Mic
Ioan Ciprian Cristea – Ghiroda 
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Preoţi pensionaţi
Irimia Oancea – Liebling 
Sabin Nicoli – Moravița
Ioan Zaharia George – Voiteg
Petru Morariu – Răchita
Vasile Grecu – Sudriaș
Gheorghe Bruznican – Ohaba Forgaci
Ioan Pociump – Racovița
Ioan Stoița – Târgoviște
Dimitrie Cornean – Zgribești
Nicolae Oțican – Sânmihaiu German
Florian Gașpar – Dudeștii Noi
Gheorghe Sutac – Sânnicolau Mare
Pavel Curuți – Timișoara Elisabetin
Iosif David – Lugoj II
Ioan ursuleţu - Teremia Mare
Vasile Dărăbanţu - Babşa

Preoţi decedaţi
Activi
Mircea Laichici – Fădimac
Ioan Jurca – Sânandrei

Pensionaţi
Mihai Pop – Timişoara
Gheorghe Cristescu – Lugoj
Cornel Pleșu – Timișoara 
Ioan Drăgoi – Timișoara



174

AşEzăMINTElE MONAHAlE 

Mănăstirea Timişeni
 (mănăstire de călugărițe, 37 vieţuitoare, viaţă de obşte)

Hram: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ – 29 august
Adresa: comuna Şag, judeţul Timiş
Telefon: 0256/394885
Acces: Rutier: DN 59 Timişoara, spre Sud – com. Şag (14 km).
C.F.: Timişoara – Reşiţa, halta Timişeni
Stareţă: monahia stavroforă Casiana Şimon
Slujitori: arhim. Simeon Stana, pr. ic. stavr. Marius Florescu, 

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

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

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

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

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

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

În anul 2016 s-a împodobit cu pictură în mozaic aghiazmatarul din 
curtea mănăstirii. 

În anul 2015 s-a început construcția unui nou corp administrativ în 
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incinta mănăstirii, pe locul vechii bucătării, finalizat în anul 2016. În 
curs de amenajare se află un nou paraclis în clădirea de chilii. 

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

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

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

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

Stareţă: monahia Harisa Cruceanu
Slujitor: ierom. Marcu Borgovan

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

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

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

Biserica veche a mănăstirii se află în faza de reconstrucţie. 
Începând cu anul 2015, la inițiativa Înaltpreasfințitului Mitropolit 

Ioan, mănăstirea a primit destinație pentru călugărițe, fiind aduse aici 
câteva monahii din Episcopia Covasnei și Harghitei, împreună cu 
preotul lor duhovnic. 



176

Mănăstirea Săraca
(mănăstire de călugări, 6 vieţuitori, viaţă de obşte)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hram: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ – 8 noiembrie
Adresa: sat Petroasa Mare nr. 321, comuna Victor Vlad Delamarina, 

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

Sava și ierod. Iacov Mohaupt

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

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

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

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

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

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

În atelierele de croitorie şi broderie se confecţionează veşminte 
clericale, acoperăminte pentru biserică, prapori, epitafe ş.a.
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Mănăstirea Luncanii de Sus
(mănăstire de călugăriţe, 5 vieţuitoare, viaţă de obşte)

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

Adresa: sat Luncanii de Sus, comuna Tomeşti, judeţul Timiş
Acces: Rutier: DN 68A Lugoj, spre est Traian Vuia – Făget 

(13 km) – Coşava (11 km), ramificaţie spre dreapta DL Româneşti – 
Tomeşti – Luncanii de Jos (16 km), apoi ramificație dreapta

Stareţă: monahia stavroforă Filoteea Nistor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa: sat Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş
Telefon: 0256/333199
Acces: rutier:
Varianta I: E 70 Timişoara–Lugoj, la intrare în Coştei ramificaţie 

la stânga, DL 85  Balinţ–Bara, ramificaţie la dreapta spre Lăpuşnic–
Dobreşti

Varianta II: DN 68A Făget–Lugoj, ramificaţie la dreapta spre 
Mănăştur, spre Bethausen pe DJ 609B, ramificaţie la dreapta, Cladova–
Ohaba Lungă, ramificaţie spre Dobreşti

Stareţ: protosinghel Matei Buliga
Slujitori: protos. Matei Buliga, ierom. Grichentie Costea și ierod. 

Pantelimon Chirilă

S-a înfiinţat în anul 2003, la iniţiativa şi cu stăruinţa Preafericitului 
Părinte dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 
acea vreme mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, originar din Dobreşti, 
care a achiziţionat un teren pentru construcţia aşezământului. 

În prezent, obştea monahilor locuieşte într-o casă din sat care a fost 
achiziţionată în anul 2003, împreună cu câteva grădini.

La 23 octombrie 2005, cu binecuvântarea Chiriarhul locului, I.P.S. 
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi P.S. Episcop-vicar 
Lucian Lugojanul de la Arhiepiscopia Timişoarei, împreună cu mai 
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mulţi preoţi şi diaconi au sfinţit locul pe care se va construi biserica, 
aşezând piatra de temelie.

La 6 iulie 2009 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat, pentru 
prima dată în această calitate, mănăstirea de la Dobreşti.

Demisolul noii biserici s-a dat în folosinţă la data de 14 octombrie 
2010, după sfinţirea oficiată de către Preasfinţitul Episcop Lucian al 
Caransebeşului şi Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul.

Biserica mănăstirii este în plin proces de construcţie. La 2 iulie 
2013 s-a sfințit crucea principală de pe biserica mănăstirii, prin P.S. 
Episcop-vicar Paisie Lugojanul, iar la 11 octombrie 2015 și celelalte 
cruci, tot prin Preasfințitul Episcop-vicar Paisie. 

Mănăstirea Partoş
(mănăstire de călugări, 3 vieţuitori, viaţă de obşte)

Hramuri: „Înălţarea Sfintei Cruci“ (14 septembrie) şi „Sfântul Iosif 
cel Nou de la Partoş“ (15 septembrie)

Adresa: sat Partoş, com. Banloc, jud. Timiş
Telefon/fax: 0256/417491
Email: contact@partos.ro
Acces rutier: DN 59 Timişoara–Moraviţa, DN 595B Deta–Banloc, 

DJ 184 Banloc–Partoş. Se află la 57,5 km de Timişoara şi 14 km de Deta.
Stareţ: ieromonah Varlaam Almăjanu

Conform cercetătoarei Luminița Munteanu-Dumitriu, Partoșul 
s-a zidit la începutul secolului al XV-lea (vol. „Itinerare arheologice 
bănățene“). Cea mai veche menţiune documentară ce ne este cunoscută 
despre acest aşezământ monahicesc datează din 1571, după 19 ani de 
la ocuparea Banatului de către turci, când ieromonahul Laurenţiu, aflat 
în drum spre Braşov şi Alba Iulia, zăboveşte timp mai îndelungat aici 
şi face danie o tipăritură din 1562.

Harta austriacă a Banatului din 1723 înfăţişează mănăstirea ca 
izolată, înconjurată de păduri întinse şi de mlaştini. Trecuse deci prin 
cei 164 ani de stăpânire otomană şi peste luptele ce s-au succedat în 
acest răstimp, când s-au nimicit o mare parte din documentele şi cărţile 
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pe care le-a avut, ca apoi din ce a mai rămas, să se înstrăineze, după 
desfiinţare. În iarna grea a anului 1777, cum spun scrisorile vremii, 
călugării pleacă îndureraţi că lasă fără veghe mormântul ce adăpostea 
moaştele Sfântului Iosif. 

Loc sfinţit prin faptele şi moaştele Sfântului Iosif cel Nou de 
la Partoş, spre care se îndreaptă pelerinul din Timişoara, în 1749, 
cerând ocrotirea în lunga călătorie până la Ierusalim şi unde Marcu 
Muţiu zideşte în 1750 frumoasa biserică, mănăstirea îşi va continua 
misiunea de apărătoare a Ortodoxiei. După patru ani de la desfiinţare, 
în 1782, protopopul Ioan Şuboni, ca prinos de recunoştinţă, lasă unui 
bun meşter să zugrăvească, se pare, după o icoană dispărută, chipul 
Sfântului Iosif ce se păstrează şi astăzi. În zilele noastre, mănăstirea îşi 
prăznuieşte hramul în ziua Înălţării Cinstitei Cruci, când credincioşii 
vin ca odinioară să-şi întărească sufletele, deşi vechiul hram este la 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

În anul 1944, sub îngrijirea Centrului eparhial, mănăstirea a fost 
reactivată, aşezându-se aici călugăriţe. În anii comunismului viaţa 
monahală de aici a fost întreruptă, locul fiind luat de parohia Partoş. 
Între anii 1955– 1956 se efectuează săpături în interiorul bisericii 
vechi. În anul 1956 moaştele Sfântului Iosif cel Nou sunt scoase din 
mormânt şi duse la catedrala mitropolitană în vederea canonizării 
oficiale, unde se află şi astăzi.

La 6 martie 2008, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, 
întrunit sub preşedinţia Mitropolitului Nicolae al Banatului, a hotărât, 
pe baza propunerii Consiliului Eparhial, reînfiinţarea mănăstirii Partoş, 
cu destinaţie pentru călugări.

După ce mănăstirea a fost reînfiinţată, s-au executat importante 
lucrări de renovare şi întreţinere a interiorului celor două biserici şi a 
întregii incinte. 

La 8 noiembrie 2012 s-a dat în folosinţă „Casa Regina Elisabeta”, 
aflată în vecinătatea aşezământului, care cuprinde o colecţie muzeală 
şi o bibliotecă bogată. 

În cursul anului 2015 s-a asfaltat drumul de la Banloc la Partoș și 
au început lucrările de construcție a unui nou corp administrativ.
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Schitul Ierşnic
(schit de călugăriţe, în organizare)

Hram: „Sfânta Treime“ – a doua zi de Rusalii
Adresa: sat Ierşnic, comuna Ohaba Lungă, judeţul Timiş
Acces rutier: drumul E70 Timişoara–Lugoj, ramificaţie la stânga 

pe drumul 609B Coştei–Balinţ–Bethausen, apoi ramificaţie stânga pe 
drumul 609 Bethausen–Cladova–Ierşnic

Stareţă: monahia Marina Fecioru

Este ctitoria credinciosului Aurel Filip din localitatea Ierşnic, care 
influenţat de personalitatea Părintelui Arsenie Boca, a dorit să înalţe 
o mănăstire.

Anul 1996 a reprezentat un început de drum în edificarea 
aşezământului monahal de la Ierşnic, când, „Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 13–14 februarie 1996, luând 
în examinare adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 229-C/1995 cu 
recomandarea înfiinţării unei mănăstiri pentru călugări, în apropierea 
localităţii Ierşnic-Cladova, jud. Timiş; din documentaţie rezultând că 
mănăstirea ar urma să fie construită din iniţiativa credinciosului Aurel 
Filip din Lugoj, care deţine 2 ha de teren, materiale de construcţie, 
beneficiind şi de sprijinul credincioşilor...; în temeiul prevederilor art. 8 
din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale, conform căruia 
«înfiinţarea sau desfiinţarea unei mănăstiri se aprobă de către Sfântul 
Sinod la propunerea Chiriarhului locului»; la propunerea Comisiei 
pentru doctrină, viaţa religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod 
a hotărât: aprobă înfiinţarea unei mănăstiri în apropierea localităţii 
Ierşnic-Cladova, jud. Timiş, cu destinaţia pentru călugări, urmând a 
se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti, 
subordonată canonic şi administrativ Arhiepiscopiei Timişoarei“.

un alt moment important în destinul aşezământului monahal de la 
Ierşnic l-a constituit hotărârea Consiliului Eparhial din 21 octombrie 
2010. În raportul sectorului Exarhatul mănăstirilor se sublinia transferul 
de proprietate al terenului de 4 ha şi a construcţiilor aferente conform 
C.F. nr. 400123 şi C.F. nr. 400124, ambele aparţinând localităţii 
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Ohaba Lungă, de la credinciosul Aurel Filip, pe seama Arhiepiscopiei 
Timişoarei. Având în vedere precizările hotărârii sinodale din anul 
1996, se poate trece la etapa organizării aşezământului monahal, 
supunând problema spre analiză şi aprobare Sinodului Mitropolitan 
al Mitropoliei Banatului. Astfel, Sinodul Mitropolitan, întrunit în 
şedinţa de lucru din 18 noiembrie 2010, decide ca, până la dezvoltarea 
obştii monahale corespunzătoare pentru statutul de mănăstire, să 
se organizeze şi să funcţioneze ca schit de monahii, dependent de 
mănăstirea Timişeni.





Aspecte ale Teologiei, astăzi
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ExIgENŢE PAUlINE lA HIROTONIE
ÎN BIsERICA PRIMARă şI ACTUAlITATEA lOR

Preot lect. dr. Vasile Itineanț

În Biserică, lucrarea de păstorire, de cârmuire a credincioşilor este vitală 
şi ea este legată de instituirea ierarhiei bisericeşti, încă de la începuturile 
creștinismului. Ierarhia era o necesitate, condiționată de nevoile acelui 
timp şi a celui care au urmat, ea fiind întotdeauna actuală şi indispensabilă, 
astfel că, cine se hotăra să-şi asume această responsabilitate, se angaja 
la împlinirea unui „bun lucru”, expresie care exprimă atât nobleţea şi 
frumuseţea lucrării pastorale, cât şi obligaţia de a-şi asuma o înaltă 
conduită morală.

Pentru primirea hirotoniei în epoca apostolică se cereau împlinite  
anumite condiţii preliminare, împlinirea lor reprezentând garanţia 
succesului în noua misiune care nu era uşoară, motiv pentru care nu toţi 
cei doritori puteau accede la ea. Sfântul Apostol Pavel - pentru a trasa 
direcţii în orientarea episcopilor şi a comunităţilor religioase pentru 
alegerea de preoţi şi diaconi - formulează o serie de exigențe necesare 
candidatului la hirotonie, cuprinse, pe larg în Epistola I către Timotei 
3,1-7 şi sintetic, în Epistola către Tit 1,7-9. Aceste condiţii constituiau 
un ghid de orientare pentru cel ce are datoria să hirotonească preoţi şi 
diaconi, respectiv pentru episcop, dar şi pentru candidatul care și-ar fi 
dorit să se împărtăşească cu această Sfântă Taină.

Prima însuşire desprinsă din Epistola I către Timotei, pe care o 
avansează Sfântul Apostol Pavel, referitor la episcop este ca acesta 
să fie „fără de prihană”, calitate care este sugerată şi în Romani 
2,13; Evrei 12,23; Iacov 5,6; I Petru 3,12; 4,18 şi care presupune o 
înaltă ținută morală, având ca pildă pe Mântuitorul Însuşi (I Ioan 3,7). 
Această calitate este, totodată, o însuşire a slujitorilor celor aleşi ai lui 
Dumnezeu, atât din Legea Veche (Luca 1,6; 2,25), cât şi din Biserica 
creştină (Tit 1,10). „Prin acest cuvânt, mărturisește Sfântul Ioan Gură 
de Aur, Sfântul Apostol Pavel a vorbit despre toate virtuţile deodată. 
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Cel ce cârmuieşte trebuie să fie mai strălucitor decât orice luminător 
şi să ducă o astfel de viaţă neprihănită încât toţi să poată privi la el şi 
la viaţa lui ca la o adevărată pildă”1.

În această expresie paulină îşi găseşte, desigur, orginea condiţia 
„bunului nume” al oricărui candidat la hirotonie, despre care 
credincioşii dau mărturie (Faptele Apostolilor 6,3) în Biserică, la 
săvârşirea slujbei hirotoniei, prin rostirea de trei ori a aclamaţiei 
„Vrednic este”. Slujitorul bisericesc este „sarea pământului”, „lumina 
lumii”, „cetate aflată în vârf de munte care nu poate să se ascundă” 
(Matei 5,13-14), precum şi pildă turmei încredinţată lui spre păstorire 
(I Petru 5,3; II Tesaloniceni 3,9; Evrei 13,7)2.

A doua condiţie pe care trebuie să o îndeplinească candidatul la 
hirotonie este de a fi „o singură dată căsătorit”. Această exigență 
corespunde concepţiei pauline despre căsătorie, precum şi spiritului 
în care marele Apostol înţelege să se facă selecţionarea candidaţilor la 
hirotonia în preoţi şi diaconi. De aici rezultă că, slujitorului bisericesc 
nu-i este admisă - în nici o circumstanţă  - căsătoria a doua.

Sfântul Ioan Gură de Aur oferă, în acest sens, o explicaţie şi o 
interpretare autorizată a textului paulin, spunând că „Apostolul a voit 
să închidă gura ereticilor care condamnau căsătoria şi să arate că 
acest fapt (al căsătoriei, n.n.) nu este condamnabil, ci este atât de 
vrednic de cinste încât cineva căsătorit poate să fie înălţat chiar pe 
scaunul cel sfânt. În acelaşi timp îi îndreaptă şi pe cei desfrânaţi şi 
opreşte să se încredinţeze o astfel de stăpânire unuia care este a doua 
oară căsătorit. Căci cel ce nu mai păstrează nici o cinstire memoriei 
femeii celei dintâi, nu poate fi bun sprijinitor al Bisericii”3.

O altă însuşire importantă a slujitorului bisericesc este ca el să 
fie „treaz”, „veghetor”, „atent”, atribute care nu mai sunt întâlnite 
în altă parte, în Sfânta Scriptură cu excepția epistolelor pastorale (I 
Timotei 3,2; Tit 2,2). Prin expresia „a fi treaz” sau „a priveghea”, se 
descrie, între altele, şi acea stare de maximă încordare morală în care 
1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Tratat despre preoţie, Bucureşti, Editura Institutului 

Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, p.97
2 Pr. prof. Ioan Buga, Pastorala, calea preotului, Bucureşti, Editura Sfântul 

Gheorghe-Vechi, 1999, p.77
3 Sfântul Ioan Gură de Aur, op. cit., p.123
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trebuie să trăiască fiecare creştin în aşteptarea parusiei (I Tesaloniceni 
5,6-8; I Petru 1,13)4.

Cuvintele Apostolului Pavel din Faptele Apostolilor 20,31 - 
„Privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat 
noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi” 
- subliniază măsura şi intensitatea lucrului misionar şi pastoral, 
dramatismul permanentei confruntări dintre dreapta învăţătură şi 
detactrarii ei. Epistolele pastorale sunt şi un ecou al acestei preocupări 
apostolice, cuprinse în cuvântarea Apostolului Pavel ţinută la Milet, 
slujitorilor bisericeşti adunaţi acolo. În mod firesc, una din însuşirile 
slujitorului bisericesc trebuie să fie şi  această stare permanentă de 
veghe, necesară păzirii învăţăturii de orice interpretare eronată. 
Termeni precum „înţelept”, „întreg la minte”, „cuminte” (I Timotei 
3,2) - care desemnează o altă calitate a slujitorului bisericesc, definesc 
însuşirea acestuia de a fi prudent, stăpân pe sine, echilibrat și capabil 
să aleagă mijloacele potrivite pentru a conserva și promova învăţătura 
Bisericii, adică a avea tact pastoral. O altă calitate a preotului, 
menţionată de Sfântul Apostol Pavel este aceea de a fi „cinstit”, 
„cuviincios”, „decent” (I Timotei 3,2), calități ce definesc conduita 
preotului în relația cu credincioşii.

Expresia „primitor (iubitor) de străini”, „ospitalier” (I Timotei 
3,2), subliniază calitatea preotului de a fi iubitor faţă de toţi creştinii 
- iubire ce trebuie revărsată în mod egal peste toţi – el având datoria 
morală de a-i primi şi pe  călători, de a-i ospăta, urmând a primi 
răsplată de la Dumnezeu pentru toate faptele bune (Matei 25,35-36). În 
Epistolele pauline, primirea de străini este recomandată cu insistenţă, 
fiind susţinută cu argumente convingătoare: „Primirea de oaspeţi - scria 
Apostolul Pavel - să nu o uitaţi, căci prin aceasta unii, fără să ştie, au 
primit în gazdă îngeri” (Evrei 13,2). În epoca primară, ospitalitatea era 
o exigență a „sfinţilor”, adică a creştinilor care, în timpul călătoriilor, se 
simţeau în casele fraţilor lor întru credinţă, ocrotiţi de acele pericole la 
care se puteau expune în alte locuri de găzduire (Romani 12,13).

Ospitalitatea dobândeşte, în epoca de răspândire a Evangheliei, o 
4 Pr. Sabin Verzan, Epistola I către Timotei, în rev. „Studii Teologice”, an XXV 

(1988), nr. 2-7,  p.93
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dimensiune aparte, dacă avem în vedere faptul că misionarii creştini 
se aflau mereu pe drum, parcurgând întreaga lume, iar găzduirea şi 
îngrijirea lor constituia un ajutor preţios pentru vestirea Evangheliei, 
motiv pentru care Sfântul Apostol Pavel îi va preţui în mod deosebit pe 
unii din cei ce i-au deschis ușa casei (Romani 16,2,3-4). Ospitalitatea 
slujitorului bisericesc, care este o formă a iubirii aproapelui, trebuie 
să se manifeste faţă de orice călător, nu numai faţă de cei cunoscuţi.

Dacă însuşirile „înţelept”, „cuviincios”, „primitor de străini” sunt 
comune, însuşirea „destoinic să-i înveţe pe alţii” (I Timotei 3,2) se referă 
la o atribut specific. „Această însuşire – arată Sfântul Ioan Gură de Aur 
- nu este cerută celui cârmuit, dar ea este necesară în cel mai înalt grad 
celui căruia i s-a încredinţat cârmuirea”5. Apostolii au devenit primii 
învăţători autorizaţi ai Bisericii, având puterea Duhului de la Hristos, 
Care i-a trimis în lume (Matei 28,19-20; Ioan 20,21) pentru a predica 
adevărul evanghelic tuturor oamenilor (I Timotei 2,7; II Timotei 4,3) 6.

Răspunderea deplină pentru îndeplinirea dimensiunii didactice 
în Biserică revine, după încetarea din viaţă a Sfinţilor Apostoli, 
în exclusivitate membrilor ierarhiei bisericeşti prin succesiunea 
apostolică, care deţin dreptul şi puterea de a transmite învăţătura cea 
adevărată7. Epistolele pastorale pun în evidenţă această învăţătură, ele 
constituind un adevărat cod al activităţii episcopului şi preotului în 
propovăduirea adevărului evanghelic (I Timotei 1,3; II Timotei 1,8; 
Tit 1,9)8.

După ce autorul epistolei I Timotei enumeră câteva din virtuţile 
care trebuie să împodobească pe candidatul la hirotonie, Apostolul 
Pavel aminteşte şi unele păcate care-l fac pe aspirant incompatibil 
cu privilegiul de a fi hirotonit.  Mai întâi, cel ce doreşte să intre în 
5 Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola I către Timotei, în rev. „Studii 

Teologice”, an XXXIX (1991), nr.3, p.135
6 Pr. prof. Vasile Mihoc, Preoţia după Noul Testament, în rev. „Mitropolia Ardealului”, 

an VII (1974), nr.4-6, p.143 
7 Prof. Iustin Moisescu, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, în rev. „Mitropolia 

Olteniei”, an IV (1954), nr.1-3, p.42
8 ***, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice, Ediţia a II-a, 

Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
1977, p.192
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cler trebuie să fie cumpătat, sau „nebeţiv”(I Timotei 3,3;Tit 1,7). Este 
evident că Sfântul Apostol Pavel nu interzice consumul cu măsură, ci 
patima sau viciul ca atare.  

Prin expresia „nedeprins să bată” (I Timotei 3,3), se interzice 
candidatului violenţa în limbaj şi conduita deplasată, indiferent de 
situaţia în care s-ar afla, ieşirile slujitorului bisericesc într-o astfel de 
direcţie sunt întodeauna reprobabile. Sfântul Ioan Gură de Aur ne oferă 
o explicaţie mai amplă a acestei expresii pauline, zicând că „Apostolul 
nu interzice certarea la vreme, ci de nu a face aceasta fără trebuinţă, 
căci (certarea la vreme, n.n.) o porunceşte numaidecât când zice: «iar 
pe cei care păcătuiesc ceartă-i înaintea tuturor» (I Timotei 5,20). Şi 
iarăşi: «Mustră, ceartă, îndeamnă» (II Timotei 4,2)”9.

Pe de altă parte, expresia care urmează, în acelaşi text din I Timotei 
3,3 - „blând” - se află în opoziţie evidentă cu sintagma „nedeprins 
să bată”. Termenul „blând” are înţelesul de „împăciuitor”, 
„îngăduitor”, „tolerant”, „bun”, „binevoitor”, dar indică, în 
acelaşi timp, şi „moderaţie” şi „generozitate”. Prin acest termen 
Sfântul Apostolul Pavel defineşte acea îngăduinţă a creştinilor faţă 
de toţi oamenii, ca o virtute cu valoare deosebită (Filipeni 4,5), ea 
putând fi interpretată şi de următorul îndemn paulin, privind conduita 
creştinilor, care se cuvine „să nu defaime pe nimeni, să fie paşnici, 
să fie îngăduitori, arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oamenii” 
(Tit 3,2), sau de îndemnul Sfântului Iacob, primul episcop al 
Ierusalimului, de „înţelepciune de sus”, care, „întâi, este curată, apoi 
paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, 
neîndoielnică şi nefăţarnică” (Iacob 3,17). „Un slujitor al Domnului 
- scrie Sfântul Apostol Pavel, lui Timotei, nu trebuie să se certe, ci să 
fie blând faţă de toţi ... îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce-i stau 
împotrivă” (II Timotei 2,24-25).

De asemenea, pe lângă celelalte calităţi amintite, preotul trebuie 
să fie „paşnic”, și „necertăreţ” (I Timotei 3,3), oricând gata să se 
înţeleagă cu semenii, să facă pace între ei, să cedeze pentru a dobândi 
împăcare, adică să nu fie orgolios10.
9 Sfântul Ioan Gură de Aur, op.cit, p.138
10 Pr. prof. Grigorie T. Marcu, Sfântul Timotei, în rev. „Mitropolia Banatului”, an 
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O altă cerinţă asumată de către  preot este şi aceea de a nu fi „iubitor de 
argint”(I Timotei 3,3), condiție care este, de fapt, un avertisment împotriva 
lăcomiei, a celor care doresc preoţia. Acest termen are un sens aproape 
identic cu expresia „nepoftitor de câştig urât” (Tit 1,7)11. Sfântul Ioan 
Gură de Aur explică această exigență, scriind: „N-a zis (Apostolul Pavel, 
n.n.) că preotul să nu aibă nimic, ... ci să nu iubească (câştigul material, 
n.n.). Este îngăduit ca cineva să posede bani şi bunuri materiale, dar să 
le folosească precum se cuvine, să nu fie robit lor, ci să le  stăpânească”12.

Sfântul Apostol Pavel subliniază şi consecinţele nefaste ale iubirii 
de argint, „rădăcină a tuturor relelor”(I Timotei 6,10), dar, mai ales, 
pune în lumină faptul că acest păcat capital îndepărtează pe creştini de la 
credinţa cea dreaptă (I Timotei 6,10) şi le primejduieşte chiar mântuirea 
(II Timotei 3,2;  I Timotei 6,9).

Textul din I Timotei 3, 4-5 exprimă o idee deosebit de importantă pentru 
pastorala creştină şi anume aceea că, între poziţia slujitorului bisericesc (ca 
tată de familie) şi lucrarea sa de cârmuire a Bisericii (ca păstor spiritual), 
nu există incompatibilități, ci dimpotrivă, acestea nu sunt decât două 
laturi ale uneia şi aceleiaşi activităţi. Exigenţa Sfântului Apostol Pavel - 
formulată prin sintagma „casa sa bine chivernisindu-şi” (I Timotei 3,13) 
- devine, practic, criteriu al evaluării întregii lucrări pastoral-misionare 
a preotului. Expresia „a cârmui”, „a guverna”, „a proteja” pune în 
lumină înalta răspundere care revine celui care este cârmuitor al unei 
familii, fiind un spațiu ideal  pentru verificarea însuşirilor de îndrumător 
al credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel adânceşte ideea din acest verset 
invocând un argument puternic al bunei rânduiri de către candidatul la 
hirotonie, al familiei sale: „având copii ascultători, cu toată cucernicia”(I 
Timotei 3,4). Copiii celui ce aspiră la primirea Sfintei Taine a hirotoniei 
recomandă ei înşişi - prin ascultare şi supunere faţă de învăţătura creştină 
- pe tatăl lor, ca pe unul vrednic de primirea acestei slujiri (I Timotei 3,12-
13;Tit 1,6)13. 

Termenul „cucernic” (I Timotei 3,8) indică nu doar o calitate, ci şi 
VIII (1959), nr.3-4, p.398

11 Pr. Sabin Verzan, op.cit, p.98-99
12 Sfântul Ioan Gură de Aur, op.cit., p.139
13 Pr. prof. Gheorghe Sârbu, Epistola a II-a către Timotei, în rev. „Studii Teologice”, 

an XXIII (1986), nr.2-6, p. 37
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atitudinea pe care trebuie să o manifeste clericul în faţa credincioşilor, 
accentul fiind pus aici pe reuşita religioasă şi morală a educaţiei din 
familia creştină. În epistolele pastorale, amintirea îndatoririlor tatălui faţă 
de buna creştere şi educaţie religioasă a copiilor săi este pusă în corelaţie 
cu criteriile de alegere ale celor ce urmează să primească Sfânta Taină 
a hirotoniei. Textul din I Timotei 3,5 este primul în care se subliniază 
legătura strânsă dintre viaţa de familie a slujitorului bisericesc şi lucrarea 
sa pastoral-misionară: „Căci dacă nu ştie să-şi rânduiască propria lui 
casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?”14. Ideea aceasta 
este dezvoltată şi de Sfântul Ioan Gură de Aur, care scrie: „Şi Biserica 
este o casă mică. Şi dacă această casă mică nu este bine chivernisită, cu 
atât mai mult Biserica, o casă mare, nu va fi bine cârmuită de nu astfel 
de întâistătător”15.

O altă condiţie pe care trebuie să o îndeplinească cel ce doreşte hirotonia 
este şi cea menţionată  în I Timotei 3,6 şi anume: „Episcopul (păstorul) 
să nu fie de curând botezat”. Sfântul Apostol Pavel vorbeşte, adesea, de 
sporirea creştinilor în credinţă (II Tesaloniceni 1,3; II Corinteni 10,15). 
Apostolul face această precizare deoarece ştia că unii de curând botezaţi, 
deci noi în credinţă, se purtau ca nişte copii „duşi de valuri, purtaţi încolo şi 
încoace de orice vânt al învăţăturii … spre uneltirea rătăcirii” (Efeseni 4,14). 
Creşterea în învăţătură cere nu numai timp, ci şi hrană spirituală potrivită: 
la început, laptele învăţăturii necesar unui prunc „nepriceput” în cuvântul 
dreptăţii, iar, mai târziu, hrana tare destinată „celor desăvârşiţi, care au prin 
obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele şi răul”(Evrei 5,13-14; 
I Corinteni 3,2-3).

Sfântul Apostol Pavel atenţionează mai departe - în Epistola I-a 
către Timotei, capitolul 6 - că cei „înfumuraţi”, orgolioşi, mândri, nu 
pot să vadă adevărul şi nu mai pot înţelege cuvintele sănătoase, ci cad 
în „patima discuţiilor şi a certurilor de cuvinte” (I Timotei 6,4), ceea ce 
duce – inevitabil - la săvârşirea unor păcate grave, care afectează profund 
starea morală a candidatului la hiorotonie (II Timotei 3,4). un astfel de 
cleric nu este indicat să slujească Biserica, întrucât s-ar comporta ca un 
despot   (I Petru 5,2). De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dacă 
14 ibidem, p.35
15 Sfântul Ioan Gură de Aur, op.cit., p.141
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mai înainte de a fi ucenic (cineva, n.n.) devine dascăl, repede va deveni 
îngâmfat!”16, riscând „să cadă în osânda diavolului” (I Timotei 3,7).

Condiţiile privind viaţa morală, familială sau însuşirile personale 
care-l fac competent pe slujitorul bisericesc pentru propovăduirea 
cuvântului şi pentru slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor, nu sunt, 
însă, suficiente, acestora trebuie să li se adauge şi „mărturie bună de 
la cei din afară” (I Timotei 3,7), cunoscută ca atare de mediul social, 
în care vieţuiesc oameni cu diverse orientări religioase (I Corinteni 
10,32; Faptele Apostolilor 19,17). Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă 
în acest sens: „Cel ce duce o viaţă neprihănită, este respectat şi de 
păgâni, fiindcă adevărul le închide gura ”17.

Teodoret al Cirului arată că Epistola I-a către Timotei a fost scrisă 
spre a-i învăţa pe clerici cum să-şi îndeplinească îndatoririle faţă de 
cei păstoriţi, iar Fericitul Augustin scria și el, că cel ce este învăţător 
în Biserică trebuie să aibă permanent în faţa ochilor, cel puțin cele trei 
epistole pauline, I și II către Timotei și către Tit18. Exigențele pauline cu 
privire la selectarea candidaților la hirotonie sunt mereu de actualitate. 
Ele se regăsesc, într-o formă sintetică, în Declarația-angajament pe 
care o prezintă în fața viitorilor credincioși și în prezența ierarhului, 
candidatul înainte de hirotoniea în preot, în cadrul Sfintei Liturghi. 
Aceleași condiți, pentru hirotonia în preot, le regăsim și în textul 
rugăciunilor citite de către ierarh, din Arhieraticon, în cadrul ritului de 
consacrare sacerdotală a candidatului, pentru primirea Tainei Preoției. 
Preotul trebuie să se afle într-o permanentă autodepăşire, într-o 
dinamică mereu ascendentă a vieţii sale morale, spre desăvârşirea sa 
şi a enoriașilor săi.

16 ibidem, p.142
17 ibidem, p.144
18 Studiul Noului Testament…,op. cit.,  p.185-186 
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„VOI NU sUNTEŢI dIN lUMEA ACEAsTA”:  
CÂTEVA CONsIdERAŢII dEsPRE O  

CREdINŢă PREMOdERNă PENTRU O  
EPOCă POsTMOdERNă  

Lect.dr. Daniel Lemeni

Pornind de la afirmaţia Mântuitorului („Eu nu sunt din lumea 
aceasta” – Ioan 8, 23) voi încerca să evidenţiez în rândurile de faţă 
una din trăsăturile esenţiale ale unui creştin autentic.

În acest sens voi pleca de la afirmaţia potrivit căreia omul este creat 
după „chipul şi asemănarea” lui Dumnezeu. Pentru Sfântul Apostol 
Pavel, „Chip (eikon) al Dumnezeului Celui nevăzut” (Col 1, 15) este 
Hristos, omul fiind în acest caz un „chip al Chipului” (eikon eikonos). 

Prin urmare, el este chemat prin natura sa cea mai profundă să se 
asemene cu modelul Său, şi anume cu Iisus Hristos.

Aşa cum o să vedem mai jos o condiţie pe care Mântuitorul şi-a 
asumat-o în viaţa sa pământească a fost itineranţa. Această condiţie de 
itineranţă pe care orice creştin trebuie să şi-o asume în viaţa sa poate 
şi întâlnită şi în Vechiul Testament.

E suficient să amintim aici episodul vetero-testamentar al jertfei lui 
Cain şi Abel. La o primă vedere, respingerea jertfei lui Cain este destul 
de enigmatică. Din text nu reiese că fratele lui Abel, Cain ar fi fost o 
persoană rea, dimpotrivă textul ne spune că Eva a zis: „am dobândit om 
de la Dumnezeu”. Dacă Cain nu a fost mai rău decât Abel, atunci ne 
punem în mod firesc întrebarea: de ce Dumnezeu i-a respins jertfa sa? 

Dacă ar fi să aproximăm un răspuns, credem că el rezidă în tipologia 
pe care Cain şi Abel au asumat-o în vieţile lor. Cu alte cuvinte, Domnul 
îl iubeşte pe Abel mai mult decât pe Cain fiindcă primul era „itinerant” 
(păstor), în timp ce al doilea era „sedentar”, agricultorul fiind prin 
execelenţă tipul sau modelul omului sedentar. Abel în calitatea sa de 
păstor se lasă în voia Domnului, adică el nu are un loc „al lui”, nu are 
casă, nu are gospodărie şi nici provizii, care să-i asigure confortul de 
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zi cu zi sau planificarea viitorului. El se mulţumeşte cu ceea ce i se 
oferă în fiecare clipă. Dimpotrivă, omul sedentar tinde să acumuleze, 
fapt care îl pune în imposibilitatea de a-şi mai asuma o condiţie de 
itineranţă. Nu întâmplător Cain este primul întemeietor de cetăţi/
oraşe, oraşul fiind reprezentarea cea mai clară a omului sedentar.

În opinia noastră, lumea de azi ilustrează mai degrabă tipologia 
lui Cain pentru că sedentarismul, acumulările materiale, proiectele de 
viitor, asigurările, arhivele, bibliotecile, agendele noastre cotidiene, 
strategiile etc fac parte din recuzita omului contemporan..

Însă, credem noi, din povestea lui Cain şi Abel putem învăţa cum 
ar trebui să fie legătura noastră cu Dumnezeu, iar în acest sens trebuie 
spus că pedagogia acestei povestiri este simplă: omul trebuie să 
trăiască fără preocuparea de a acumula (rădăcina ebraică a termnului 
Cain înseamnă „a dobândi”), şi deci fără frica de a pierde, într-un 
cuvânt el trebuie să trăiască fără grija zilei de mâine. 

Avraam, figura clasică a exilului sau a vieţii itinerante, a asumat 
la modul absolut acest model al nomadismului de ordin fizic, dar şi 
spiritual: „Şi a zis Domnul către Avraam: Ieşi din ţara ta şi din neamul 
tău şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta Eu”. De 
altfel, întreg Vechiul Testament este marcat de ideea acestei peregrinări 
sau călătorii perpetue, popoul lui Dumnezeu fiind prin excelenţă un 
popor nomad. 

De asemenea, în Noul Testament se poate vedea foarte bine că 
trăsătura esenţială a uceniciei lui Iisus este itineranţa. Iisus îi adresează 
fiecărui ucenic chemarea de a-L urma: chemarea primilor patru ucenici 
(Simon, Andrei, Zevedeu şi Ioan – cf. Marcu 1, 16-20) şi chemarea 
publică a lui Levi (Marcu 2, 14).

În această chemare avem iniţiativa bruscă a lui Iisus, care îşi invită 
ucenicii să-L urmeze fără să le furnizeze motivaţii detaliate cu privire 
la misiunea Sa: „Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face 
pescari de oameni”. ucenicii au o reacţie promptă şi imediată, astfel 
încât ei îşi întrerup imediat activităţile lor cotidiene: „Şi îndată, lăsând 
mrejele, au mers după El”. Această abandonare a „mrejelor” înseamnă 
în ultimă instanţă abandonarea familiei şi a profesiei pentru a-L urma 
pe Iisus. 
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Prin urmare, însoţirea sau urmarea lui Iisus impune întotdeauna 
alegeri drastice şi radicale, deoarece Iisus asumă în viaţa sa o condiţie 
itinerantă1, ceea ce înseamnă că ucenicii Săi sunt chemaţi să împărtăşească 
aceeaşi condiţie de itineranţă, identică cu cea a învăţătorului lor (Luca 
9,58)2. De aceea, apelul lui Hristos „vino şi urmează-mă” este pus în 
aplicare de primii ucenici, care îşi abandonează imediat profesia lor, 
fapt care va conduce inevitabil şi la distanţarea faţă de relaţiile familiale: 
„Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre, am urmat ţie” (Marcu 
10, 28; Matei 19, 27; Luca 18, 28).

Această expresie „vino şi urmează-mă” e foarte bine tâlcuită de 
Sf. Grigorie de Nyssa în Viaţa lui Moise: ştim că Moise i-a cerut 
lui Dumnezeu să-i vadă faţa, însă Dumnezeu i-a spus că acest lucru 
e imposibil. Însă, Dumnezeu i-a făcut totuşi un favor lui Moise 
spunându-i că îi va arăta „spatele”. În acest sens l-a aşezat pe Moise în 
cavitatea unei stânci, iar în momentul în care Dumnezeu a trecut prin 
dreptul ei, Moise nu a putut să vadă decât „spatele lui Dumnezeu”. 
Sfântul Grigorie de Nyssa interpretează acest „spate al lui Dumnezeu” 
ca fiind persoana lui Hristos.

Ce înseamnă mai exact acest lucru? Răspunsul nu poate fi decât 
următorul: văzând spatele lui Dumnezeu, adică pe Hristos, omul 
este chemat să meargă pe urmele lui Hristos, iar a merge pe urmele 
lui Hristos înseamnă a-L urma. Pe scurt, „spatele lui Dumnezeu” e 
interpretat de Sfântul Grigorie ca îndemn perpetuu adresat omului de 
a-L urma pe Hristos.

Însă, atunci când omul devine din ce în ce mai familiar cu lumea, 
atunci când el tinde să se instaleze cât mai confortabil în această lume 
atunci trebuie spus că omul a devenit sedentar din punct de vedere 
1  ţinem să precizăm faptul că atunci când vorbim de itineranţă, sensul fundamental pe 

care îl avem în vedere e cel de natură duhovnicească. Acest sens trimite la ideea de a nu fi 
alipit de această lume. Creştinul trebuie să aibă conştiinţa că el nu ţine de lumea aceasta, 
că el este un „trecător” spre casa cea adevărată, care este Împărăţia lui Dumnezeu. În 
acest context accentuăm faptul că expresia „Vino şi urmează-mă” (Marcu 1,17; 10,21; 
2,14; Ioan 1,43), pe lângă conotaţia sa fizică, concretă, ea are şi o semnificaţie spirituală. 
În acest caz, ea nu se adresează doar primilor ucenici ai lui Hristos, ci şi nouă. 

2 “Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Şi 
plece capul” (Matei 8, 20).
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duhovnicesc. Iar el asumă această condiţie atunci când nu se mai simte 
„străin” faţă de această lume.

Să ne aducem aminte că în primele veacuri, tema străinului era 
extrem de actuală: „Creştinii nu sunt aparte de ceilalţi oameni nici prin 
ţară, nici prin limbă sau îmbrăcăminte. Ei nu locuiesc în oraşe numai 
ale lor, nu folosesc vreun dialect extraordinar şi felul lor de viaţă nu 
are nimic special. Ei locuiesc în cetăţi greceşti sau barbare, potrivit 
cu casa în care trebuie să locuiască; ei respectă obiceiurile locale cu 
privire la haine, la mâncăruri şi cu privire la toate obiceiurile vieţii.“ 
Dar autorul Epistolei merge mai departe şi avansează o idee nouă: 
precizează că „a fi în lume“ nu înseamnă a aparţine exclusiv lumii: „Ei 
trăiesc fiecare în ţara lor, dar ca străini. Fiecare ţară straină este ţara lor 
şi fiecare ţară o ţară straină. Ei trăiesc în trup, dar nu trăiesc dupa trup. 
Ei îşi trăiesc viaţa pe pământ, dar sunt cetăţeni ai cerului... Creştinii 
trăiesc în lume, dar nu sunt ai lumii”  (Epistola către Diognet).

De asemenea, e interesant să constatăm că viaţa monahală a început 
să se construiască pe tema „a deveni străin acestei lumi”, monahul 
fiind prin definiţie un xenos (străin) faţă de această lume. Ştim foarte 
bine că în momentul în care Biserica şi lumea au devenit prea familiare 
una cu cealaltă, primii monahi s-au retras în deşert pentru a trăi într-un 
mod mai riguros mesajul Evangheliei. 

La un moment dat P. Evdokimov în lucrarea sa Vârstele vieţii 
spirituale face o analogie între poporul evreu (Israel) şi monahul creştin. 
Israel sau „Poporul/fiul lui Dumnezeu” – nomad, călător atunci când 
întâlneşte civilizaţia ţărilor aşezate/sedentare, el descoperă aici trei mari 
ispite: idolatria (idolii – contrari ascultării), desfrânarea (prostituţia 
– contrară fecioriei) şi bogăţia (contrară sărăciei). De aceea, cele trei 
voturi monahale sunt întemeiate pe ascultare, feciorie şi sărăcie.

Din această perspectivă, monahii asumă în vieţile lor o dramatică 
schimbare de orbită: ei gravitează în jurul lui Dumnezeu, nu în jurul 
lumii3. Pentru aceşti peregrini viaţa de aici devine o anexă, deoarece ei 
sunt „trecători” într-un spaţiu în care semenii lor ţin să se instaleze cât 
3 Prin lume înţeleg modul de viaţă lumesc, adică „duhul lumii” (mândrie, 

nerecunoştinţă şi neascultare, „pofta trupului şi pofta ochilor” (1 Ioan 2, 16), sete de 
putere şi dorinţă de stăpânire asupra celorlalţi.
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mai confortabil. Dacă ar fi să dăm o definiţie a monahismului am putea 
spune că el este forţa centrifugală ce ne scoate din câmpul gravitaţional 
al pământului, în care stăpâneşte legea păcatului.

Monahul este prin definiţie o figură itinerantă, pentru că el nu se 
aşează în condiţia – sedentară – a familiarităţii cu lumea: “Căci nu 
avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Epistola 
către Evrei 13, 14).

un exemplu sublim în acest sens e Sf. Maxim Kavsokalivitul care 
trăia doar pentru cetatea din ceruri (Filipeni3, 20): „Şi numai o colibă 
mică îşi făcea, şi după ce petrecea puţină vreme într-însa, o ardea şi 
pleca de acolo; pentru aceasta se şi numea rătăcit şi „kavsocalivitis“ 
(arzător de colibe)“.

Cum putem dobândi însă această condiţie de „trecători”? Credem 
că răspunsul la această întrebare poate fi găsit în discuţia pe care 
Iisus a avut-o cu Nicodim. Probabil că acest dialog nu a durat decât 
câteva minute, însă aici s-a spus totul cu privire la menirea noastră 
cea adevărată: „Ceea ce este născut din trup, trup este, iar ceea ce este 
născut din duh, duh este”. 

Aici Iisus vorbşete de naşterea duhovnicească, de faptul că omul 
trebuie să-şi asume în mod permanent acest travaliu al naşterii 
duhovniceşti, altfel spus el trebuie să treacă de la starea omului trupesc 
la cea a omului duhovnicesc.

Doar în măsura în care cugetul duhovnicesc primează în viaţa 
noastră, noi începem să devenim din ce în ce mai mult “ne-pământeşti” 
(aghios – ne-pământesc). E un alt fel de a spune că pe măsură ce încetăm 
să mai fim „trupeşti” („de jos)”, noi vom începe să redobândim starea 
noastră firească, de la început, pentru că în definitiv “noi nu suntem 
din lumea aceasta”.
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INdIgENIzAREA EVANgHElIEI ÎN TRAdIŢIA 
ORTOdOxă sAU ÎNTÂlNIREA ÎNNOITOARE 

şI CREATOARE dINTRE MEsAJUl 
EVANgHElIC şI CUlTURă, VăzUTă dE 

dAsCălUl-TEOlOg ION BRIA 

   Dr. Răzvan Emanuel  Fibișan

O mare parte dintre scrierile părintelui profesor Ion Bria arată 
că, Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, chiar dacă s-a confruntat 
de-a lungul vremii cu cultura ţărilor şi naţiunilor cărora le-a predicat 
cuvântul lui Dumnezeu, ea nu este etnocentrică în fiinţa ei, ci se 
adresează fiecărei naţiuni prin limba şi cultura sa tradiţională1. 
Părintele Bria nu uită să amintească că, într-o anumită perioadă, nici 
Ortodoxia nu a fost lipsită de aşa-zisa criză de identitate, căci cultura 
bizantină şi rusă au influenţat peste măsură activitatea misionară 
ortodoxă, impunând popoarelor convertite elenismul şi slavonismul2. 
Din păcate, de multe ori, fidelitatea faţă de Tradiţie sau ideea de 
tradiţie nedespărţită şi neîntreruptă au fost văzute ca implicând un 
ritualisn strict, un tradiţionalism ce respinge tradiţiile şi culturile 
diferitelor regiuni. Teologul român este împotriva acestei percepţii 
greşite, întrucât Tradiţia ortodoxă, pe lângă faptul că are un aspect 
conservator, de a proteja credinţa şi tradiţia primită, trebuie să fie şi 
1 Ion Bria, „L’unité de l’Eglise et le renouveau de la communauté humaine”, în Istina 

XXVII (1982), nr. 1, p. 30. A se vedea şi Documentele Seminarului European de 
la Praga din 1977 asupra rolului şi locul Bibliei în viaţa spirituală şi liturgică a 
Bisericii Ortodoxe, unde se vorbeşte şi despre faptul că Biserica se adresează lumii 
prin intermediul limbii şi culturii omeneşti, ,,The role and place of the bible in the 
liturgica land spiritual life of the Orthodox Church”, în International Review of 
Mission, nr. 264, 1977, pp. 385-388.

2 Mai multe detalii referitoare la hegemonia elenismului și slavonismului, ca 
monopolizare a ecumenicității Ortodoxiei, a se vedea Dr. Răzvan Emanuel Fibișan, 
„Hegemonia elenismului și slavonismului din perspectiva părintelui Ion Bria”, în 
Altarul Banatului, nr. 10-12, 2015,  pp. 90-97.
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un principiu de continuitate, un principiu de transmitere, pentru că ea 
poartă ,,conţinutul” Evangheliei, pe care-l transmite în toate limbile 
şi culturile pământului. Ca atare, în viziunea sa, cultura reprezintă 
o binecuvântare pentru Evanghelie3 şi, totodată, ea trebuie să ajute 
Biserica să rămână ,,îngerul păzitor” al Evangheliei4. 

Teologul nostru consideră că problema indigenizării Evangheliei, 
prin folosirea elementelor pozitive din cultura celor ce primesc 
Evanghelia, a fost și este foarte importantă pentru Biserică, întrucât se 
cunoaște faptul că ecleziologia tradiţională a fost modelată de cultură5. 
Este cunoscut faptul că, în Biserica primară, Apostolii îşi adaptau 
predicile după auditoriu, folosind cultura locală. De exemplu, formula 
de adresare ,,Bărbaţi din Israel şi voi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, 
ascultaţi…” (Faptele Apostolilor 13, 16) şi tema cuvântării aleasă de 
Apostolul Pavel în Antiohia Pisidiei, dovedesc o adaptare a mesajului 
la auditoriu prezent. De asemenea, ascultătorilor păgâni din Listra, 
Pavel li se adresează în mod simplu: ,,Bărbaţilor” (Faptele Apostolilor 
14, 15), vorbindu-le despre Dumnezeul creator şi purtător de grijă al 
lumii; grecilor li se adresează: ,,Bărbaţi atenieni” (Faptele Apostolilor 
17, 22), iar sinedriştilor: ,,fruntaşi ai poporului şi voi bătrâni din 
Israel” (Faptele Apostolilor 4, 8), dovedind, prin acestea, că era un bun 
cunoscător al psihologiei ascultătorilor, ai mentalităţii şi culturii lor6. 
Este apriat faptul că şi Sfinţii Părinţi au transpus doctrina apostolică 
într-o formulare potrivită timpului lor, folosind filosofia greacă pentru 
a exprima învăţăturile creştine7. Însăși tradiţia patristică este o dovadă 
3 Ion Bria, ,,A new typology for Gospel and Culture syntax: From an Eastern European 

Orthodox Perspective”, în International Review of Mission, LXXXIV (1995), nr. 
334, p. 274.

4 Pentru mai multe detalii referitoare la relaţia dintre Evanghelie şi cultură, a se vedea 
capitolul ,,Regulating the Gospel and culture relationship”, Ion Bria, Romania. 
Orthodox Identity at a Crossroads of Europe, WCC Publications, Geneva, 1995, 
pp. 37-40.

5 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, „Dogma Sfintei Treimi”, în Studii Teologice, XLIII (1991), 
nr. 3, p. 12; Ion Bria, ,,Time to unfold the Orthodox Tradition”, în The Ecumenical 
Review, nr. 2, 1996,  p. 208.

6 Pr. Dr. Dumitru Belu, „Predica apostolică”, în Mitropolia Ardealului, XI (1966), nr. 
1-3, pp. 105-106.

7 Diac. Asist. Ion Bria, „Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi”, în Studii Teologice, 



204

că Biserica nu a evitat etosul, limba şi creativitatea noilor comunităţi 
creştine. Părintele Bria remarcă și arată faptul că, adeseori, teologia 
şi exegeza au fost determinate de timp şi loc, de contextul cultural şi 
de situaţia istorică a oamenilor. De exemplu, creştinismul apostolic şi 
patristic s-a acomodat în contextul mentalităţii ebraice din Palestina, 
al iudaismului elenistic şi în contextul lumii greco-romane8. De aceea, 
în concepția sa există o dublă acţiune în întâlnirea dintre Evanghelie şi 
cultură. În acest sens, el afirmă:

,,Pe de-o parte, Evanghelia păstrează integritatea ei revelaţională, 
dar pentru a comunica acest mesaj revelat, Biserica nu trebuie să 
ignore cultura indigenă, nici să impună o cultură străină, privilegiată, 
cu care ea este asociată din punct de vedere istoric. (…) Pe de altă 
parte, propovăduirea Evangheliei rămâne totdeauna un <<semn de 
contradicţie>>, adică pune în discuţie caracterul absolut al oricărei 
culturi, religii sau ideologii. Misiunea rămâne fidelă identităţii 
Evangheliei, caracterului său unic, supunând cultura unui proces de 
<<transcendere>>, după modelul Întrupării”9. 

În viziunea părintelui Bria, procesul de comunicare a Evangheliei 
la toate neamurile, care presupune indigenizarea mesajului, a constituit 
şi încă constituie un aspect complex şi controversat al misiunii10, mai 

XXIII (1971), nr. 1-2, pp. 74-84.
8 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, „Dogma Sfintei Treimi”, p. 12.
9 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică misionară ortodoxă, Genève, 

1982, p. 31. În altă lucrare de-a sa, părintele vorbeşte despre existenţa unei 
metamorfoze în întâlnirea dintre Evanghelie şi cultură, căci credinţa transcede 
religia şi cultura umană, Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Teologia ortodoxă între Tradiţie şi 
Modernitate, Curs pentru programul de Master în Teologia Dogmatică şi Ecumenică, 
Anul universitar 1997-1998, p. 10.

10 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 30; 
Pr. Prof. Ion Bria, ,,Biserica Ortodoxă şi mărturia creştină”, în Biserica Ortodoxă 
Română, XCIX (1981), nr. 1-2, 1981, p. 65; Ion Bria, „The translation of the 
Bible and communication of faith today”, în ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ’ ΣΥNΑΞΕΩΣ 
ΟΡΘOΔOΞΩN ΒΙΒΛΙΚΩN ΘΕΟΛΟΓΩN ΑNΑΤΥΠO, ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ 25-
28 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986, p. 123. Merită cercetată şi prezentarea pe care o face 
părintele Bria cuvântării lui W. A Visser’t Hooft [„Accommodation: true or false”, 
în South East Asia Journal of Theology, VIII (1967), nr. 3, pp. 5-18.], referitoare la 
„acomodarea mesajului Evangheliei” la cultura locală. Pentru început, trebuie făcută 
diferenţa dintre adaptare şi acomodare. Dacă prin adaptare, mesajul evanghelic 
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ales că trupul universal al Ortodoxiei nu este o entitate monolitică, 
ci o lume modernă, multinaţională şi multiculturală11. Spre deosebire 
de catolicism, care a suprimat culturile naţionale, etnice, Ortodoxia 
a păstrat particularităţile lingvistice şi culturale împotriva impunerii 
unei culturi eterogene12. Este evident faptul că, atât în activitatea 
misionară a misionarilor bizantini din Europa Centrală, cât şi în 
formarea Bisericilor locale naţionale din afara jurisdicţiei Patriarhiei 
Ecumenice, ortodocşii nu au repetat aceeaşi cultură peste tot, ci au 
adoptat cultura indigenă, creând o cultură originală, fără să anuleze 
cultura locului. Altfel nu se putea face misiune fără contextualizarea 
Evangheliei în solul religios indigen13. De aceea, părintele consideră 
că Biserica, ca şi credinţa, care a inspirat şi irigat cultura şi stilul de 
viaţă a unui popor, are o mare responsabilitate pastorală şi misionară. 
Pentru multe popoare ortodoxe care s-au confruntat cu culturi 
dominante, Biserica a rămas semnul cel mai veritabil al identităţii lor 
naţionale, întrucât, datorită ei, cultura multor naţiuni a supravieţuit14. 

îşi pierde, uneori, din caracterul propriu, acomodarea înseamnă găsirea unui mod 
de exprimare care face ca mesajul să devină real în situaţia în care se comunică. 
Deşi nu este vorba de schimbarea substanţei mesajului, Evanghelia nu trebuie să 
fie prizoniera aceloraşi cuvinte, aceloraşi forme şi sisteme de gândire, ci ea se poate 
exprima pe diverse căi de gândire, în variate limbi, forme culturale şi de stil. În 
acest sens, Sfinţii Apostoli au fost aduşi drept model, căci au acomodat mesajul 
Evangheliei noilor contexte – Ion Bria, „Mişcarea ecumenică şi <<acomodarea>> 
mesajului Evangheliei”, în Mitropolia Olteniei, XIX (1967), nr. 1-2, 1967, pp. 150-
151. Interesant este și studiul lui Kosuke Koyama, „Indigenous Theology”, în The 
Westminster Dictionary of Christian Theology, edited by Alan Richardson and John 
Bowden, The Westminster Press, Phialadelphia, 1983, pp. 291-295.

11 Ion Bria, „Orthodoxy and Mission”, în International Review of Mission, nr. 352, 
2000, p. 49.

12 Pr. Prof. Ion Bria, „La centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, în 
Îndrumător bisericesc, Alba Iulia, 1986, p. 100; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul 
Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1989, p. 9.

13 Pr. Prof. univ. Dr. Ion Bria, „Fă să înceteze dezbinarea Bisericilor”, în Credinţa 
ortodoxă, nr. 1, 2002, pp. 10-11.

14 M. A. Costa de Beauregard, Père Ion Bria, Théologue de Foucauld, L’Orthodoxie. 
Hier-demain, Éditions Buchet/Chastel, Paris, 1979, p. 245; Ion Bria, „The Church’s 
Role in Evanghelism: Icon or Platform?”, în International Review of Mission, LXIV 
(1975), nr. 255, p. 246.
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Este evident faptul că identitatea nu înseamnă uniformitate. Ea are 
două aspecte: unul, teologic-revelat, în care se înrădăcinează unitatea 
Bisericii; şi altul istoric, etnico-cultural, care cuprinde diversitatea 
ei. Aşa cum Hristos asumă natura umană în ins, nu în specie, şi se 
întrupează în sânul unui neam, tot aşa Biserica se întrupează în sânul 
specific al popoarelor, în etnicitate, în istoria, viaţa şi cultura lor15. 
Exemplul elocvent este Biserica primară care era una în credinţă, 
dar multiformă prin răspândirea ei în diversele cetăţi şi neamuri. 
Chiar dacă există o distincţie între mărturisirea de credinţă comună, 
universală şi răspunsurile pastorale propuse de o Biserică locală într-
un context istoric dat, totuşi învăţătura dogmatică permanentă nu se 
separă, dar se distinge de teologia interpretativă complementară, adică 
de expunerea teologică nouă şi actuală. Tradiţia comună împreună 
cu tradiţia specifică locală conferă unitatea ecumenică necesară. 
Dar, pentru ca această credinţă comună să fie receptată, trebuie să fie 
comunicată şi exprimată în diversele culturi locale. La fel este şi cu 
tradiţia locală: pentru ca o tradiție locală să fie receptată, ea trebuie 
să fie în comuniune cu celelalte tradiţii locale și să fie comunicată cu 
ajutorul culturii locale16. Părintele Ion Bria constată că, în dezbaterile 
ecumenice, tema identităţii constituie una dintre problemele cele mai 
complexe, întrucât ea trebuie înţeleasă în contextul a două curente 
principale: unul, curentul de contextualizare a teologiei; şi altul, 
curentul de localizare a Bisericii universale. În acest sens, el spune că, în 
spaţiul ecumenic, identitatea este înţeleasă ca fiind „expresia originală 
a credinţei prin valorile culturale ale unui popor, ale unui grup etnic 
sau ale unei regiuni”; iar pe plan ecleziologic, identitatea înseamnă 
„forma particulară a unei confesiuni sau Biserici locale, în raport cu 
alte Biserici locale sau confesiuni, înăuntrul Bisericii universale” 17. 
Cu toate acestea mai există și o formă culturală a identității, aspect 
amplu desbătut la Conferinţa Mondială Misionară de la Bangkok (29 
15 Pr. Prof. Constantin Galeriu, „Ortodoxia şi Mişcarea ecumenică”, în Studii 

Teologice, XXX (1978), nr. 9-10, p. 620.
16 Pr. Prof. Ion Bria, „Metoda teologică în Dogmatica ortodoxă”, în Ortodoxia, 

XXXVIII (1986), nr. 4, p. 23; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, p. 15.
17 Pr. Prof. Ion Bria, „Identitate şi ecumenism”, în Studii Teologice, XXX (1978), nr. 

9-10, p. 743.
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decembrie 1972 – 9 ianuarie 1973)18. Referitor la această conferinţă 
la care a şi participat, el are cuvinte de apreciere, întrucât, prin faptul 
că a cerut ca Evanghelia să fie propovăduită nu numai în cultura unui 
popor, ci şi prin cultura acelui popor, a fost ,,o tribună de condamnare 
a imperialismului occidental în materie de misiuni şi de revendicare a 
identităţii lor culturale”19. 

Părintele Bria consideră că cea mai complexă problemă a mărturiei 
creştine este aceea a transmiterii şi comunicării Evangheliei într-un 
nou context cultural şi ideologic. Chiar dacă fiecare generaţie face 
receptarea Tradiţiei într-un mod propriu, trebuie să se înțeleagă că 
,,Biserica Ortodoxă nu promovează nici acomodarea fără limite, cu 
orice risc, pentru a nu-şi pierde identitatea ei, nici tradiţionalismul 
rigid, care să o alieneze de societatea de azi”20. Biserica, chiar dacă 
inspiră forma societăţii: civilizaţie, cultură, ea trebuie să rămână în 
continuitatea şi unitatea spiritului, a fondului, ridicând încontinuu 
vălul care i-ar împiedica pe credincioşi să ajungă la sensul cuvântului 
lui Dumnezeu, la mesajul teologic al Tradiţiei21. Din această 
perspectivă, părintele observă că Tradiţia ortodoxă nu ţine Biserica 
în trecut, ci, Biserica, prin trăirea ei în fluxul harismatic al Tradiţiei, 
interpretează permanent propria ei credinţă, ţinând seama de epoca 
fiecărei generaţii22, dar fără să-i schimbe conţinutul sau identitatea. 
Aceasta îl face să afirme cu tărie că identitatea şi coerenţa Bisericii 
18 Mai multe detalii referitoare la propunerile acestei Conferinţe, a se vedea: Rèv. 

Ion Bria et Constantin G. Patelos, „Introduction”, în Contacts, nr. 92, 1975, pp. 361-
366; Pr. Prof. Ion Bria, ,,Conferinţa Misionară Mondială <<Mântuirea astăzi>> şi 
A treia Adunare Generală a Comisiei <<Misiune şi evanghelizare>> a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor (Bangkok-Tailanda, 29 decembrie 1972-12 ianuarie 1973)”, 
în Biserica Ortodoxă Română, XCI (1973), nr. 1-2, pp. 92-99; Emilio Castro, 
„Bangkok, the new opportunity”, in International Review of Mission, no. 246, 1973, 
pp. 136-143; „Culture and Identity. Report of Section I of the Bangkok Conference”, 
în  International Review of Mission, no. 246, 1973, pp. 185-197.

19 Pr. Prof. Ion Bria, ,,Identitate şi ecumenism”, p. 743.
20 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de formare misionară şi ecumenică, Geneva, 1984, p. 

37; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 87.
21 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de formare misionară şi ecumenică, p. 37.
22 Ion Bria, Aspecte dogmatice ale unirii Bisericii creştine, în Studii Teologice, XX 

(1968), nr. 1-2, p. 98.
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Ortodoxe se exprimă în Tradiţia ei care, la rândul ei, este un ansamblu 
de elemente componente esenţiale: Sfânta Scriptură, mărturisirea 
de credinţă apostolică, dogmele Sinoadelor Ecumenice, teologia 
exegetică şi interpretativă a Părinţilor Bisericii, cultul, spiritualitatea, 
structura instituţională23. 

uneori, părintele profesor deplânge faptul că în unele Biserici 
Ortodoxe, datorită unei utilizări improprii a noţiunii de „tradiţie”, 
există o neclaritate în descrierea synaxei dintre Evanghelie şi cultură. 
De exemplu, el spune că o limbă liturgică veche, necunoscută și 
neînțeleasă de oameni, limitează posibilităţile imediate ale credinţei 
contemporane şi handicapează Biserica în comunicarea cu generaţia 
tânără24. În astfel de situaţii, el consideră că misiunea Bisericii nu 
poate să fie redusă numai la simpla continuitate culturală, ci ea cere 
noi căi de încarnare şi de inculturalizare a Evangheliei şi Liturghiei în 
relaţia cu experienţa umană şi cu realităţile istorice25. Slujba liturgică, 
pe lângă faptul că povesteşte întreaga iconomie a mântuirii, priveşte 
şi înnoirea comunităţii umane. De aceea ea trebuie săvârşită în limba 
poporului pentru a fi înţeleasă și pentru a produce rod26. Pentru 
teologul român, folosirea limbii vernaculare este cel mai evident rod 
al inculturalizării27. Chiar dacă oikoumene are azi o nouă configuraţie 
geografică, confesională, culturală şi socială, păstrarea identităţii 
Bisericii şi Tradiţiei ortodoxe în contextul mondializării ecumenice 
şi culturale presupune, în concepţia părintelui Bria, un limbaj care 
nu izolează lumea ortodoxă, ci care să exprime solidaritatea cu 
comunitatea umană în condiţiile istorice28. Aşadar, dat fiind faptul că 
23 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, p. 14.
24 Ion Bria, „A new typology for Gospel and Culture syntax: From an Eastern 

European Orthodox Perspective”, în International Review of Mission, LXXXIV 
(1995), nr. 334,, pp. 277-278.

25 Ion Bria, „Postmodernism: An Emerging mission issue”, în International Review 
of Mission, LXXXVI (1997), nr. 343, p. 419.

26 Ion Bria, „Looking Anew at Orthodox Theology. Three Recent Consultations”, în 
The Ecumenical Review, LII (2000), nr. 2, p. 256.

27 Ion Bria, ,,Orthodoxy and Mission”, în International Review of Mission, nr. 352, 
2000, p. 55.

28 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, „Lexicul teologiei ortodoxe de azi”, în Credinţa străbună, 
nr. 3, 2002, p. 7.
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tradiţia este folosită mai mult cu sensul ei canonic, tehnic, fără să se 
ia în considerare şi mărturia generaţiilor de creştini în continuitatea 
ei istorică şi geografică, teologul român evidenţiază necesitatea unei 
întâlniri între tradiţia canonică, istorică şi mărturia unei comunităţi. 
Această întâlnire este un act de receptare dinamică, în care sunt 
încorporate expresiile noi ale unei noi generaţii29.

Scierile părintelui Bria arată, în mod clar, că Biserica Ortodoxă, 
în Tradiţia sa, exprimă şi dezvoltă învăţătura sa comună în forme 
mereu noi şi actuale, fie la nivel inter-ortodox, fie la nivel local, ţinând 
întotdeauna seama de diversitatea situaţiilor pastorale şi culturale în 
care activează Bisericile locale30. În acest sens, Biserica Ortodoxă, 
prin Bisericile locale autocefale, păstrează şi îşi afirmă permanent 
unitatea ortodoxă, prin aceeaşi credinţă apostolică şi patristică, 
slujind, în acelaşi timp, fiecare într-un mod original patriile, neamurile 
în care s-au întrupat. Biserica locală conciliază universalul creştin 
cu particularul etnic şi cultural al unui popor. În aceasta stă geniul 
Ortodoxiei, apărând sistemul polifonic, în care fiecare Biserică locală 
îşi păstrează identitatea ei etnică şi culturală31. În concepţia părintelui 
Bria, caracterul ecumenic, universal al Ortodoxiei este probat nu 
numai pe baza tradiţiei uniforme din trecut, ci şi pe baza a tot ceea ce 
a receptat în comun din experienţa diversă a multiciplităţii Bisericilor 
locale. Întrucât identitatea Bisericilor locale nu trebuie să se piardă 
în universalitatea Bisericii, părintele spune că trebuie să se găsească 
o metodă inclusivă, care să recepteze, la nivel universal, experienţa 
,,legitimă” a Bisericilor locale32. Spre deosebire de pluralismul 
teologic, care distruge unitatea Bisericii, diversitatea etnică, culturală 
şi lingvistică nu distruge, ci afirmă, descoperă şi face dinamică 
unitatea simfonică a Bisericii Ortodoxe. Chiar dacă fiecare Biserică 
29 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, p. 177; Ion Bria, „Dynamics of 

Resurection in the Church’s Tradition and Mission”, în International Review of 
Mission, nr. 365, 2003, p. 260.

30 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, p. 22.
31 Pr. Prof. Ion Bria, „O sinteză ortodoxă a Teologiei Dogmatice”, în Revista 

Teologică, serie nouă, V (1995), nr. 3, p. 5; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, ,,Ortodoxia şi 
semnificaţia ei azi”, în Studii Teologice, XLIV (1992), nr. 1-2, p. 9.

32 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, pp. 362-363.
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locală are propria jurisdicţie, cultură şi limbă, aceasta nu înseamnă că 
între Bisericile locale nu mai există nicio legătură. Din contră, credinţa 
ortodoxă constituie legătura unităţii între toate Bisericile Ortodoxe 
locale. Părintele Bria arată lămurit că, diversitatea nu devine un factor 
de diviziune dacă se are în vedere preocuparea principală a Bisericii: 
aceea de a propune o Ortodoxie care să nu fie străină poporului33.

Inter-relația dintre Evanghelie și o cultură înseamnă pentru părintele 
Bria a face vizibilă Epifania, manifestarea lui Dumnezeu în istoria 
umană34. În Tradiţia ortodoxă, legătura dintre Biserică şi naţiune, 
dintre credinţă şi cultură nu este anulată, dar nici confundată. Mesajul 
credinţei, care este universal şi permanent, nu poate fi confundat cu 
cultura unui neam prin care s-a comunicat acest mesaj35. Aşa cum 
credinţa apostolică a fost mărturisită prin diverse formule de credinţă 
care, toate în diversitatea lor, exprimau aceeaşi credinţă deplină, tot 
aşa mesajul unic al Evangheliei este propovăduit în diversele medii 
culturale. Tradiţia ortodoxă a favorizat noţiunea de catholon (conform 
întregului), care exprimă adevărul fiecărei comunităţi euharistice. 
În acest sens, catholicitatea credinţei apostolice este experiată şi 
exprimată prin fiecare comunitate locală în propriul context particular. 
Catholicitatea credinţei apostolice şi catholicitatea Bisericii nu sunt 
puse în pericol, nici compromise atunci când Biserica răspunde 
situaţiilor variate din lume. Din contră, Biserica trăieşte şi îndeplineşte 
credinţa apostolică atunci când arată compasiune şi angajament pentru 
lumea creată de Dumnezeu. Credinţa apostolică trebuie să fie primită, 
înţeleasă şi comunicată tuturor oamenilor, indiferent de deosebirile lor 
lingvistice, etnice, culturale şi sociale36.  
33 Rev. Prof. Ion Bria, „Theologia in its proper place”, în Romanian Orthodox Church 

News, XI (1981), nr. 4, p. 93.
34 Prof. Ion Bria, ,,The everyday encounter between Gospel and cultures”, în Ioan 

Sauca, Orthodoxy and Cultures. Inter-Orthodox Consultation on Gospel and 
Cultures, WCC, Geneva - Switzerland, 1996, p. 164.

35 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, p. 91; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de 
teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 122.

36 A se vedea Raportul final al Consultaţiei Inter-ortodoxe, pe tema Evanghelia 
şi culturile, de la Addis Ababa, Etiopia, din 19-27 Ianuarie 1996, în Ioan Sauca, 
Orthodoxy and cultures. Inter-Orthodox Consultation on Gospel and Cultures, 
WCC, Geneva-Switzerland, 1996, pp. 181-182.
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Nu trebuie să se înțeleagă că părintele Bria este adeptul 
sincretismului, ci din contră el este împotriva oricărui sincretism, 
trăgând un semnal de alarmă asupra faptului că, valori diferite, cum ar 
fi: credinţa, spiritualitatea, etnicitatea, identitatea culturală, conştiinţa 
naţională sunt puse la un loc fără discernământ sau fără vreun criteriu 
teologic autentic37. El nu este de acord nici cu înstrăinarea faţă de 
valorile etice, culturale şi ideologice existente, nici cu juxtapunerea 
sincretistă, ci cu o asumare critică din care să reiasă o identitate nouă, 
cu o particularitate istorică, culturală38.

Capacitatea Ortodoxiei de a nu strica legătura organică dintre credinţă 
şi limbă, dar şi dintre credinţă şi cultură este lăudată de părintele Bria. 
În acest sens, el spune că Tradiţia ortodoxă, în comunicarea credinţei, 
a arătat că limbajul şi cultura sunt indispensabile39. Prin traducerea 
Scripturii în diferite limbi, dar şi prin folosirea limbii poporului în cult, 
Ortodoxia a creat comunităţi culturale. Prin propovăduirea Evangheliei 
în limba şi cultura poporului, comunitatea bisericească din acel loc 
devine o comunitate de credinţă, dar şi o comunitate culturală în acelaşi 
timp40. Fertilizând geniul creativ al fiecărui popor, credinţa creştină 
a inspirat o preţioasă literatură spirituală, dar şi cele mai importante 
realizări culturale. Este indubitabil faptul că inculturarea a contribuit 
la civilizarea lumii. Părintele Bria afirmă la un momentdat, că: ,,a ţine 
comunitatea numai în timpul şi spaţiul liturgic, fără a-i da posibilitatea 
de a atinge societatea, de a fecunda cultura acesteia şi de a împlini 
năzuinţele ei, înseamnă nu numai atrofierea entuziasmului liturgic, ci 
şi alterarea naturii sale proprii, aceea de a fi <<sarea pământului>> şi 
<<lumina lumii>> (Matei 5, 13-14)”41.

Prin toate acestea, teologul român Ion Bria evidenţiază aspectul 
cultural al credinţei şi Tradiţiei ortodoxe, arătând că, limba și cultura 
37 Pr. Prof. Ion Bria, „Biserică, naţiune, limbă”, în Vestitorul Ortodoxiei, V (1993), 

nr. 88, p. 5.
38 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 31.
39 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Teologie dogmatică şi ecumenică, Editura universităţii 

,,Lucian Blaga”, Sibiu, 1996, p. 20; Pr. Prof. Ion Bria, ,,Metoda teologică în 
Dogmatica ortodoxă”, în Ortodoxia, XXXVIII (1986), nr. 4, p. 23.

40 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică misionară ortodoxă, p. 122.
41 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de formare misionară şi ecumenică, p. 37.



212

constituie atât un mijloc de a face accesibilă Evanghelia lui Hristos într-
un context cultural, cât şi mediul civilizării şi umanizării societăţii42. 
Totodată, el subliniază faptul că numai în sânul unei culturi, credinţa 
creștină autentică germinează şi creşte, iar inserarea credinţei sau 
Evangheliei într-o cultură înseamnă transfigurarea acelei culturi, căci 
credinţa, pe de-o parte, asumă în mod creator identitatea etnică şi 
culturală a fiecărui neam, respectând particularităţile specifice, iar, pe 
de altă parte, ea le dă o altă dimensiune şi identitate, aceea a unităţii 
lor ontologice în Hristos (Cf. Galateni 3, 28)43.

42 A se vedea punctul 2, intitulat Teologia culturii, din studiul dl. Daniel Munteanu, 
„Liturghie şi ecumenism. Valenţe fundamentale ale teologiei ortodoxe reflectate 
în teologia părintelui Ion Bria”, în Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria (1929-
2002). The reception of his theological thinking and its relevance for the overpass 
of the ecumenical & missionary deadlock, The International Symposium, Arad 
25-26 February 2009, coord. Rev. ph. D. Ioan Tulcan şi D. Cristinel Ioja, Editura 
universităţii ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, pp. 178-192.

43 Ion Bria, Romania. Orthodox Identity at a Crossroads of Europe, World Council of  
Churches Publications, Geneva, 1995, p. 38; Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de teologie 
şi practică misionară ortodoxă, p. 31.
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CONsIdERAŢII AsUPRA ICOANEI  
dIN PERsPECTIVA EdUCAŢIEI RElIgIOAsE  

A COPIIlOR
Preot dr. Adrian Carebia

Titlul de faţă l-am împrumutat de la concursul de icoane organizat 
de către Patriarhia noastră în anii trecuți, care se intitula Icoana din 
sufletul copilului. L-am considerat a fi nimerit pentru a prefaţa o temă 
care în ultima perioadă de timp a incitat multe discuţii,  și anume 
prezenţa Religiei în şcoala publică românească și în special prezența 
icoanei în sufletul copiilor  având în vedere și faptul că anul 2017 este 
închinat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca An comemorativ al 
pictorilor bisericești. 

Nu au trecut mulți ani de când Consiliul naţional pentru combaterea 
discriminarii a decis că prezenţa nereglementată a icoanelor şi 
simbolurilor religioase în şcolile de Stat ar constitui o discriminare 
faţă de persoanele atee, agnostice sau de altă religie sau confesiune. În 
consecinţă, Consiliul a dat o decizie prin care Ministerului de resort i 
se „recomanda” elaborarea unui set de norme care să interzică practic 
prezenţa simbolurilor religioase în şcolile publice din România. Ca 
răspuns, acesta (Ministerul) s-a solidarizat cu Coaliţia pentru respectarea 
sentimentului religios şi împreună au dat în judecată decizia respectivă. 
Judecând cazul, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că prezenţa 
simbolurilor religioase în şcolile publice este legală, ceea ce conferă un 
statut legal simbolurilor religioase din cadrul şcolilor de la noi. 

Au fost multe discuţii pe această temă, mai toate soldându-se 
cu propuneri pro sau contra menţinerii acestor simboluri în şcoli. 
Bunăoară, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel propunea ca într-
un anumit loc din şcoală să se afişeze toate simbolurile religioase 
ale confesiunilor elevilor acelei şcoli. Alţii propuneau ca simbolurile 
religioase să se păstreze în clasă numai în funcţie de ponderea 
confesională  a majorităţii elevilor. Sigur, au fost şi multe alte idei, dar 
ceea ce e mai important este că până la urmă simbolurile religioase 
(în ce ne priveşte pe noi, icoanele) au rămas în şcoli. Care este însă 
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pe scurt semnificaţia icoanei şi cum poate ea să contribuie la formarea 
religios-morală a copiilor şi tinerilor?

În primul rând putem considera că dintre materialele ilustrative 
cu care ar trebui sa fie dotat orice Cabinet de Religie, sau măcar 
Școala, o mare importanță o au  și icoanele. Aceasta se constituie 
într-unul dintre cele mai importante instrumentare necesare în 
procesul de invățământ, alaturi de Sfânta Scriptură și manual, pentru 
a înțelege fenomenul religios. Icoana ajută deopotrivă profesorul 
și elevul,devenind un liant între cei doi în procesul de învățământ. 
Pentru profesor icoana devine un suport material, în instrumentarul 
de lucru didactic, dar în același timp pentru ca el îndeplinește si rolul 
de liant între Biserică și Școală, icoana este pentru el și un obiect de 
cateheză al Bisericii pe care o reprezintă. În schimb, pentru elev, icoana 
are valoare de simbol devenind în acelaș timp și un ghid de lucru alături 
de, și împreună cu manualul de religie, fiind „ utilizate la susținerea 
informației oferite de textul de bază, pentru rezolvarea cerințelor unor 
aplicații, sau oferind noi perspective de abordare a conținuturilor”. 
„Icoana, (din perspectivă educaţională) este o carte de credinţă. Prin 
limbajul liniilor și culorilor ea descoperă învățătura dogmatică,morală 
și liturgică a Bisericii”. Liniile și culorile se constituie într-un limbaj 
codificat,care se dezvăluie „doar celor inițiați”, asa cum cei din vechime 
își ascundeau identitatea lor de creștini în spatele unui simbol - ihtis -. 
„Limbajul icoanei este la fel ca și cunoașterea citirii cărții. Copilul este 
învățat pentru început să scrie literele separat, apoi i se dă să copieze 
din carte, mai apoi să scrie ceea ce a citit și, în sfârșit, să alcatuiască 
o compunere. Asemenea și in iconografie, cunoașterea își are treptele 
sale prin care ucenicului (în ale credinței) i se dau cunoștințe deosebite, 
o pregătire deosebită și o educțtie deosebită”. Tocmai de aceea, „Ora 
de religie, realizată prin coparticiparea profesorului și a elevilor, are 
o dimensiune care trece dincolo de spațiul didactic, o dimensiune 
inițiatică.” Pentru vremurile noastre  ,icoana este un dar,ce ne poate 
ajuta să găsim un înțeles vieții. Ea ne oferă o alta viziune asupra lumii… 
De loc întamplătoare, redescoperirea contemporană a icoanei ne 
călăuzeste către sensuri noi – pentru noi cei de acum. Icoana ne grăiește 
nu numai despre dragostea dintre oameni și despre restaurarea lumii, ci 
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și, mai ales, despre vocația fără de pereche a omului… Mai presus de 
timpuri,amestec al tuturor timpurilor și spațiilor,ea se adresează tuturor 
vârstelor și tuturor nemurilor.  Contemplată cu ochii sufletului, icoana se 
vădește a fi spațiu de întalnire, de dialog, de împărtașanie… Ea sfințeste 
locul care o adăpostește; preacinstită, ea preschimbă fiecare locuinţă 
– fie ea şi şcoala – într-o biserică domestică.” Pe de alta parte trebuie 
menționat faptul că „elevul era privit în didactica tradițională ca obiect al 
educației, însă în didactica modernă elevul devine subiect al educației”. 
Și de aceea „alături de educțtia tehnică și civică, este necesară educația 
religioasă și culturală. Iar obiectivul acestei interferențe este de a-i ajuta 
pe tineri să se orienteze în lumea valorilor materiale și spirituale, să 
lupte împotriva dezumanizării oamenilor și totodată să facă din valorile 
spirituale și culturale priorități ale vieții lor.” Prezența icoanelor în şcoli 
depăşeşte rolul de mijloc didactic intuitiv pe care îl poate avea la ora de 
religie, ele fiind imagini sfinte şi sfinţitoare care oferă autoritate divină 
în formarea intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii. Icoana ni se 
descoperă printr-un limbaj spiritual propriu din două domenii: istoric 
şi teologic, fiind lipsită de cea mai mică formă de agresiune. Limbajul 
istoric al icoanei ne aminteşte de evenimentele sfinte din istoria mântuirii 
şi ne îndreaptă spre împărăţia cerurilor, oferindu-ne posibilitatea de a 
vedea spiritual cele ce nu se pot vedea şi percepe prin simţuri. Rolul 
instructiv si formativ, pedagogic al icoanei este evidentiat în întreaga 
literatură patristiăa. Sfântul Apostol Pavel ne zice: „Cuvântul vostru 
să fie totdeauna cu har, dres cu sare, știind cum trebuie să răspundeți 
fiecaruia” (Coloseni. 4, 6).

O reprezentantă contemporană a Bisericii Ortodoxe, remarca în 
acest sens  că ,,icoanele sunt un bun mijloc pentru copii să cunoască şi să 
iubească pe Hristos şi pe sfinţi, încă de la o vârstă fragedă copilul poate 
să aibă deasupra patului sau pe pereţii camerei sale icoana Domnului, a 
Maicii Domnului ori a unui sfânt. Icoanele îi stârnesc copilului întrebări 
la care tot prin ele primeşte câteodată răspuns. Icoanele ar trebui să ne 
vorbească nouă tuturor în mod direct, vizual. Adulţii au tendinţa de a 
explica prin raţiune chiar şi experienţa lor vizuală, în vreme ce copiii 
înţeleg adeseori taine teologice profunde prin intermediul icoanelor, 
comparând, de pildă, cele două icoane: cea a Răstignirii cu cea a Învierii. 
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Ei nu pot să explice întotdeauna taina acestora în cuvintele cele mai 
potrivite, dar vorbele şi expresia chipului lor arată că aceasta a pătruns 
inima şi mintea lor. O icoană poate fi un punct de pornire ideal în timpul 
unei lecţii de religie: dar trebuie să-i acordăm întotdeauna respectul 
cuvenit unui obiect sacru, chiar şi când se pune accentul pe aspectul ei 
pedagogic. (Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a 
copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 69-70)

Folosind o formulare mai pretenţioasă, icoana este „fereastră spre 
absolut”. În termeni mai populari, icoana este Sfânta Scriptură zugrăvită. 
Cu ea se întâlneşte bunul credincios al Bisericii de când vine în lume şi 
până la suflarea de pe urmă. Icoana nu are însă numai caracter didactic, ci şi 
sfinţitor. Omul credincios primeşte har prin atingerea de o sfântă icoană, prin 
sărutarea sau numai atingerea ei. Dar toate acestea nu se fac la întâmplare, 
existând mai multe temeiuri scripturistice pentru cultul icoanelor. 

În urmă cu ceva vreme, cunoscutul ieromonah Savatie Baştovoi 
a tipărit o broşură intitulată Idol sau icoană (Mănăstirea Noul-
Neamţ, Editura Marineasa, Timişoara, 2000, 207 pp.) în care tratează 
elementele care ţin de teoria icoanei. Cinstirea icoanelor are o bază 
şi în Scriptura Vechiului Testament. Astfel, Moise a primit poruncă 
din partea lui Dumnezeu să pună chipul heruvimilor la chivotul legii 
(Exod 25, 18-22; 36, 8), în faţa cărora poporul se inchina căzând cu 
faţa la pământ, în faţa cărora se aduceau jertfe (III Regi 3, 15), preoţii 
tămâiau înaintea lor (Exod 30, 8) şi înaintea lor se aprindeau candele 
(Exod 27, 20-21). Odată cu întruparea Domnului, când descoperirea 
dumnezeiască s-a împlinit, Biserica creştină a reglementat cinstirea 
sfintelor icoane intr-un context nou. În sfânta icoană, Biserica n-a 
văzut numai o podoabă, ci cuvântul Sfintei Scripturi însuşi. Sfântul 
Vasile cel Mare scria în acest sens: „Ceea ce cuvântul transmite prin 
auz, pictura arată în tăcere, prin imagine”.    

urmând legătura strânsă cu viaţa cultică a Bisericii şi cu evlavia 
credincioşilor, sfintele icoane au continuat viaţa şi tradiţia Bisericii 
exprimând învăţătura ei conform cu posibilităţile fiecărei epoci. În 
primele veacuri creştine, adică în timpul persecuţiilor, iconografia a 
avut un caracter simbolic şi alegoric. Picturile din catacombe folosesc 
simboluri ca peştele, ancora, mielul etc. Nu lipseau nici reprezentările 
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biblice care, cu toată naivitatea lor, întăreau pe primii credincioşi şi 
le întăreau credinţa în Domnul Dumnezeu. Mai târziu s-a definitivat 
în Biserică un stil nou, stilul numit ulterior  „bizantin” care a rămas 
propriu Bisericii Răsăritului creştin. un anume Dionisie din Furna a 
alcătuit oarecând o lucrare deosebit de valoroasă intitulată Erminia 
picturii bizantine (Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1979, 
341 pp.), în care a cuprins îndrumări despre cum trebuie pictată icoana 
bizantină. Sub titlul Truda iconarului (Editura Sophia, Bucureşti, 
2001, 238 pp.), monahia Iuliania din Rusia a încercat şi ea să dea 
un îndrumar „pentru iconarii începători”. Sunt acestea numai câteva 
lucrări, poate nu cele mai reprezentantive, dar care pot sta la îndemâna 
oricui doreşte să aprofundeze subiectul. 

Atât de mult s-a identificat icoana cu Ortodoxia însăşi, încât mulţi 
teologi creştini care o apreciază s-au aplecat asupra studierii icoanei, printre 
ei amintindu-l pe cardinalul Vienei dr. Christoph Schönborn care a alcătuit 
studiul Icoana lui Hristos (Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, 210 pp.). 

Revenind la rolul icoanelor în formarea religios-morală a copiilor 
şi a tinerilor, este evident că pe lângă cuvântul rostit, întotdeauna 
icoana completează informaţiile predate la orele de Religie. Apoi s-a 
constatat că pentru mulţi copii şi tineri, prezenţa unei icoane sau unui 
crucifix în sălile de clasă îi face să fie mai temperaţi şi le creează un 
confort psihic real. 

Simbolurile religioase însă nu trebuie să lezeze pe cei de alte religii 
sau confesiuni, nici să fie folosite în spaţiile publice ale şcolilor ca 
materiale de propagandă religioasă. Tăcute, smerite, aflate într-un 
unghier al clasei sau al cancelariei, icoanele vor însoţi permanent prin 
imaginile și persoanele zugrăvite pe ele, pe cei care, într-un moment 
de bucurie sau de tristeţe, îşi vor îndrepta privirea asupra lor şi vor 
mări astfel pe Dumnezeul Cel adevărat.
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„FOAIA dIECEzANă”  dE lA CARANsEBEş,  
dE lA 1886 lA 1995

Preot dr. Ionel Popescu

Episcopia Caransebeșului  a sărbătorit, 130 de ani de la înființarea 
„Foii Diecezane”, organ bisericesc, școlar, economic și literar al acestei 
eparhii, care a contribuit la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, 
la promovarea valorilor culturale și naționale în rândul preoților, al 
intelectualilor și al credincioșilor bănățeni.

Primul număr al acestei prestigioase publicații eparhiale a văzut 
lumina tiparului la 5/17 ianuarie 1886, în tipografia înființată de către 
vrednicul ierarh Ioan Popasu, apariția ei fiind întreruptă brutal în 
anul 1949, când autoritățile comuniste-atee au desființat și episcopia 
reînființată în anul 1865. Momentul istoric al apariției „Foii Diecezane” 
a umplut de bucurie și de speranță sufletul tuturor celor prezenți alături 
de bătrânul ierarh caransebeșean.

Programul oficiosului eparhial de la Caransebeș a fost schițat chiar 
în primul număr al acestuia. Astfel, editorialul „Către onorabilii cetitori” 
precizează că foaia are scopul de „a mijloci o comunicare intelectuală mai 
vie între organele diecezei cât și între toți iubitorii de înaintarea binelui 
bisericii și școalei noastre” [...], de a transmite „informațiuni despre 
întreaga mișcare administrativă înlăuntrul organismului diecezei”, dar 
va cuprinde și o parte menită „studiului științific și literar” și va „da loc 
chestiunilor privitoare la istoria, limba și literatura română”1.

Din clipa apariției primului număr, timp de 65 de ani, fără întrerupere, 
ierarhii caransebeșeni, profesorii celor două institute, Teologic și 
Pedagogic, mai apoi și cei ai Academiei Teologice, preoții, învățătorii 
și țăranii cu știință de carte, precum și alți colaboratori, au publicat în 
paginile „foii” pastorale, circulare, ordine și note oficiale, regulamente 
și statute bisericești, articole de cuprins teologic, istoric, pedagogic, 
științific, de literatură cultă, note tipiconale, predici, recenzii, poezii, 
știri din viața eparhiei, a țării și a planetei, pagini frumoase despre 

1 „Foaia Diecezană”, Caransebeș, nr.1/1886, p. 1-2.
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datini și obiceiuri folclorice, anunțuri despre congresele bisericești, 
conferințele preoțești și despre vizitațiunile canonice, fără de care 
întocmirea unei istorii cât mai complete a Bisericii și a românilor 
bănățeni ar fi foarte greu de realizat.

Atenție specială a fost acordată apoi slujitorilor sfintelor altare 
și învățătorilor, prezentați în mai multe medalioane, alte materiale 
referindu-se la școlile și la bisericile eparhiei. „Biserica a fost multe 
veacuri scăparea Românului – se scrie într-un astfel de material – și 
Românul își vinde cămașa, dar nu-și lasă satul fără biserică. Când el 
va înțelege că școala este propta cea mai puternică a Bisericii, va face 
și cu școala asemenea”2.

Foarte interesante sunt articolele consacrate educației morale a 
familiei, a tineretului și a societății, în general, precum și cele care tratează 
probleme de pedagogie modernă, în paginile cunoscutei foii eparhiale 
de la Caransebeș fiind publicate multe lecții model de religie, pentru ca 
învățătorii „să se poată iniția în metodul modern de învățământ”3.

„Foaia Diecezană” a susținut, prin materialele publicate, lupta 
pentru apărarea limbii române, mai ales după apariția legii din 1879, 
care impunea limba maghiară în școlile românești și a fost o tribună 
de promovare și de susținere a sentimentelor de unitate națională. De 
aceea, în paginile ei au fost prezentați numeroși scriitori din România, 
înainte de 1918, au fost publicate dările de seamă ale Academiei 
Române, cititorii bănățeni fiind informați cu privire la evenimentele 
importante ce aveau loc peste Carpați, așa după cum a fost, de pildă, 
jubileul organizat la mănăstirea Putna, cu prilejul comemorării a 400 
de ani de la moartea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

În sfârșit, foaia eparhială de la Caransebeș a publicat studii de 
istorie locală, monografii ale unor parohii, inscripții din bisericile 
dispărute, biografiile multor personalități, evocări, necroloage, sfaturi 
agrotehnice și din domeniul veterinar, varietăți, reclame, dar și 
importante documente despre istoria românilor4.
2 Ibidem, nr.11/1889, p. 4.
3 Ibidem, nr.11/1889, p. 4.
4 Constantin Brătescu, Gazeta „Foaia Diecezană” din Caransebeș și publicarea 

izvoarelor documentare privind istoria românilor, în „Arhiva Românească”, 
nr.2/1995, p.121-125.
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Între colaboratorii de seamă ai „Foii Diecezane” s-au aflat: 
episcopii Caransebeșului, preotul Sinesiu Bistrian de la Var, prof. 
univ. G. Bogdan-Duică (Cluj), Grigorie Comșa, episcopul Aradului, 
învățătorul Gheorghe Cătană, prof. Patriciu Dragalina, prof. univ. 
dr. Silviu Dragomir, prot. dr. George Dragomir (mort în lagărul de la 
Șopron), prot. dr. Andrei Ghidiu, prof. Enea Hodoș, prof. univ.dr. At. 
Marienescu (București), prof. univ. I. Paul (Cluj), publicistul V. Păcuția 
(Sibiu), prof. I. St. Paulian (Tr. Severin), profesorii de Teologie Iosif 
Iuliu Olariu și Petru Barbu, împreună cu colegii lor de la Institutul 
teologic și pedagogic și de la Academia Teologică.

Redactorii „Foii Diecezane” au fost personalități de frunte ale vieții 
bisericești și culturale din Episcopia Caransebeșului, profesori de Teologie 
cunoscuți și apreciați în toată țara pentru valoroasele lucrări publicate, 
intelectuali cu temeinice studii de istorie, de drept și de filologie datorită 
cărora „foaia” a devenit „oglinda fidelă a vieții religioase-culturale din 
Banat”5, un săptămânal căutat, citit și iubit, un „străjer neadormit al 
credinței strămoșești și tot așa, străjer al românismului siluit”6.

Întrucât anul acesta Episcopia Caransebeșului rememorează și 
momentul reactivării „Foii Diecezane”, petrecut în martie 1995, când 
a apărut primul număr din seria nouă, se cuvine a trece în revistă și 
câteva aspecte legate de acest nou început.

Inițiativa reactivării „Foii Diecezane” a aparținut episcopului 
Emilian Birdaș și a fost susținută cu entuziasm de câțiva preoți și 
intelectuali caransebeșeni și reșițeni, de istorici și de cercetători 
bănățeni, buni cunoscători ai rolului avut de această publicație în viața 
bisericească și culturală a eparhiei.

După mai multe întâlniri și consultări cu cei menționați mai sus, 
la sediul Centrului eparhial, Vlădica Emilian a hotărât ca „Foaia 
Diecezană”, serie nouă, să fie tipărită la Reșița, redactor responsabil 
fiind desemnat protopopul dr. Vasile Petrica, cunoscut deja datorită 
materialelor publicate în periodicele bisericești. Tipărirea la Reșița 
a „Foii Diecezane” se datora faptului că tipografia eparhială de la 
Caransebeș fusese mutată la Timișoara și, pe de altă parte, redactorul 
responsabil aflându-se în capitala județului, se bucura de sprijinul moral 
5 „Foaia Diecezană”, Caransebeș, nr. 1/1935, p. 1.
6 Ibidem, nr. 1/1935, p. 9.
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și material al Inspectoratului Județean de Cultură și de tehnoredactare 
computerizată din partea editurii „Timpul” Reșița.

Apariția primului număr a fost primită de episcopul Emilian Birdaș și 
de către colaboratorii săi cu aceleași sentimente de bucurie și de emoție 
pe care le-a avut și episcopul Ioan Popasu în anul 1886. Vlădicii Emilian 
nu-i venea să-și creadă  ochilor că are în mână semnalul primului număr 
adus de părintele Petrica, îl privea cu atenție, îl mângâia cu mâinile, îi 
răsfoia filele și, după ce a formulat unele mici completări, l-a rugat pe 
părintele redactor să-l trimită la tipar cât mai rapid cu putință.

Bucuria a fost și mai intens exprimată în momentul primirii primului 
exemplar al „foii”7 și mai ales ca urmare reacțiilor pozitive venite din 
partea preoților, a credincioșilor, a oficialităților, a instituțiilor de cultură 
și, nu în ultimul rând, din partea Patriarhului Teoctist. Întâistătătorul de 
atunci al Bisericii noastre a trimis un „cuvânt de binecuvântare către 
toți fiii duhovnicești ai Eparhiei Caransebeșului ce se află acum în 
sărbătoare” și a transmis episcopului Emilian, „hărăzit de Dumnezeu 
să reia firul existenței în istorie a acestei Sfinte Episcopii, frățeasca 
noastră dragoste cea întru Hristos, iar iubiților clerici și credincioși ai 
Episcopiei Caransebeșului arhierească binecuvântare”8.

Iată, deci, că prin purtarea de grijă a Tatălui ceresc și datorită 
ostenelii harnicului ierarh Emilian Birdaș, „Foaia Diecezană”, 
desființată de autoritățile comuniste-atee, și-a reluat apariția, în anul 
1995, cu scopul de a duce, prin „lumina Evangheliei, în casele și 
inimile bunilor noștri eparhioți căldura credinței ortodoxe și dragostea 
noastră de neam și lege românească”9.

Cu prilejul acestui binecuvântat popas aniversar, exprimăm 
nădejdea că publicația eparhială de la Caransebeș, oblăduită cu 
dragoste de episcopii acestei eparhii între 1886 – 1949 și din 1995 
până acum, nu va mai fi nevoită să-și întrerupă apariția și va contribui, 
pe mai departe, la promovarea valorilor credinței dreptmăritoare și 
la îmbogățirea tezaurului nostru de spiritualitate creștin-ortodoxă și 
românească.
7 „Foaia Diecezană”, Caransebeș, serie nouă, anul I, nr. 1, martie 1995.
8 Document păstrat în arhiva autorului.
9 † Emilian, Episcopul Caransebeșului, Reactivăm „Foaia Diecezană”, în „F.D.”, 

Caransebeș, serie nouă, anul I, nr. 1, martie 1995, p. 1.
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VIzITElE CANONICE AlE  
PATRIARHUlUI JUsTINIAN MARINA  

ÎN MITROPOlIA BANATUlUI

Preot dr.  Marius Florescu

12 septembrie 1948 – vizita canonică în Episcopia Caransebeşului 
În chiar anul întronizării sale la Întâistătător al Bisericii noastre, 

patriarhul Justinian vizitează mai multe eparhii din ţară. În ziua de 
12 septembrie 1948 ajunge la Caransebeş, unde este întâmpinat la 
străvechea catedrală episcopală de episcopul Veniamin Nistor al 
Caransebeşului, împreună cu clerici şi credincioşi din oraş. În cadrul 
cuvântării rostite cu acest prilej, printre altele, patriarhul Justinian a 
făcut referire şi la noua lege pentru organizarea cultelor, respectiv 
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române: 
„O nouă lege vine pentru organizarea B.O.R., care va reglementa 
organizarea clerului ţinând seama de transformările pe care le impun 
împrejurările de azi. Caransebeşul este prima eparhie pe care o vizitez 
în Ardeal. Daţi-mi voie s-o interpretez ca pe un simbol al vremurilor 
care vor veni” (rev. „Biserica Bănăţeană”, anul V, nr. 12, decembrie 
1948, pp. 2-3). 

Desigur, patriarhul se referea nu numai la noul Statut al B.O.R., dar 
şi la faptul că, peste numai câteva săptămâni, la 21 octombrie acelaşi 
an, la Alba Iulia urma să se semneze actul de revenire al clericilor 
şi credincioşilor Bisericii Greco-Catolice la Ortodoxie, fapt ce era 
cu siguranţă ştiut de patriarhul de la acea vreme. Şi apoi eparhiile şi 
parohiile din Ardeal şi din Banat erau cele vizate de această reformă 
bisericească, pentru că numai în aceste regiuni existau parohii greco-
catolice. 

Pe de altă parte însă, zvonindu-se că Episcopia Caransebeşului va fi 
desfiinţată, patriarhul a fost interpelat de câţiva intelectuali la ieşirea din 
catedrală legat de ce se va întâmpla cu străvechea eparhie a Banatului 
de Munte. La aceasta patriarhul ar fi răspuns: „Va fi mai mare” (cf. pr. 
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Dimitrie Băloni, O întrebare şi un răspuns, în „Altarul Banatului”, 
anul VII, nr. 4-6, aprilie-iunie 1996, p. 171). Şi într-adevăr aşa s-a şi 
întâmplat, pentru că legea noii organizări administrative a Patriarhiei 
Române, votată de Marea Adunare Naţională la 5 februarie 1949 
scotea pur şi simplu Episcopia Caransebeşului de pe lista eparhiilor, 
apărând în schimb Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului (cf. 
Mitropolit Nicolae Corneanu, Pentru mai binele obştesc, Editura 
Învierea, Timişoara, 2008, pp. 104-105). Mitropolitul Nicolae Corneanu 
semnează în acest volum un material intitulat Tragedia unui episcop, 
referindu-se la destinul vlădicii Veniamin Nistor, care a fost obligat 
să se retragă şi să se pensioneze, rămânând fără eparhie. Afinitatea 
mitropolitului Nicolae cu acest ierarh a fost cu atât mai mare cu cât 
vlădica Veniamin l-a hirotonit diacon la Crăciunul anului 1943 (vezi In 
memoriam. Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului (1923-2014), 
Editura Învierea, Timişoara, 2015, pp. 206-207).

6-7 octombrie 1956 – canonizarea Sfântului Iosif cel Nou  
de la Partoş

Anii 1955-1956 au fost cei care au marcat definitoriu cultul adus 
din vechime Sfântului Iosif de la Partoş. După ce în anul 1955 au avut 
loc primele săpături la mormântul de la mănăstirea Partoş, sfintele 
moaşte au fost scoase în toamna anului din mormânt şi depuse în racla 
sculptată cu multă migală în atelierele Patriarhiei, sub directa îndrumare 
a patriarhului Justinian Marina. Sculptorul Grigore Dumitrescu a mai 
fost rânduit să sculpteze şi racla Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, 
în zilele noastre preschimbată cu o alta din metale preţioase. 

În ziua de 6 octombrie 1956, sub preşedinţia patriarhului Justinian 
Marina s-a întrunit Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară, la reşedinţa 
mitropolitană din Timişoara. A doua zi, 7 octombrie, în catedrala 
mitropolitană era citit Tomosul de canonizare a Sfântului Iosif cel 
Nou, în prezenţa a sute de preoţi şi mii de credincioşi (rev. „Mitropolia 
Banatului”, anul VI, nr. 10-12, octombrie-noiembrie-decembrie 1956, 
pp. 62-110). Canonizarea Sfântului ocrotitor al Banatului a fost şi un act 
de clemenţă manifestat faţă de Biserică din partea regimului comunist. A 
fost apoi meritul deplin al mitropolitului Vasile Lazarescu al Banatului 
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pentru reuşita deshumării şi aducerii la Timişoara a moaştelor Sfântului 
Iosif cel Nou, pentru alcătuirea slujbei sale şi pentru toate manifestările 
bisericeşti care s-au organizat chiar la 10 ani de la târnosirea catedralei. 
Sfântul Iosif cel Nou a fost canonizat solemn mai târziu decât ceilalţi 
sfinţi proclamaţi odată cu el în anul 1950 şi canonizaţi în acelaşi an în 
cadrul unor importante manifestări bisericeşti.

2-4 martie 1961 – vizita Patriarhului Justinian în județul 
Hunedoara

În anul 1961, patriarhul Justinian a întreprins o vizită în Valea Jiului, 
însoțit de episcopul-vicar Teoctist Botoșăneanul. A fost prezent și 
episcopul Nicolae al Aradului și Hunedoarei. Printre obiectivele vizitate 
s-au numărat câteva biserici din Petroșani și satele învecinate, precum și 
mina de la Lonea și uzinele Siderurgice Hunedoara. Aceasta a fost prima 
vizită și singura de până acum a unui patriarh român într- mină (rev. 
„Mitropolia Banatului”, anul XI, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 1961, p. 21). 

La aniversarea a 90 de ani de viaţă - 2005, într-un interviu dat presei, 
patriarhul Teoctist Arăpaşu avea să îşi amintească următoarele: „Peste 
ani, prin 1961, când l-am însoţit pe Patriarhul Justinian, împreună cu 
alţi colaboratori ai săi, care astăzi nu mai sunt printre noi, şi cu ministrul 
Cultelor de atunci, profesorul Dumitru Dogaru, într-o vizită la minele 
din Petroşani şi la uzinele siderurgice de la Hunedoara, mare mi-a fost 
mirarea, dar şi bucuria, să-i aud pe doi tineri ingineri spunându-i: „Noi 
suntem orfanii, Prea Fericite Părinte Patriarh, pe care i-aţi salvat de la 
foamete în 1945”, adică pe vremea când patriarhul Justinian era episcop-
vicar la Iaşi. În timpul secetei din acele timpuri, Justinian a condus mai 
multe pelerinaje cu moaştele Sfintei Paraschiva la parohiile din zona 
Moldovei (cf. http://www.teoctist.info/; https://ro.wikipedia.org/wiki/
Justinian_Marina, accesat 26. 10. 2016). 

4 martie 1962 – întronizarea Mitropolitului Nicolae Corneanu 
al Banatului

În cadrul Sfintei Liturghii solemne din ziua de duminică 4 martie 
1962, în catedrala mitropolitană din Timişoara, la care a participat şi 
patriarhul Justinian Marina, s-a dat citire Gramatei patriarhale de 
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întronizare, după care noul mitropolit Nicolae Corneanu a fost condus în 
tronul arhieresc (rev. „Mitropolia Banatului”, anul XII, nr. 1-4, ianuarie-
aprilie 1962, pp. 6-50). În cuvântarea rostită cu acest prilej, patriarhul 
Justinian nu a uitat să menţioneze vechimea vieţii bisericeşti din părţile 
Banatului, vrednicia preoţilor şi credincioşilor de aici şi înălţimea 
chemării noului arhiepiscop şi mitropolit. În acelaşi timp a fost amintit, 
chiar dacă nenonimal şi mitropolitul anterior Vasile Lazarescu, ca unul 
care „a uitat chemarea şi legământul făcut în clipa în care a fost chemat 
la slujirea cea sfântă, s-a îndepărtat de bine şi s-a alipit de rău”. (…) 
În timp ce prin alegerea noului mitropolit „s-a făcut văzută bunătatea 
lui Dumnezeu de a se aduce mângâiere acolo unde a fost asprime şi 
adevărată slujire în Hristos acolo unde a fost numai duh de stăpânire”. 

4 noiembrie 1962 – vizita Patriarhului Gherman al Bisericii 
Ortodoxe Sârbe și a Patriarhului Justinian al Bisericii Ortodoxe 
Române, la Timişoara

Încheindu-se vizita în ţara noastră a delegaţiei Patriarhiei Sârbe, 
ultimul popas înainte de plecarea oaspeţilor din ţară s-a făcut la 
Timişoara.  În ziua de 4 noiembrie 1962, în catedrala mitropolitană 
cei doi patriarhi şi oaspeţii sârbi şi români au fost întâmpinaţi de 
către mitropolitul Nicolae Corneanu, episcopul Teoctist Arăpaşu al 
Aradului, numeroşi clerici şi credincioşi. Sfânta Liturghie s-a săvârşit 
de către mai mulţi ierarhi sârbi şi români. Mitropolitul Nicolae 
Corneanu a rostit un cuvânt de întâmpinare, amintind că antecesorul 
patriarhului Gherman a fost călugărit la o mănăstire din Banat. La 
reședința mitropolitană s-a desfăşurat în continuare prânzul festiv. La 
orele 17 a avut loc o slujbă în catedrala ortodoxă sârbă din Timişoara, 
după care a urmat o vizită la bisericile ortodoxe sârbe din cartierele 
Mehala și Fabric. 

Luni dimineață, 5 noiembrie, delegația Patriarhiei Sârbe a plecat 
spre Belgrad (rev. „Mitropolia Banatului”, anul XII, nr. 11-12, 
noiembrie-decembrie 1962, pp. 743-746). 

În aceeaşi zi patriarhul Justinian a făcut o vizită la Episcopia 
Aradului (vezi foto de pe malul Mureşului, în In memoriam…, o.c., p. 
177), în cursul serii înapoindu-se la Patriarhia din Bucureşti. 
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21-24 octombrie 1967 – vizita canonică în Episcopia Aradului, 
Ienopolei şi Hălmagiului

La invitaţia episcopului de la acea vreme, Teoctist Arăpaşu, 
patriarhul Justinian Marina soseşte la Arad pentru o vizită canonică 
în ziua de 21 octombrie, fiind întâmpinat sărbătoreşte la gara din 
localitate. La sediul Episcopiei a fost inaugurată noua reşedinţă 
eparhială, apoi s-a săvârşit un Te Deum în paraclisul episcopal. În 
cursul serii la catedrala episcopală s-a săvârşit vecernia cu litie, după 
care episcopul Teoctist a rostit un cuvânt de întâmpinare.

A doua zi a avut loc târnosirea bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului” din apropierea reşedinţei eparhiale. Au participat alături 
de patriarhul Justinian, mitropolitul Nicolae al Banatului şi episcopul 
Teoctist al Aradului, înconjuraţi de un mare sobor de preoţi şi mulţi 
credincioşi. De menţionat că patriarhul Justinian a donat pentru 
această biserică suma de 25.000 lei. 

Luni 23 octombrie patriarhul Justinian împreună cu aceeaşi doi 
ierarhi a târnosit paraclisul refăcut în întregime din interiorul reşedinţei 
eparhiale. În cursul acelaşi zile, patriarhul a fost primit la mănăstirea 
Gai, unde a vizitat şi colecţia de artă religioasă veche a Episcopiei. 

Marţi 24 octombrie patriarhul a mai vizitat mănăstirea Bodrog, 
Fabrica de Mobilă din Arad şi uzinele Textile Arad, fiind condus la 
gară de episcopul Teoctist Arăpaşu, nu înainte de a avea loc o agapă 
frăţească în cadrul căreia au fost rostite cuvântări ocazionale (rev. 
„Mitropolia Banatului”, anul XVII, nr. 10-12, 1967, pp. 611-651).

Acesta a fost ultima vizită a patriarhului Justinian în Episcopia 
Aradului, episcopul Teoctist plecând din eparhie în anul 1973, fiind 
ales mitropolit al Olteniei, la Craiova.

*
Cum a rămas în amintirea fiilor și fiicelor duhovnicești din 

Mitropolia Banatului perioada de arhipăstorire a patriarhului Justinian 
Marina (1948-1977) o arată numărul 7-9 pe anul 1977 al revistei 
„Mitropolia Banatului”, anul trecerii la Domnul a celui de al treilea 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Editorialul care precede 
fotografia îndoliată a celui trecut în veșnicie se intitulează Pe firul 
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neîntrerupt al dăinuirii. „În șirul ierarhilor Bisericii nosatre – se spune 
printre altele – Patriarhul Justinian se înscrie cu o strălucire aparte 
care va lumina tot cursul ulterior al Ortodoxiei românești. Asemenea 
slugii credincioase și harnice din Evanghelie, ceea ce a primit a 
înmulțit cu prisosință, lăsând în urmă o întocmire bisericească deplin 
corespunzătoare spiritului poporului nostru și grefată pe rânduielile 
canonice ale Ortodoxiei, o înaltă cultură teologică îmbinată cu cea 
mai curată trăire duhovnicească, o salbă de mănăstiri înfloritoare 
și un buchet de școli prețuite, precum și alte așezăminte de lumină 
duhovnicească și har” . 
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PICTORUl FIlIP MATEI (1853-1940).
CONTRIBUŢII MONOgRAFICE

Preot dr. Valentin Bugariu

Anul 2017 a fost proclamat de Patriarhia Română An Omagial al 
pictorilor bisericești. În ton cu această hotărâre în cele ce urmează 
am creionat câteva date despre viața și activitatea celui mai prodigios 
prin cantitate și varietate a picturii bisericilor din Banat. De la el ne-au 
rămas lăcașuri de cult pictate în Banatul istoric, adică Banatul sârbesc, 
în județele Caraș-Severin, Timiș, apoi Mehedinți și pe valea Mureșului. 
Printre renumitele ateliere de pictură religioasă din Banat a fost și cel 
al lui Filip Matei, mai întâi în Oravița, apoi în Bocșa, care a desfășurat 
o vastă și prolifică activitate, o perioadă de mai bine de șase decenii, 
lăsând în urma lui nu numai opere și lucrări de iconografie bisericească, 
dar pregătind în atelierul său și câteva generații de zugravi și pictori 
vestiți. Numele lui Filip Matei este pomenit în numeroase monografii 
de biserici pe tot cuprinsul Banatului, de la Mureș până la Dunăre, 
păstrându-se până astăzi, în zeci de sate, mai ales în partea de sud a 
provinciei, nenumărate iconostase (…) precum și scene biblice sau 
evanghelice, realizate de acest meșter atât de apreciat și de reputat1. 

Ortodoxia este organic legată de icoană. Reprezentarea vizibilă a 
evenimentelor biblice dă propovăduirii Evangheliei o bază pedagogică. 
Pictura murală a bisericilor ortodoxe urmărește să integreze totul în 
misterul liturgic, încât chiar în afara sfintelor slujbe, totul în biserică este 
în așteptarea Sfintelor Taine. Dar această așteptare – ea însăși sfântă, 
deoarece e întru totul plină de prezență divină – constituie un efect al 
acțiunii icoanelor asupra sufletelor: figuri prelungi și avântate către cer 
înfățișate în icoane și în locul cel mai înalt din biserică, ținând în mâna 
sa viața fiecăruia și a tuturor. În acest chip, în iconografia Bisericii, totul 
este adunat și ordonat într-un cosmos liturgic, în care ,,toată suflarea 
1 Florea Jebelean, Igriș. Monografie, Editura Mirton, Timișoara, 2009, p. 230. (Se va 

prescurta în continuare Igriș...).
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laudă pe Domnul”2. Banatul a suferit în decursul timpului o influență a 
artei baroce. Acest lucru a fost posibil și datorită meșterilor atât al celor 
care au proiectat, apoi zidit și pictat bisericile ortodoxe. Mulți dintre 
pictorii care au activat în Banat au fost autodidacți învățând arta din 
manuale apusene, alții au reușit să urmeze școli la Roma și Viena, deci 
tot de factură apuseană. Barochizarea lăcașurilor a implicat adaptarea 
decorului interior specific bisericii ortodoxe la un spațiu arhitectonic 
cu altă configurație, justificând reforma în domeniul vizualului, care 
presupunea în paralel păstrarea definiției bisericii tradiționale. Pornită 
de la nivelul conducerii spirituale, noua orientare a impus în primul 
rând primenirea conceptelor teologice tradiționale, acceptarea ideilor 
de nuanță aristotelică și o nouă perspectivă asupra lumii, conformă 
principiilor raționaliste și deiste ale Secolului Luminilor3. Influența 
aceasta este sesizată și la nivelul picturii: a metodei de lucru, de înfățișare 
a personajelor sau a scenelor biblice, din care observăm o dimensiune 
didactică sau moralizatoare a reprezentărilor dar și a materialului folosit: 
uleiul, de aici majoritatea picturilor murale, chiar și iconografice sunt 
realizate în această tehnică. Iconostasul sau tâmpla este de acum orientat 
vertical împărțit în trei secțiuni prin mari și bogate decorații, împreună 
cu pictura murală și cu noul mobilier liturgic a accentuat atmosfera 
occidentalizantă din noile biserici în care decorul a fost organizat după 
principiul bisericii ceremoniale baroce4.  

Filip Matei se înscrie în tradiția picturală a Banatului de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul celui următor. Moalerul, așa cum 
semnează pe mai multe icoane și picturi murale s-a născut în Igriș la 
5 ̸ 17 martie 1853. În registrul de botezați pe anul 1853, la foaia 88, 
poziția nr. 523 ̸ 340, este notat în ziua de 8 martie. S-a născut pruncul 
parte bărbătească în luna martie 5 a anului celui mai sus arătat. Tatăl 
pruncului Isaia Matei și mama Eva, locuitori ai Igrișului. S-a botezat 
și s-a uns cu Sfântul Mir prin preotul Arcadie Georgevici, paroh al 
sfintei biserici cu hramul Arhanghelilor Mihail și Gavriil, care se află 
2 Ene Braniște, Liturgica Generală, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Institutului 

Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, p. 412.
3 Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul în Banat, Editura Mirton, Timișoara, 2002, 

p. 4. (Se va prescurta în continuare Iconostasul…).
4 Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul…, p. 20.
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în Igriș, în luna și ziua ce s-a pus sub anul și s-a dat la Sfântul Botez 
pruncului Filip, nașul lui a fost Filip Galu locuitoru Igrișului. Pruncul 
a fost botezat la 3 zile după naștere la 8 ̸ 20 martie5.

În 1866, când copilul a avut 13 ani din cauza secetei și a foametei 
fiind o recoltă slabă, părinții s-au mutat în satul Murava (azi Șemlacu 
Mare) și au lucrat aici. Aici vara Filip a păzit oile sătenilor, iar iarna 
mergea la școală să învețe carte6. Învățătorul Gheorghe Popovici a 
jucat un rol deosebit în formarea viitorului pictor.

După trecerea acestei perioade mai grele, familia Matei s-a reîntors 
în satul natal. Între timp tatăl orbise, iar tânărul Filip a trebuit să urmeze 
o meserie fiind la început dat ca ucenic de cojocar. Nu s-a simțit atras 
față de acest meșteșug iar pentru a evada s-a hotărât să plece în lume, 
fără să spună nimănui nimic. A pornit pe jos spre Becicherecul Mic, iar 
de aici și-a continuat drumul a doua zi până la mănăstirea Sîngeorge, 
aproape de Gătaia, iar a treia zi a ajuns la Murava unde l-a căutat pe 
fostul său învățător Gheorghe Popovici. A fost bine primit și a sosit 
la momentul potrivit, întrucât pictorul Mihai Popovici de la Oravița 
căuta un ucenic7.

Prin intermediul învățătorului a ajuns ucenic în atelierul Popovicilor 
din Oravița. Aici a deprins tehnica picturii alături de primii dascăli 
Dimitrie Popovici, tatăl său adoptiv, la rându-i ucenic al pictorului 
Dimitrie Turcu. Mihai Popovici a deprins și el acest meșteșug tot în 
acest atelier. Aici l-a cunoscut pe Nicolae Popescu din Zorlențu Mare 
pe care l-a ajutat la pictarea bisericii din Seleuș în anii 1869-18728 
și Pesac în 1877. Cu această ocazie Filip Matei a executat picturile 
5 Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul de biserici Filip Matei (1853-1940), 

Fond de arhivă, nr. 32, Mitropolia Banatului, ms. (Se va prescurta în continuare 
Însemnări despre pictorul…).

6 Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului și prietenului meu de suferință Filip Matei, 
23 ianuarie 1969 (mss. dactilo în Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa. 
Autorul aduce mulțumiri doamnei bibliotecar Gabriela Șerban pentru menționarea 
acestei surse), în continuare se va prescurta Amintiri din viața pictorului…

7 Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
8 Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești din Banatul sârbesc, 

fotografii de Marius Roșu, Editura ICRV Zrenianin ̸ Editura Fundației Novi Sad, 
2013, p. 280. (Se va prescurta în continuare Bisericile ortodoxe românești...).
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secundare9.
Ca toate celelalte, centrul orăvițean a cunoscut o perioadă de 

început, ce se sincronizează cu activitatea întemeietorului său Ștefan 
Popovici, care preia tradițiile școlii de pictură a Diaconoviceștilor 
(fapt concludent pentru existența unei continuități artistice în arta 
plastică bănățeană), urmând o perioadă de înflorire, cuprinsă între 
deceniile al doilea și al șaptelea al secolului al XIX-lea, în care au 
activat – mai mult sau mai puțin – concomitent Dimitrie Popovici, 
Mihai Popovici, apoi o perioadă de declin și de stingere în care poate fi 
încadrată opera lui Matei Popovici și Nicolae Hașca, cuprinzând a doua 
jumătate a veacului al XIX-lea și începutul secolului XX. La acestea 
se adaugă faptul că multe din picturile murale din biserici reprezintă 
opera colectivă a mai multor pictori din acest centru, aparținând unor 
generații diferite și cu stiluri deosebite10. 

După moartea tatălui adoptiv și a lui Mihai Popovici, Filip Matei 
a moștenit atelierul și a terminat lucrările deja începute așa cum 
s-a menționat biserica din Pesac. În 1877 Matei s-a căsătorit cu 
Emilia Diaconovici împreună conviețuind 50 de ani. Emilia fusese 
descendentă din familia pictorului Gheorghe Diaconovici Loga. 
Aceasta a avut o casă în Bocșa Română unde a fost instalat și atelierul 
soțului ei. 

Bocșa a avut o tradiție în măiestritul picturii. În veacul al XVIII-lea 
diaconul Vasile a înființat la Bocșa Montană o școală de pictură. Această 
inițiativă este continuată de pictorul academic Mihail Velceleanu care 
a executat în primul rând comenzi de pictură bisericească, murală, 
iconostase, icoane pe lemn sau pânză și steaguri. 

Mihail Velceleanu a fost un reformator în arta bănățeană. În 
pictura bisericească formele tradiționale impuse de arta bizantină se 
adaptează la noile tendințe, pătrund portretele și peisajul, se schimbă 
tehnicile și gustul. Trecerea de la micile biserici de lemn la amplele 
spații ale noilor construcții de zid –adesea monumentale– modifică 
9 Aurel Cosma jr., art. cit..
10 Rodica Vârtaciu, Centre de pictură românească din Banat. Secolul al XIX-lea, 

Editura Eurobit, Timișoara, 1997, p. 48-49. (Se va prescurta în continuare Centre de 
pictură românească...).
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tehnica de lucru și viziunile11.  Avem informația potrivit căreia Filip 
Matei fusese elevul lui Velceleanu12. Atât de la Popovicii din Oravița, 
din colaborarea ulterioară cu academicii Nicolae Popescu și Mihail 
Velceleanu, Filip Matei a devenit cel mai productiv pictor de opere 
religioase.

Prin deschiderea propriului atelier la Bocșa, Filip Matei a pus 
sfârșit unei epoci și anume aceea a sistemului diletant13. În atelier i-a 
avut pe unii parteneri, pe alții ucenici pe Gheorghe Marișescu, Ștefan 
Lazăr, Iosif Liuba, Nicolae Popovici, Mihai Spineanu, Iosif Matei, 
apoi Ioan Zaicu. 

Filip Matei a reușit să ridice o casă sub aspect de vilă într-o 
arhitectură ,,nemțească” după planul său împodobită cu pictură. Aici 
a funcționat până aproape de sfârșitul vieții atelierul de lucru. Iată o 
mărturie contemporană: ,,Am cunoscut pe acest om din anii copilăriei 
mele. L-am stimat și l-am iubit pentru că avea o fire plină de veselie și 
foarte interesantă, încât aș fi stat zi și noapte ca să-i ascult sfaturile și 
poveștile lui pe care le rostea cu o voce clară ce apăsa fiecare cuvânt; iar 
când cânta în strana bisericii, vocea lui clară avea un farmec deosebit. 
Casa lui din Vasiova, pe care a zidit-o în formă de vilă, încadrată de 
o grădină mare, plină cu flori și pomi roditori, a fost o frumusețe ce 
desfăta privirea, ca un colțișor de rai pe pământ. Filip Matei a fost un 
om cinstit, muncitor și neîntrecut în toate. A lăsat urmașilor amintiri și 
urme neșterse în arta picturii bisericești din Banat. A fost un naționalist 
înflăcărat și un luptător neînfricat al cauzei românești încă pe vremea 
regimului maghiar. A fost un român adevărat care a participat la toate 
luptele și manifestările naționale, alături de Brediceanu, Braniște, 
Popovici, Maniu, Ciceo-Pop, Mihail Gașpar și alții”14.

Casa este prevăzută cu o poartă mare din lemn, iar intrarea se face 
11 Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă bisericească, Editura Timpul, 

Reșița, 2000, p. 25. (Se va prescurta în continuare Istorie și artă...).
12 Ion B. Mureșianu, Colecția de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timișoarei și 

Caransebeșului, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1973, p. 84.
13 Adrian Negru, ,,Pictura, arhitectura și sculptura bisericilor”, în vol. Costa Roșu, 

Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 19.
14 Eugen Stan, ,,Serial autobiografic al condeierului Aurel Novac din Vasiova (III)”, 

în ,,Renașterea bănățeană. Magazin”, p. 86.



236

într-un gang mare deschizând o panoramă minunată asupra întregii 
curți și grădini. Panorama este minunată deoarece te întâmpină florile 
de toate culorile, flori existente acolo dintotdeauna. De o parte și de 
alta a gangului se întinde casa: două compartimente, unul de partea 
dreaptă și celălalt de partea stângă fiecare constând în trei camere, 
bucătărie, cămară, pivniță și hol. Cele două compartimente sunt 
despărțite de treptele din lemn sculptat care duc în pod. Tot în pod 
există și o cameră cu fereastră spre stradă, cameră care la acea vreme 
era folosită de pictorul Filip Matei ca atelier. Deși ștearsă de vreme 
zugrăveala se mai păstrează pe alocuri și astăzi.

Interiorul locuinței constituie cea mai concludentă expresie 
a modului de viață și a spiritualității, a ideilor, a vieții familiale și 
sociale a vasiovenilor. Ca fiecare casă țărănească și casă vasioveană 
are o cameră de oaspeți, care aici este ,,camera de la drum” unde sunt 
păstrate cele mai bune și de valoare lucruri. La familia Mircea una 
dintre camerele de la drum (cea din stânga) păstrează zugrăveala lui 
Filip Matei, zugrăveală care s-a păstrat destul de bine. În afară de 
faptul că pereții sunt crăpați, culorile sunt vii și neșterse de timpul 
care a trecut: buchete de flori viu colorate în roșu, albastru, auriu, iar 
plafonul maroniu și cărămiziu. Casa nu a suferit modificări de-a lungul 
timpului. Totul este ca pe vremea lui Filip Matei în afară că s-a betonat 
curtea, iar livada a fost înjumătățită pentru a cultiva porumb15. În 
această casă s-a născut la 1900 compozitorul și muzicologul bănățean 
Zeno Vancea ai cărui părinți locuiau în chirie aici.

Casa a fost vândută în 1930 de Filip Matei plugarului Mircea Petru 
care a lasat-o moștenire fiului său, Iosif care l-a rându-i a lăsat-o fiului 
Nicolae. După moartea lui Nicolae Mircea o parte din casă a fost 
cumpărată de Petru Segărceanu care a angajat un pictor profesionist 
să restaureze ,,urmele” lăsate de Filip Matei și a fost de acord cu 
amplasarea unei plăci comemorative, conștient de valoarea, mai ales 
culturală, a acestei ,,case de cultură” a anilor 1877-193016.

Așadar, casa pictorului Filip Matei nu deținea doar atelierul 
15 Gabriela Șerban, ,,Știi, aici era pe vremuri casa lui Filip Matei…”, în rev. ,,Bocșa 

Culturală”, an V, nr. 7-8-9 ̸ 2004, p. 8-9.
16 Gabriela Șerban, ,,art. cit”.
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propriu-zis, ci tot aici se pregăteau coriștii locului conduși de Aurel 
Novac, aici se declamau poezii, aici era centrul inițiativelor politice 
românești deoarece Filip Matei fusese și președintele ASTREI locale 
dar și al Societății de Lectură ,,Doina”. 

Pictorul era dublat de poet și de epigramist. Se păstrează o poezie 
intitulată Cucu din Vasiova care a fost publicată în suplimentul 
umoristic ,,Cucu”, suplimentul publicației ,,Foaia Poporului Român”, 
proprietar Dimitrie Birăuțiu din Budapesta în nr. 45 și 46  ̸1910. Pentru 
iscălirea acestei poezii împreună cu Aurel Novac, Filip Matei și-a 
petrecut aniversarea celor 60 de ani de viață în temnița Köbanya din 
Budapesta. Poezia a fost îndreptată împotriva preotului Coriolan Zuiac 
din Vasiova care ofensat fiind s-a adresat Tribunalului budapestan care 
i-a condamnat pe cei doi autori la 3 respectiv 4 luni de închisoare. Iată 
versurile incriminatorii: ,,La alegerea de deputat ̸ Ce-a făcut popa Zuiac, 
 ̸S-a făcut că să zăuită  ̸La alegerea trecută  ̸Să fie conducător  ̸Pentru 
sărmanul popor. ̸ Tot așa și dascălu (socru popii) ̸ De frica inspectoratului 
 ̸ Și un neamț bun și cuminte (Villi Katona – primar) ̸ Ne-a condus atunci 
nainte  ̸Tot strigând dar unde drac  ̸S-a ascuns popa Zuiac?  ̸Doar n-o fi 
plecat la munte  ̸De nu e acum în frunte  ̸Iar poporu-nfuriat  ̸În continu 
a strigat ̸ De nu te învățăm noi minte ̸ Că-ți rupem reverenda nouă ̸ Și-ți 
spargem capu-n două  ̸Ș-atunci popa vai de mine  ̸De frică și de rușine ̸ 
Pe frică el a votat ̸ Ș-apoi iute s-a spălat”17.

Poezia aceasta trebuie înțeleasă în contextul vremii. Românii au 
luptat pentru obținerea de drepturi sociale și naționale precum și 
pentru unire fiind grupați în jurul Partidului Național Român. Tot 
temniță pentru cauza națională a suferit în preajma alegerilor din 1910 
și Mihail Gașpar: ,,…Presupunând guvernul că avem să ne amestecăm 
și noi în luptă ne-a ridicat de acasă în preajma alegerii. Eu am plecat în 
1 februarie de la Lugoj pe o zi de iarnă de toată frumusețea. Domnea 
un ger cumplit și un strat gros de zăpadă acoperea pământul. Ajuns 
la Seghedin pe la ora 8 dimineață mi-am asigurat o birjă și coborâi 
bagajul, o coșară cât minunea cu care pleacă lumea la băi vara. 
Luasem cu mine albiturile trebuincioase și o întreagă bibliotecă. Era 
doar vorba de 10 luni de zile.
17 Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului…, p. IV-V.
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Cum eram însă alterat sufletește am uitat să dau birjarului adresa. 
Cam pe la mijlocul drumului îmi adusei aminte că birjarul a pornit-o 
cu mine așa în neștire. Dau să-l opresc și-i zic: Stai prietene, să-ți spui 
unde să mă duci. ungurul mă privește cu coada ochiului și făcând un 
gest larg cu mâna în care ținea biciul îmi răspunde: -Lasă părinte, când 
vine un popă valah cu așa un cufăr mare la Seghedin acela numai la 
temniță poate să meargă!

O clipă rămăsei cu gura căscată în fața acestei profunde înțelegeri 
a chestiei naționale. Pe urmă, confirmai lucrul iar ungurul încheie 
scurtul dialog cu cuvintele: Apoi ce-ți spuneam eu? Nu-s copil de ieri 
alaltăieri, am dus eu și pe ăi cu <<memorandum>>. Așa zău! […].

Celula avea o lungime de 4 pași și lățime de doi. un pat, un scaun, 
un cuier, un dulap, o scuipitoare și o masă formau mobilierul. […] Așa 
mi-a fost intrarea în temnița din Seghedin în anul mântuirii 1907 ziua 
întâi din luna februarie”18.

Cele 3 luni pentru Aurel Novac și 4 luni pentru Filip Matei au fost 
în perioada cât au împărțit celula și un timp al confesiunilor. Aici Aurel 
Novac a avut prilejul să-l asculte pe pictorul Filip Matei și povestea 
vieții lui zbuciumate. ,,De la el am învățat cântece patriotice pe care 
le-am cântat cu însuflețire la toate petrecerile coriștilor, praznice, zile 
onomastice, căsătorii. Ca amintire scriu aici poezia melodiei învățate de 
la Filip Matei în temnița de la Budapesta pe care am cântat-o de zeci de 
ori la cererea coriștilor, publicului și chiar la București (1906) pe când 
eram sub regim unguresc: ,,Până când frate ardelene,  ̸Să te lupți tot cu 
nevoi –  ̸Până când o bănățene,  ̸Râde-or, râde-or ungurii de noi?  ̸… ̸ 
Frați români scăpați moșia, ̸ Faceți toți piept bărbătesc – ̸ Reîntocmiți iar 
România ̸ Măriți, măriți neamul românesc. ̸ … ̸ S-arătăm în lumea toată 
 ̸Că românul n-o pierit ̸ El în vorbă și în faptă ̸ Este, este vrednic de trăit. 
 ̸Că nici timpurile grele,  ̸Nici maghiarul cel păgân –  ̸N-a curmat zilele 
mele, ̸ Căci am, căci am fost și sunt român!”19.

Același Aurel Novac mărurisește despre suferințele îndurate din 
partea stăpânirii maghiare, dar și activismul din ziua alegerilor: ,,În 
18 Mihail Gașpar, ,,Cum am intrat în temniță. Amintiri din viața de gazetar”, în rev. 

,,Răsunetul”, 1918, nr. 5, p. 3 după Valentin Bugariu, Protopopul Mihail Gașpar. 
Studiu monografic, Editura Eurostampa, Timișoara, 2007, p. 85-86.

19 Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului…, p. V.
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casa lui ne-am adunat și am ținut probe de cor și teatru sub conducerea 
mea (A. N.). Amintesc aici că subsemnatul (A. N.) și președintele Filip 
Matei am fost trași la răspundere și somați de fibirăul ungur Knoty 
(1907) să schimbăm cântecul <<Pe-al nostru steag e scris unire>> 
pe care l-am înlocuit cu <<Dorul înstrăinatului>> ce se sfârșește cu 
cuvintele: <<…ș-atunci să strig trăiască, trăiască frații mei și Țara 
Românească și toți vitejii ei>>, iar la urmă la insistențele publicului 
din sala plină până la refuz am cântat și <<Pe-al nostru steag…>>.

La alegerile de deputați pentru Parlamentul din Budapesta, tot la casa 
lui Filip Matei ne-am adunat alegători și coriști îmbrăcați în haine albe 
de țărani, cu pene în căciula de astragan, și cizme, am pornit cântând 
Marșul. Cu pas militar am intrat cântând până în centrul Bocșei Române, 
până la casa comerciantului Tranda, unde erau adunați alegătorii 
români din Bocșa Română, Bocșa Montană, Ramna, Berzovia, Fizeș, 
Doclin, Biniș și toate satele din jur. Am format un puternic cor cântând 
<<Deșteaptă-te române>>, <<Pe-al nostru steag e scris unire>>, <<Trei 
culori>> la urmă o horă cu Brediceanu și Braniște în frunte”20.

Filip Matei a participat la Marea unire de la Alba Iulia ca delegat 
al ASTREI din Bocșa. La reîntoarcere a adus cu sine și poezia 1 
Decembrie 1918: ,,…De la Tisa până la Nistru ̸ una este glasul nostru 
̸ O frenetică strigare ̸ ura, România Mare! ̸ Mureș, Mureș apă lină ̸ 
Nu mai curgi tu-n țară străină ̸ Că izvorul tău răsare ̸ Azi în România 
Mare! ̸ Și te-ntorci la Seghedin ̸ Loc de-amar și de suspin ̸ Ș-apoi pleci 
îngândurat ̸ Cu apa Tisei amestecat ̸ Și cu Dunărea bătrână ̸ Vă luați cu 
toții de mână ̸ Pân-la Marea Neagră leagă ̸ Dorule, aleargă, aleargă! ̸ 
Și cu apa Nistrului ̸ Faceți semn hotarului ̸ unei țări mândre sub soare 
̸ ura, România Mare!”21.

Tot la Alba Iulia a învățat și alte cântări patriotice care au fost 
cântate la Bocșa cu prilejul primirii ostașilor români în 1919.

După unire a devenit unul din prietenii devotați ai protopopului 
și scriitorului Mihail Gașpar. În casa acestuia l-a întâlnit pe Camil 
Petrescu în 1921 când acesta a vizitat Bocșa. Scriitorul bucureștean 
truditor la cotidianul ,,Țara” din Timișoara în articolul ,,Prin sate 
20 Aurel Novac, op. Cit., p. VII.
21 Ibidem, p. VIII.
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bănățene” caracterizându-l pe Filip Matei a afirmat: ,,un pictor cu 
cioc, entuziast ca un descendent al școalei italiene”22.  

După moartea soției, la 73 de ani în 1926 Filip Matei s-a căsătorit 
cu Cristina Mitter, fiica fostului învățător Avram Mitter din Ocna de 
Fier, împreună au trăit 14 ani până la moartea survenită la 3 februarie 
1940. Soția Cristina i-a supraviețuit încă zece ani. Aurel Cosma jr. 
consemnează că pictorul a mai citit ziarele și în ziua decesului. De 
înmormântarea sa s-a îngrijit învățătorul pensionar Dimitrie Zgriban, 
care i-a întocmit și o fișă biografică redată în manuscrisul său de 
avocatul timișorean.

În casa sa în încăperea de la etaj s-au inițiat mai mulți ucenici în 
tainele picturii. Între colaboratorii de aici sunt înșiruiți pictori, sculptori 
și zugravi: Ioan Zaicu, Gheorghe Marișescu, Petru Oancea, Aurel 
Cotârlă, Ianaș Mitter, Moșu Păun, Pavel Muntean, Toni Ștefan, Ștefan 
Lazăr, Liuba Lazăr, Popovici Nicolae, Hammar Vencer, Lurcliessi 
Giovanni, Mărișescu Semen, Mărișescu Ioszi, Mărișescu Edi, Arjoca 
Petre Cucu, Spinean Mihai, Secoșan, Mogoș, Matei Iosif.

Dintre toți acești ucenici sau colaboratori, Ioan Zaicu va duce 
mai departe învățăturile lui Filip Matei. După o ucenicie în atelierul 
maestrului din Bocșa, acesta a studiat la Academia de Arte Frumoase 
din Viena, ca bursier al Fundației Gojdu la recomandarea lui Coriolan 
Brediceanu. 

Ioan Zaicu prin preotul de la Fizeș a ajuns în atelierul lui Filip 
Matei, aici a rămas 10 ani, patru ani de ucenicie apoi calfă și lucrător 
în perioada anilor 1882-1983 deci până la plecarea la Viena. Înainte 
de plecarea în capitala Imperiului, Zaicu l-a secondat pe Filip Matei 
ca lucrător calificat la biserica ortodoxă din Comloșu Mare în 189123. 
Zaicu ca lucrător îi este ajutor dascălului în alte două biserici: Ciclova 
Montană (1892) și Ciuchici.

De menționat este tradiția școlii de zugravi din Banat caracterizată 
după opinia unui critic de artă a învățării timp de patru ani a picturii 
și apoi ucenicii au devenit independenți de ideologul atelierului, 
22 Camil Petrescu, ,,Prin sate bănățene”, în ,,Țara”, nr. 32 ̸ 1921, 20 februarie după 

Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
23 Gheorghe Cotoșman, Din trecutul Bănatului. Comuna și bisericile din Comloșu 

Mare și Lunga, vol. III, Timișoara, 1934, p. 315.
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luând și ei la rândul lor ajutoare și ucenici24. Chiar după un stagiu 
de 4 ani Zaicu a păstrat în pictura murală ,,iconografia” lui Filip 
Matei. Acest lucru poate fi sesizat la biserica din uzdin. În 1908 Ioan 
Zaicu și ajutoarele sale au zugrăvit bolta bisericii, patru zone cu șapte 
compoziții: Dumnezeu Savaot și cei patru evangheliști, Iisus hrănește 
poporul cu cinci pâini și doi pești, Vindecarea orbului, Furtuna pe mare, 
Pescuitul miraculos, Bunul Samarinean și Sfântul Ioan Botezătorul25. 
Majoritatea acestor scene biblice sunt redate de Filip Matei în toate 
bisericile unde a lucrat până la realizările din iarna vieții sale la Birda 
(1925) și Gătaia (1926) atunci când moalerul a avut 72 respectiv 73 
de ani.

Identificarea pe teren este greoaie în unele biserici s-a păstrat 
pictura realizată de pictorul de pe Bârzava, altele au cunoscut două 
sau chiar trei restaurări, altele pictură din nou trecându-se de la tehnica 
în ulei la frescă. În multe biserici nu s-a păstrat pisania, iar Contract 
de pictură încheiat între Comuna Bisericească și pictorul Matei nu 
s-a păstrat pentru multe lucrări executate. Totuși de-a lungul vremii 
avem câteva recunoașteri ale acestor biserici: Nicolae Cornean în 
Monografia Eparhiei Caransebeșului (1940) dă 34 de biserici, Aurel 
Novac, 1969, 44, Rodica Vârtaciu, aproximativ 60, iar Adrian Negru 
(2013), 65 de catapetesme (iconostase). Deși recunoscut îndeobște 
drept cel mai fructos pictor de artă bisericească din Banatul geografic 
(A. Negru) chiar și astăzi sunt și alte biserici pictate de Filip Matei, 
necunoscute și nedescoperite26.

O primă caracteristică a picturii sale a fost însușită de la Mihai 
Popovici cel care l-a dus în atelierul orăvițan și anume caracterul 
popular, imaginile nepierzând însă din caracterul celor vechi, 
elementele noi introduse de el fiind în cele mai multe cazuri obiecte de 
factură contemporană, inspirate din viața cotidiană, recunoscute ușor 
și adoptate de cei ce admirau lucrările sale. Ceea ce astăzi considerăm 
rudimentar și stângaci era pe înțelesul țăranilor, care cunoșteau până 
atunci ca exprimare artistică doar vechile zugrăveli și pentru care noua 
24 Adrian Negru, ,,Pictura, arhitectura și sculptura bisericilor”, în vol. Costa Roșu, 

Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 18.
25 Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 360.
26 Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….



242

formulă adoptată de Mihai Popovici era pe înțelesul lor27.
Arta de a picta a lui Filip Matei era de manieră tradițională, așa cum 

se zugrăveau bisericile în acea vreme, respectând regulile iconografiei 
ortodoxe și acordând o importanță mai mare coloritului imaginii, ca să 
placă oamenilor de la țară și să le inspire sentimentul religios. N-a făcut 
studii superioare sau academice, dar a avut o generoasă sensibilitate în 
a-și exprima gândul și simțirea în culori, neglijând uneori desenul și 
analiza lucrurilor. Totuși, sfinții pictați de el trăiau în viziunea ce și-o 
făureau credincioșii în timpul slujbelor religioase și al rugăciunilor 
pioase. 

La început se folosea și el de cartea lui Weigel, întrebuințată în 
pictarea bisericilor de către pictorul Mihail Velceleanu, o carte de 
îndrumare practică, având sute de modele și schițe de icoane biblice. 
Mai târziu, formându-și o metodă proprie și o rutină, a pictat cu 
ușurință aceleași imagini impuse de iconografia ortodoxă, pe care le 
avea deja perpetuate în concepția sa creatoare, mereu în formă înnoită, 
ca să nu pară icoanele ca niște exteriorizări de scene stereotipe28.

În prezentarea bisericilor pictate de Filip Matei fie că e vorba de 
pictură murală în ulei, fie icoane pe lemn sau tinichea, steaguri vom 
încerca o abordare cronologică începând cu cele din veacul al XIX-lea 
și sfârșind cu cele din cel următor. La final vor fi redate bisericile care nu 
au o datare a picturii sau care nu mai păstrează date despre acest lucru.

Prima realizare ca pictor independent a fost realizată la biserica din 
Racovița în 1970 la vârsta de 17 ani. Biserica cu hramul ,,Nașterea 
Maicii Domnului” a fost realizată după planul bisericii din Ciacova. 
În 1870 a fost pictată de Filip Matei, iar în 1929 de Ion Bagiu din 
Lugoj29. Din această perioadă datează și pictura bisericii din Banloc. 
Aici Filip Matei a pictat în două rânduri în 1869 și 1877. Pictura a fost 
refăcută în 1990. La 9 ani după Racovița, Filip Matei a lucrat la cele 
două biserici (greco-catolică și ortodoxă) ale satului Ramna. Aurel 
Cosma jr. a identificat anul 1779 ca timp al realizării picturii. Aici, 
după Pesac este o altă realizare a lui Matei ca autor secundar, calfă a 
27 Rodica Vârtaciu, Centre de pictură româneacă..., p. 67.
28 Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
29 Gheorghe Luchescu, Spații sacre – Protopopiatul Lugoj, Editura de Vest, Timișoara, 

2004, p. 130. (Se va prescurta Spații sacre...).
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pictorului Mihail Velceleanu. În biserica ortodoxă au mai pictat Lazăr 
Gherdanovici și Nicolae Marișescu. Pictura actuală a fost realizată 
în 1975-1976 de Elvira Dăscălescu. În biserica greco-catolică Filip 
Matei a pictat în 1920 cerimea (bolta) lăcașului de cult30.

În anul 1882 a reușit în colaborare să picteze trei biserici: Agadici, 
Giurgiova și Mercina. La Agadici pictura a fost recondiționată în 
1903. Iconostasul are trei registre pe care se păstrează pictura veche31.

ucenic în atelierul de la Bocșa a fost și Gheorghe Putnic (1849-
1905) din Biserica Albă. Acesta l-a ajutat pe Filip Matei în două lucrări: 
la Giurgiova. Pictura a fost recondiționată de Ștefan Gurmai în 2001, 
păstrându-se iconografia și culoarea inițială32. Cea din urmă este pictura 
de la Iertof (1905), azi filie a parohiei Ciortea. Aici s-au păstrat multe 
registre de pictură în condiții deosebite. ușile împărătești păstrează 
icoanele, pictate în ulei pe lemn. Pe spătarele scaunelor sunt, pe latura 
nordică 15 icoane, pe cea sudică 11 icoane (ulei pe lemn), fiecare având 
dimensiunile 60 X 35 cm fiind reprezentați cei 12 Apostoli, dar și sfinți 
din Vechiul Testament, necunoscuți în iconografia bisericilor din Banat 
(Samson, Varvara, Nestor, Amos, Osea, Ioil etc.). În biserică sunt 
păstrate și 12 icoane prăznicare pictate în ulei pe tablă (fiecare având 
dimensiunile 32 X 24 cm). Tronul arhieresc are icoana ,,Sf. Spiridon” 
(unicat în iconografia bisericilor din eparhia Caransebeșului). Inedită 
este și pictarea de pe bolta altarului a scenei ,,Cina cea de Taină”. Tot 
în altar a existat și o icoană de mari dimensiuni (3 X 4 m) ce întruchipa 
,,Coborârea de pe Cruce”33.

ultima biserică pictată în 1882 a fost cea de la Mercina. Pictura a 
fost restaurată în 1935 de Nicolae Popovici (un alt ucenic al lui Filip 
Matei n. n.) și repictată de Cristian și Nicolae Samoilă din București. 
,,...De aici rezultă că în acest an 1881 s-a hotărât pictarea din nou a 
30 Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă..., p. 92; Lucian, Episcopul 

Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 164.
31 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei Caransebeșului, 

Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2012, p. 167-168. (Se va prescurta 
Parohiile Eparhiei...).

32 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 222.
33 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, op. cit., p. 231-232; Aurel Cosma 

jr., Însemnări despre pictorul….
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bisericii la care au fost invitați mai sus, iar la data fixată pentru licitație 
s-au prezentat pictorul Gottlieb Güntzel din Budapesta și Filip Matei 
din Bocșa-montană. În procesul verbal încheiat s-au notat următoarele: 
...s-au prezentat ambii pictori, licitația rămânând cu prețulu celu mai 
scădiutu de 1080 fl. cartelu liberu și 4 trăsuri până la Bocșa-mont. 
gratisu, dând arvuna 80 fl. v. A. Lucrarea a fost preluată de pictorul 
Filip Matei în 1881...”34. 

După doi ani Filip Matei a pictat biserica din Ezeriș după cele 
realizate de Mihail Velceleanu și Lazăr Gherdanovici din Lugoj. 
Pictura lui Matei a fost înlocuită cu una nouă în 1972-1973 realizată de 
Elvira Dăscălescu35. Filip Matei a pictat în vremea păstoririi preotului 
Ioachim Stoica (1880-1919).

La sfârșitul veacului al XIX-lea pictorul bocșan a pictat în mai 
multe biserici: Ciclova Montană (1892), Cenad, Ciuchici (1893), 
Sasca Montană, Țola (1894), Iaz, Toracu Mare, Toracu Mic (1895), 
Vasiova (1897) și Alibunar (1898).

Biserica din Ciclova Montană a cunoscut mai multe etape de 
pictură: Dimitrie Turcu în 1845, același pictor a lucrat în 1866. Filip 
Matei ajutat de Ioan Zaicu a pictat în 1892. Bolta a fost zugrăvită în 
1910. ultima restaurare a fost efectuată în 1998-200036. Din datele 
furnizate de Preotul lect. univ. dr. Daniel Alic avem informația potrivit 
căreia icoanele sunt pictate pe pânză și apoi aplicate pe tencuiala 
boltei. Tehnica aceasta de pictură a fost folosită și de Filip Matei.

În 1893 a pictat la Cenad și Ciuchici. Icoanele tâmplei de la Cenad 
au fost realizate de pictorul Filip Matei. Istoricul bisericesc Gheorghe 
Cotoșman a făcut o descriere a iconostasului baroc bogat ornamentat 
și a icoanelor: Iconostasul de lemn atinge atât zidurile cât și bolta 
bisericii, sprijinindu-se pe dubloul altarului. Se aseamănă mult cu cel 
de la biserica ortodoxă română din Pesac. Două rânduri de coloane 
34 Ibidem, p. 237; Arhiva Parohiei Mercina, dosar Ședințele Sinodului Parohial 

Mercina, 1881, p. 2, după Contribuții la cunoașterea spiritualității Văii Carașului – 
Mercina, primariavaradiacs.ro/download.php?id=458&securityhash, accesat 3. 12. 
2016.

35 Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă..., p. 77; Lucian, Episcopul 
Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 152.

36 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 210.
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suprapuse, cu baza dreptunghiulară sculptată (înălțimea de 80 cm), 
fus canelat cu 10 caneluri și cu capitel compozit, constituie podoaba 
necontestată a iconostasului. Cele două coloane ce flanchează ușile 
împărătești susțin un timpanon somptuos, iar cele de deasupra, din 
rândul al doilea o arcadă bogată în sculpturi. Asemenea arcade susțin 
și coloanele din același rând, de la margine. Iconostasul este bogat 
în sculpturi cu modele vegetale (frunze, flori, viță de vie) sau figuri 
geometrice, iar pe ușile împărătești sunt sculptate în basorelief două 
capete omenești. Scuptura este opera vestitutului maestru Nistor 
Busuioc și a fiului său Iosif din Berliște. Icoanele, încadrate în rame 
aurite, sunt așezate pe trei rânduri, exceptând pe cele de desubtul 
icoanelor împărătești. Ordinea icoanelor este următoarea: Rândul I. Pe 
aripile ușilor împărătești: Bunavestire; la dreapta Iisus binecuvântând 
cu dreapta și ținând cu stânga globul terestru, ușa cu arhidiaconul 
Ștefan, Ioan Botezătorul; la stânga: Fecioara Maria cu Pruncul Iisus 
în brațe, ușa cu M. Gheorghe, Ierarhul Nicolae. Deasupra ușilor 
împărătești: Cina cea de Taină, după Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Apostolii fiind despărțiți în grupuri de câte trei, iar în mijloc Iisus, 
singur. Deasupra ușii drepte diaconești: Păstorul cel Bun purtând pe 
umeri oaia cea rătăcită; la cea stângă: Intrarea în biserică. Sub icoanele 
împărătești, de la dreapta spre stânga: Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, Iisus și Samarineanca, Fuga în Egipt și Învierea lui 
Lazăr. Rândul II. De la stânga la dreapta: Nașterea Domnului, Botezul 
Domnului, Intrarea în Ierusalim, Sf. Treime, în mijloc: Învierea 
Domnului, Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Deasupra 
Sfintei Treime este Coborârea de pe Cruce. Rândul III. Cei 12 Apostoli. 
Sus în vârf: Trimorphon. Pictura realist-portretistică a iconostasului, 
executată la 1893, în ulei, pe pânză fixată pe tablă de lemn, este de 
o frumoasă calitate și de o reală valoare artistică. Ea scoate în relief 
spiritul pătrunzător și natura fecundă, înclinată spre cugetare filozofică 
a pictorului Filip Matei, din Bocșa, originar din comuna Igriș37.

La Ciuchici, biserica mai păstrează și astăzi urme din pictura lui 
Filip Matei. În pronaos pictura este în ulei pe zid: ,,Izgonirea din Rai”, 
,,Convertirea Evei”, la tronul arhieresc, portretul mitropolitului Andrei 
37 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 210.
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Șaguna (tempera pe lemn), pe bolta altarului este pictată ,,Cina cea de 
Taină”, pe peretele absidei un panou impresionant, de mari dimensiuni 
redă ,,Coborârea de pe Cruce”, de asemenea se remarcă icoana (ulei pe 
pânză) din spatele chivotului, ,,Punerea în Mormânt”. Două registre 
ale iconostasului au fost pictate de Filip Matei, registrele superioare 
au fost pictate de Rita Aldea în 1995-1996. Cu acest prilej s-a restaurat 
și pictura38.

Biserica ortodoxă din Sasca Montană a fost pictată de Dimitrie Turcu 
în 1852, apoi Liuba din Maidan iar în 1894 Nicolae Hașca. Hrisovul 
atestă însă faptul că Filip Matei a pictat aici39. Din datele furnizate de 
părintele Alic (în manuscris) aflăm faptul că Filip Matei a pictat aici în 
1894. Dacă ținem seama că și Nicolae Hașca a învățat arta picturii la 
Oravița unde a ucenicit și Filip Matei e foarte posibil ca pictura de aici 
să fi fost realizată în tandem. Primul pictor fiind considerat de criticul 
de artă Rodica Vârtaciu un pictor mediocru, e plauzibilă ipoteza potrivit 
căreia Filip Matei să-l fi ajutat în pictura bisericii. Pictura aceasta a 
fost recondiționată în două etape (1959, 1999). Tot din 1894 datează 
și pictura din biserica din Țela (astăzi în jud. Arad). Despre această 
realizare nu avem date decât o singură menționare a acesteia40.

În anul 1895 pictorul Filip Matei a realizat lucrări de pictură la Iaz, 
Toracu Mare și Toracu Mic. La Iaz Filip Matei a întreprins o lucrare 
,,în susținere”41  a picturii din 1804 a lui Lazăr Gherdanovici. În cazul 
bisericilor din Toracu Mare și Toracu Mic, Filip Matei a fost ajutat 
de Mihai Popovici din Oravița și Iosif Matei din Pesac. Împreună 
au realizat un ansamblu de o factură artistică remarcabilă42 în cazul 
celei dintâi. În cazul celei din urmă, pictorul este catalogat drept 
interpretatorul academismului întârziat. Acesta a realizat o galerie de 
picturi. Pe ușa dinspre nord este pictat Arh. Gavriil, pe ușa dinspre 
sud Arh. Mihail, iar pe cele împărătești scena Buneivestiri. În zona 
38 Gheorghe Cotoșman, Comuna și bisericile din Giridava-Morisena-Cenad 

(Monografie istorică), Ediția a II-a îngrijită de prof. Gheorghe Doran, Editura 
Marineasa, Timișoara, 2009, p. 89-90.

39 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 215.
40 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, op. cit..., p. 261.
41 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 56.
42 Rodica Vârtaciu, Centre de pictură româneacă..., p. 92.
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icoanelor tronale se află: Nașterea Maicii Domnului, Maica Domnului 
cu Iisus și Sf. Ioan Botezătorul43. 

Biserica din Vasiova a fost pictată în 1897. Aceasta s-a păstrat până 
în 1958-1859 când a fost înlocuită trecându-se de la ulei la frescă. 

După pictarea bisericilor din Toracu Mare și Toracu Mic, Filip 
Matei și ajutoarele sale au realizat pictura murală și icoane mobile în 
biserica ortodoxă română din Alibunar. Această pictură datează din 
1898 (A. Negru) sau 1899 (R. Vârtaciu), fiind renovată, restaurată 
și repictată în 1982 de către pictorul amator Dragan Bjelogrlić din 
Novi Sad44. Ajutoarele lui Filip Matei au executat icoanele mobile din 
biserică. Tot aceeași echipă a pictat și în biserica sârbă de aici.

Din 1898 datează și pictura bisericii din Iam. Aceasta este pictură 
de ulei pe zid ce se păstrează foarte bine și azi, recondiționată parțial 
în anul 2000 (pictura pe pereți și pe boltă nu a fost restaurată)45.

Filip Matei și-a continuat pictarea bisericilor și în prima jumătate 
a veacului al XX-lea. Deși avem multe biserici lucrate care nu sunt 
datate, biserica din Șemlacu Mare a fost realizată în 1936, deci la 83 
de ani. În această categorie intră bisericile din: Biniș (1901), Ocna de 
Fier (1902-1903), Milcoveni, Răcăjdia, Saravale (1903), Igriș (1904), 
Cadăr, Zorlențu Mare (1905), Vărădia (1906), Ciortea, Giulvăz 
(1912), Voiteg (1910), Ghilad (1913), Forotic, Gherteniș (1917), Birda 
(1925), Gătaia (1926), Dubova (1928), Șemlacu Mare (1936). Între 
bisericile împodobite cu pictură se numără: Biserica Albă, Mărghita, 
Mramorac, Percosova, Petrilova, Saravale,  Zorlențu Mare. Între 
bisericile atribuite sunt amintite Coștei, Chizdia (Coșari), Ciacova, 
Ferendia, Jebel, Maidan (Brădișoru de Jos), Panciova, Rusca Veche.

Prima biserică pictată în secolul XX a fost cea din Biniș în 1901. 
Pictura lui Filip Matei a fost înlocuită în 1942 și în 1997. În cazul 
bisericii din Ocna de Fier, pictată între 1902-1903, a fost spălată în 
1929 de Gheorghe Marișescu, ucenicul lui Matei și apoi restaurată 
de Petru Reghiș în 1999-2000. Pictura realizată pe boltă și pereții 
naosului prin tematică și organizare picturală aparține lui Filip 
43 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 56.
44 Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 323.
45 Costa Roșu, Adrian Negru, op. cit..., p. 343.
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Matei: ,,Dumnezeu Tatăl și cei patru evangheliști”, ,,Învierea lui 
Lazăr”, ,,Vindecarea orbului”, ,,Predica de pe munte”, ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul”, ,,Lapidarea Sf. Ștefan”, ,,Lăsați copiii să vină la mine”, 
,,Samarineanul cel milostiv”46.

În cazul Milcoveniului, Filip Matei a lucrat după Dimitrie Turcu. 
Pictura a fost restaurată de pictorul orăvițan Mihai Bofan în 2000. În 
cazul acesta succesiv au lucrat trei pictori care au învățat pictura la 
Oravița, cei trei artiști sunt tributari stilului împământenit aici.

Tot din 1903 dateză pictura bisericii din Răcăjdia. Aici Filip Matei 
a lucrat în două rânduri: 1903 și 1927 când o restaurează. O a doua 
restaurare a avut loc în 1967 de Ion Minulescu care a refăcut unele 
scene biblice deteriorate. Din pictura originală a lui Matei se păstrează 
iconografia pereților laterali și pictura iconostasului (ulei pe lemn)47. 
Tot în 1903 a pictat și la Saravale, pictura a fost renovată în 197948.

A pictat în 1904 în satul natal, la Igriș. Din păcate datele despre 
această realizare sunt puține. La inițiativa protopopului dr. Gheorghe 
Cotoșman, vicarul Mitropoliei Banatului (1950-1968) s-au întocmit 
monografii ale parohiilor după un chestionar care urma cercetării 
social-istorice inițiate de Institutul Banat-Crișana. Părintele Eftimie 
Șoșdean, parohul din acea vreme a satului a întocmit un astfel de 
material în care se menționa și faptul: ,,Biserica ortodoxă română 
a fost pictată, în anul 1904 de către pictorul Filip Matei din Bocșa, 
originar din Igriș”49. La un an distanță a pictat iconostasul de la Cadăr 
(1905). Lemnăria acestuia este creația fraților Cotârlă din Oravița50. 
Pentru încă o dată avem o colaborare între pictor și sculptor, ambii 
parteneri în arta bisericească. Tot din acest an datează pictura bisericii 
unite din Zorlențu Mare51.

Biserica din Vărădia a avut trei etape de pictură: prima în veacul 
al XVIII-lea, în 1906 Filip Matei restaurează pictura. După 30 de 
ani discipolul lui Matei, Popovici o restaurează la rându-i. ultima 
46 Ibidem, p. 27.
47 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 230.
48 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, op. cit..., p. 162.
49 Ibidem,  p. 256.
50 http://www.por-sannicolaumare.ro/parohii.htm, accesat 5. 12. 2016.
51 Florea Jebelean, Igriș..., p. 230.
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restaurare a fost înfăptuită în 1992 de Viorel Țigu52.
Biserica din Ciortea a fost pictată în 1912 de Filip Matei după ce 

a realizat pictura în Iertof, astăzi filie a parohiei Ciortea. Tot în acest 
an a pictat și în biserica din Giulvăz, aceasta a fost renovată în 193653.

Cu un an înainte de unirea din 1918 Filip Matei a pictat în două 
biserici: Forotic și Gherteniș. În cazul primeia, Matei a pictat icoanele 
iconostasului, o lucrare parțială denumită în literatura de specialitate 
de ,,susținere” a picturii din 1826. Din aceasta s-a păstrat până astăzi 
pictura crucea Învierii și cele două moleni, 3 fresce situate deasupra 
ușilor diaconești și a celor împărătești cu texte din chirilică. (,,Cina 
cea de Taină” situată deasupra ușilor împărătești are dimensiunile de 
62 X 24 cm)54. La Gherteniș Filip Matei și ajutorul său Ștefan Lazăr55 
au pictat biserica. Peste această pictură s-au făcut două restaurări în 
1964 când a lucrat Viorel Țigu și în 1994 când prin grija părintelui 
Viorel Cherciu a fost instalat ,,un frumos iconostas”.56 Biserica mai 
păstrează pictura lui Filip Matei pe boltă (panouri pictate în ulei pe 
pânză aplicate pe tencuială). Pe pereții laterali sunt patru icoane: ,,Sf. 
Gheorghe” și ,,Sf. Teodor” (pe peretele nordic) și ,,Sf. Dimitrie” și 
,,Sf. Ilie” (pe peretele sudic)57. Pictura lui Filip Matei a fost realizată 
în vremea păstoririi părintelui Petru Șandru. 

Din această vreme de început de secol Filip Matei potrivit mărturiei 
lui Aurel Cosma jr. și Aurel Novac a mai pictat în două biserici la 
Voiteg (1910) și Ghilad (1913)58. Alte date legate de aceste două 
lucrări nu s-au mai păstrat.

În anul 1925 Filip Matei a lucrat în două biserici: Birda și Reșița. 
La Birda se păstrează urme de pictură din secolul al XVIII-lea în 
tehnica ulei pe lemn. un fragment de iconostas (păstrat la Muzeul 
Catedralei Mitropolitane), ușile împărătești și diaconești în biserica 
52 Gheorhe Luchescu, Spații sacre..., p. 58.
53 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 126.
54 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 219.
55 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, op. cit..., p. 276.
56 Liliana N. Păun, Dan N. Buruleanu, Monografie ilustrată a comunei Giulvăz, 

Editura Solness, Timișoara, 2013, p. 121.
57 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 219.
58 Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă..., p. 82.
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cea nouă a satului (1911). Fragmentul de la Muzeu corespunde 
registrului superior și cuprinde Cinul Apostolilor grupați câte șase în 
jurul Încoronării Fecioarei de către Sfânta Treime și crucea Răstignirii 
cu moleniile. Fiecare dintre personaje a fost încadrat în medalioane 
cu decor bogat de influență barocă și rococo, alcătuind un ansamblu 
stilistic specific creațiilor de la sfârșitul secolului al XVIII-lea59. Filip 
Matei a pictat în noua biserică din Birda, atât icoanele iconostastului 
de zid, cât și în biserică: cerimea și pereții laterali. Astăzi se păstrează 
doar pictura în ulei de pe boltă. Se păstrează: Sfânta Treime (altar), 
Hristos în mărire între cei 4 evangheliști, Pescuitul bogat, Domnul 
Savaot, Învierea lui Lazăr (în naos), Vindecarea orbului, Vindecarea 
slăbănogului (în cor). Din pricina cutremurului din 1990 care a afectat 
structura boții de lemn, apoi a lucrărilor de curățire a icoanelor din 
2000 pictura a avut de suferit. Acțiunea de curățire a fost efectuată de 
un zugrav local care nu a ținut seama de regulile erminiei60 de curățire a 
icoanelor, ci a întrebuințat apă cu oțet. Acest amestec a afectat pictura.

Pictura din 1925 a fost realizată prin grija harnicului preot Ioan 
Mărgineanțu care a ridicat și biserica actuală și casa parohială. În Arhiva 
Episcopiei Caransebeșului se păstrează și ,,Contractul” încheiat între 
Parohie (Comuna bisericească) și pictor. Redăm spre exemplificare un 
fragment: ,,...Comuna bisericească ort. rom. din Birda dă spre lucrare 
pictarea și auritura interiorului bisericii și pe exterior 4 (patru) icoane 
cuprinse în specificarea alăturată – Dlui Filip Mateiu pictor cu suma 
de 40.000 lei (adecă patruzeci mii lei).

D-nul Filip Mateiu maestru pictor primește a efectui lucrarea de 
pictură și auritură a interiorului bisericii și 4 (patru) icoane pe exterior 
de la comuna bisericească cu suma de 40.000 lei (patruzeci mii lei) 
după specificarea prezentată de Dsa și primită din partea comitetului 
parochial având toate tablourile cuprinse în specificarea a fi pictate 
în culoare de oleu și cu aureolă fiind materialul de prima calitate, 
rezervându-și comitetul parochial dreptul de a schimba – după dorință 
unele tablouri cuprinse în planul de specificare. [...].
59 Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul...p. 47-48
60 Erminia picturii bizantine după versiunea lui Dionisie de Furna, text îndreptat, 

completat și indici de C. Săndulescu-Verna, Editura Mitropoliei Banatului, 
Timișoara, 1979, p. 61
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Întreprinzătorul Dnul Filip Matei garantează cel puțin 20 de ani.
Întreprinzătorul Dnul Filip Matei care a începe pictarea bisericii 

la 21 Iulie 1925 și a termina toate lucrările de pictură până la 26 
Octombrie 1925. [...]”61.

Din acest ,,Contract” aflăm mai multe informații despre persoana 
pictorului care era un specialist în profesia sa catalogat ,,maestru”. 
Apoi suntem înștiințați că acesta întrebuința o erminie numită 
,,specificare”. Lucrarea a fost garantată pentru o perioadă de 20 de 
ani, iar ea a împlinit anul acesta 92 de ani. Acest lucru fiind posibil 
și din faptul că pictorul a întrebuințat materiale de calitate așa cum 
sunt ele menționate ,,de primă calitate”. O remarcă deosebită este cea 
a timpului de lucru foarte scurt din 21 Iulie – 26 Octombrie, deci 3 
luni. O notă negativă a lucrului îl constituie ,,dreptul” comitetului 
parohial de a schimba ,,după dorință” unele tablouri. Și la pictura de la 
Birda se păstrează caracteristicile cvasi generale ale picturii de factură 
populară, culori puternice și vii, personaje aproape umane din care 
se degajă trăsăturile pozitive ale ființei umane: tinerețea, frumusețea, 
curajul, hărnicia, biruința asupra necazurilor de orice fel, deci un 
caracter moralizator, pedagogic. 

În perioada interbelică, Reșița a avut statutul unei comune rurale. 
Abia în 1925 a fost ridicată la statutul de oraș. A existat din 1754 o 
biserică de lemn cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. A doua 
biserică târnosită în 1853 a fost pictată de Dimitrie Turcu, Filip Matei 
și George Mărișescu62, o nouă contribuție a centrelor de pictură 
bisericească de la Oravița și Bocșa.

În această perioadă sunt amintite încă două biserici: Gătaia (1926) 
și Dubova (1928). Dacă de la cea dintâi avem o descriere detailată a 
picturii, la cea din urmă aveam doar mențiunea picturii ei.

Biserica din Gătaia a avut pictură de factură sârbească din veacul 
al XVIII-lea (cu precizie se cunoaște pictarea iconostasului). Pictura 
murală în ulei pe boltă și pereții laterali în câte două scene și pe peretele 
de apus, pictat numai în partea superioară aparține lui Filip Matei.

Altarul. În capăt este zugrăvită în stil occidental, Sfânta Treime; 
61 Arhiva Episcopiei Caransebeșului, 1925, Fond Bisericesc (III), nenumerotat.
62 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 168.
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în dreapta, Dumnezeu Tatăl se arată lui Moise, în stânga Jertfa lui 
Avraam. Pe pereții altarului, în partea de sus, sunt zugrăviți Sfinții 
Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie, al patrulea 
este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, neobișnuit din punct de vedere 
al erminiei. 

Naosul. Ca altarul, naosul este zugrăvit numai în părțile superioare, 
în felul următor: pe mijlocul bolții cilindrice, sunt zugrăvite trei 
medalioane, începând de la altar și mergând spre pronaos. Primul 
înfățișează pe Iisus în mărire, stând pe norii cerului; în dreapta și 
în stânga sunt zugrăviți câte doi evangheliști. Al doilea medalion 
cuprinde chipul lui Iisus, purtând pe umeri crucea și binecuvântând 
un copil, pentru care se roagă în genunchi mama copilului. În dreapta 
medalionului este zugrăvită scena care înfățișează rugăciunea din 
grădina Ghetsimani, iar în stânga Punerea în mormânt. Medalionul al 
treilea cuprinde Pilda Samarineanului milostiv, având în dreapta scena 
care înfățișează Învierea fiicei lui Iair, iar dedesubt, pe același perete, 
scena: Iisus la Nicodim; în stânga este zugrăvită Învierea lui Lazăr. 

Pronaosul. Medalionul de pe boltă înfățișează scena: Batjocorirea 
lui Iisus, având în dreapta scena: Lăsați pruncii să vină la Mine, iar 
în stânga, Dinarul văduvei. Între panouri, sunt zugrăvite benzi cu 
motive ornamentale liniare, inspirate din motivele covoarelor63. Victor 
Brătulescu cel care face studiul de caz a apreciat faptul că ,,distribuția 
iconografică a scenelor, amintește de regulile erminiei”. În anii 1995-
1996 s-au efectuat lucrări de restaurare de un alt pictor din Bocșa, 
Ștefan Gurmai care a păstrat pictura lui Filip Matei, iar unde nu era 
(în special sub cor) a adăugat pictură nouă: Fecioara Maria Orantă, 
chipuri de îngeri, portretele patriarhului și mitropolitului local la acea 
vreme și în completare covoare cu cruci ș. a..

ultimele două biserici datate sunt cele din Maidan (azi Brădișoru de 
Jos) și Murava (azi Șemlacu Mare) din 1934 și 1936. Despre biserica 
din Maidan ne dau de știre Aurel Cosma jr. și Aurel Novac că Filip 
Matei a pictat aici. Știm în mod cert că biserica a fost pictată în 1847 de 
Dimitrie Popovici (tatăl adoptiv al lui Filip Matei la Oravița), repictată 
63 Victor Brătulescu, ,,Zugravi și biserici din Banat. Biserica din Gătaia”, în rev. 

,,Mitropolia Banatului”, nr. 7-12 / 1961, p. 46.
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în 1911 și restaurată în 1934 de Nicolae Popovici, ucenicul lui Matei 
la Bocșa. Interesant rămâne faptul că în biserică au fost descoperite 
diverse icoane în tehnica ,,ulei pe lemn”: ,,Nașterea Domnului” cu 
autor necunoscut. O ipoteză a pictării aici a lui Filip Matei este și 
portretul mitropolitului Andrei Șaguna pictură în ulei pe pânză64. La 
Șemlacu Mare se păstrează o parte din pictura lui Filip Matei.

Penultima secțiune de biserici în care a lucrat Filip Matei este 
aceea a lucrărilor unde nu s-a păstrat data pictării lor: Biserica Albă, 
Mărghita, Mramorac și Percosova. 

Biserica Albă a fost pictată de un artist anonim. Cercetările de 
teren confirmă prezența atelierului lui Filip Matei și cel al lui Nicolae 
Popovici cu membrii lor: Axente Mărieșescu, Nicolae Mărieșescu și 
Tibor Botlik65.

Filip Matei a pictat la Mărghita atât pe zid, pictură murală, cât și 
icoane prăznicare pe tinichea (tablă n. n.). Pictura murală are același 
caracter monumental ca în orice biserică pictată de el. Ea este repartizată 
în mai multe compartimente: pe boltă compoziția Dumnezeu Savaot, 
pe prima boltă a naosului Sfânta Treime și cei patru evangheliști, pe 
bolta a doua Vindecarea orbului, iar deasupra corului: Necredința 
(Îndoiala n .n.) lui Petru și un motiv din Vechiul Testament: Cele zece 
porunci66.

În biserica din Mramorac (Marmorac) a pictat Filip Matei împreună 
cu ajutoarele sale Mihai Popovici din Oravița și Iosif Matei din Pesac. 
Icoanele de pe tâmplă sunt realizate de Mihai Popovici și Iosif Matei 
cu o singură excepție, Bunavestire de pe ușile împărătești realizare a 
lui Filip Matei. Pictura murală aparține lui Filip Matei. Sunt tratate 
temele favorite: În absida altarului sunt pictate icoanele: Apostolii în 
rugăciune, Nașterea lui Iisus și Sfinții Trei Ierarhi. Pe bolta bisericii 
sunt pictate compozițiile monumentale: Dumnezeu Savaot și cei patru 
evangheliști, Lăsați copiii să vină la Mine și Iisus pe munte67.

Biserica de la Percosova cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” 
a fost ridicată în anul 1910. Strănile au fost executate în atelierul 
64 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 203.
65 Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 46-47.
66 Costa Roșu, Adrian Negru, op. cit..., p. 188
67 Ibidem, p. 168.
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meșterilor Cotârlă din Oravița. Pictura a fost realizată de Filip Matei. 
Icoanele de pe iconostas se mai păstrează astăzi.

I-au fost atribuite lui Filip Matei o seamă de biserici: Coștei, 
Ciacova, Chizdia (azi Coșari), Ferendia, Jebel, Panciova, Petrilova, 
Rusca Veche (Rusova Veche). Din păcate nu deținem suficiente date 
dar ne vom sprijini pe mărturii orale, surse bibliografice sau uneori pe 
pictură acolo unde s-a mai păstrat.

La Coștei pictura este realizată de un zugrav local cu calități 
modeste, ea fiind de factură artistică redusă68. Biserica din Ciacova 
a fost pictată de Octavian Smigelschi69. Biserica ,,Adormirea Maicii 
Domnului” din Ferendia a fost pictată de Virgil Simonescu (icoanele 
iconostasului)70, iar în cea de la Jebel au lucrat: Nedelcu Popovici, 
Ioachim Miloia și Ioan Bădilă71. Pentru biserica din Petrilova știm că 
biserica veche a fost pictată în 1856 de Dimitrie Popovici, iar Acad. 
Marius Porumb apreciază că biserica a fost pictată în 1779 de Mihai 
Popovici72. Biserica din Rusova Veche a fost pictată de Marișescu. În 
ceea ce privește bisericile din Chizdia și Panciova nu avem date.

Personalitatea bănățeanului de altădată și dintotdeauna Filip Matei 
a fost evocată în orașul în care și-a trăit viața. În aprilie 2001 Biblioteca 
,,Tata Oancea din Bocșa a organizat un Medalion Filip Matei care a 
cuprins un simpozion: ,,Filip Matei și școala de pictură de la Bocșa”, 
precum și o vizită la casa acestuia. Această acțiune culturală a fost 
continuată în 2007 când tot la propunerea Bibliotecii, Consiliul Local 
a aprobat amplasarea unei plăci comemorative pe casa lui Filip Matei. 
Iar dintre picturile ̸ zugrăvelile viu colorate lăsate de el nu au mai fost 
păstrate decât cele de pe tavan73. 

Activitatea sa artistică a fost consemnată în cursul timpului în 
mai multe medalioane, articole, monografii sătești, a personalităților 
cărășene, în lucrări de specialitate. Nu vom menționa decât cele care 
68 Ibid., p. 59.
69 Inf. Pr. Petru Gărău și Prot. Ioan Prisăcean. Această realizare este prima a pictorului.
70 Inf. Prof. Ioan Traia.
71 Inf. Pr. Petru Gărău și Prof. Ioan Traia.
72 Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 251.
73 Gabriela Șerban, Biblioteca între datorie și pasiune. 60 de ani de lectură și 

bibliotecă publică la Bocșa, Editura Tim, Reșița, 2013, p. 187-188.
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nu apar în aparatul de citare al acestui articol. Despre Filip Matei au 
apărut mențiuni în următoarele cărți și articole: Aurel Cosma, Pictura 
românească în Banat de la origine până azi, f. ed., Timișoara, 1940, 
același, ,,Pictorul academic Ioan Zaicu” în ,,Mitropolia Banatului”, 
nr. 10-12 ̸ 1974 și ,,Pictorul de biserici Filip Matei (1853-1940)” în 
,,Mitropolia Banatului”, nr. 4-6 ̸ 1978; Iosif Cireșan Loga, Tiberiu 
Popovici, Oameni și locuri din Bocșa, Editura Tim, Reșița, 2006; 
Vasile Bogdan, Bocșa din inimă, Editura, Tim, Reșița, 2008; Petru 
Ciurea, Constantin Falcă, Cărășeni de neuitat, vol. III, Editura 
Eurostampa, Timișoara, 2010; aceiași, Cărășeni de neuitat, vol. IX, 
Editura Eurostampa, Timișoara, 2011.

Viața și mai cu seamă activitatea pictorului Filip Matei este viața 
intelectualului bănățean de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
celui următor. Provincia dintre Dunăre și Mureș a fost bogată în 
scriitori, pictori, sculptori, luptători naționali în această vreme. 

Născut la Igriș într-o familie modestă a avut sprijinul necondiționat 
al dascălului confesional român care s-a îngrijit ca elevul Matei pe 
care l-a avut în clasă să poată fructifica talentul neobișnuit la desen. 
Pentru acest lucru l-a trimis la Școala de Pictură de la Oravița unde 
a fost ucenic al tatălui adoptiv, Dimitrie Popovici apoi calfă a lui 
Nicolae Popescu. Din această perioadă de sfârșit de secol XIX datează 
primele lucrări. 

După moartea tatălui și al bătrânei mame adoptive, Semenica, Filip 
Matei s-a stabilit prin căsătorie la Bocșa unde și-a întemeiat propriul 
atelier unde au lucrat ucenici în pictură și sculptură între care și Petru E. 
Oancea. Pictura realizată de Filip Matei și ucenicii săi se remarcă prin 
stil popular, monumentalitate, realizată în ulei pe zid, pânză aplicată 
pe perete, icoane prăznicare pe lemn și tablă. În ceea ce privește 
pictura aceasta este rezistentă (dovadă este pictura care se păstrează 
și astăzi în mai multe sate bănățene, cea de la Birda împlinind anul 
acesta 92 de ani) și păstrează regulile erminiei din acel timp. Dincolo 
de aceste date, Filip Matei rămâne în istoria picturii bănățene drept cel 
mai prolific artist bisericesc din provincia Banatului istoric cu lucrări 
din Voivodina și până pe valea Mureșului și din nord-vestul Banatului 
până în bisericile din sudul Banatului (cu precădere în zona Oraviței).. 
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O dUMNEzEIAsCă şI CUTREMURăTOARE 
MăRTURIsIRE dE IUBIRE: sUPREMA IsPITă  

A NOPŢII dIN gHETsIMANI

Prot. dr. Ioan Bude

Chiar dacă evenimentele istoriei se leagă de obicei de performanţele 
umane, aflate într-o continuă şi chinuită sete de glorie, cel mai 
important eveniment din viaţa omenirii a fost totuşi o cină.

O anumită cină, care a avut loc într-o seară de joi, 6 aprilie, din 
anul 738 „ab urbe condita”, într-o modestă încăpere, situată la etajul 
unei case din Ierusalimul din acea vreme. Stăteau la masă 12 ucenici 
împreună cu Învăţătorul lor, Care în ziua aceea împlinea exact 33 de 
ani, 6 luni şi 12 zile.

Acest Învăţător era, cum lesne se poate înţelege, Iisus Domnul, iar 
ucenicii, cei 12 Apostoli ai Săi. Dar nu pentru a-L aniversa pe El era 
Cina!

Iisus numea această Cină „Paşti”, deşi ea nu era Paşti. Adică nu 
semăna deloc cu Paştile pe care poporul iudeu le celebrase până acum 
an de an, timp de 14 secole. Însă nici cină-cină nu era! Era de fapt o 
solemnă repetiţie. Se derula scenariul unor altfel de Paşti! Jertfa era 
numai din pâine şi vin, fără sânge, dar anticipa cumplita Jertfă de a 
doua zi: cea mai sublimă, mai preţioasă şi mai înfricoşătoare Jertfă 
a tuturor timpurilor: Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Se va jertfi pe 
Sine de dragul unei mizerabile omeniri. Pentru aceasta El va sista 
orice minune, Se va lăsa batjocorit şi omorât, va lua asupra Sa tot răul 
acestei lumi şi îl va duce cu Sine în abisul întunecat al iadului, spre a-l 
înmormânta acolo.

Cuviosul Ioan de Sarug – scriitor bisericesc sirian – dorind să 
ridice iubirea umană la nivelul celei divine, întreabă: „Ce soţ a 
murit vreodată pentru soţia lui şi ce soţie a ales vreodată drept soţ 
un crucificat? Domnul S-a logodit cu Biserica, i-a stabilit o doză din 
Sângele Său şi i-a făcut inel din cuiele răstignirii Sale” (Despre vălul 
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lui Moise, citat de Dom. Rousseau, la A. Race, Căsătoria în Bisericile 
Răsăritului, Chevetogne, 1958, p. 15).

Trupul Său Se va frânge ca pâinea, pentru ca viaţa acestei lumi să 
nu se mai frângă niciodată, iar Sângele Său Îi va curge din coastă ca 
şi vinul, odată cu apa sfântă şi mărturisitoare, spre a dovedi că Jertfa 
s-a încheiat, că toate lucrările dumnezeieşti s-au săvârşit şi că iubirea 
a învins!

Prin ce mister a putut o astfel de Cină să dea un curs nou istoriei şi 
un nou sens vieţii noastre a tuturor?

Putem găsi răspunsul numai în Sfintele Evanghelii, urmându-L pe 
Iisus de la Cină în grădina Ghetsimani şi fiindu-I alături în cea mai 
cumplită noapte din viaţa Sa. Iată ce ne mărturisesc Sfinţii Evanghelişti:

„Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă 
Ghetsimani şi a zis ucenicilor: Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo şi 
Mă voi ruga. Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a 
început a Se întrista şi a Se mâhni. Atunci le-a zis: întristat este sufletul 
Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine. 
Şi mergând puţin mai înainte, ca la o aruncătură de piatră, a căzut 
cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu 
putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! însă nu precum voiesc Eu, 
ci precum Tu voieşti. Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis 
lui Petru: Aşa, n-aţi putut un ceas să privegheaţi cu Mine! Privegheaţi 
şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar 
trupul, neputincios. Şi iarăşi ducându-Se, a doua oară, S-a rugat zicând: 
Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-1 
beau, facă-se voia Ta! Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L întărea. Şi 
fiind în zbucium, cu mai mare stăruinţă Se ruga. Iar sudoarea Lui s-a 
făcut ca picături mari de sânge care picurau pe pământ. Şi ridicându-
Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui şi le-a zis: Dormiţi de acum şi 
vă odihniţi! Iată, s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi dat în mâinile 
păcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem, căci iată s-a apropiat cel ce M-a 
vândut!“ (Matei 26, 34-46; Marcu 14, 32-42; Luca 22, 41, 43—45). 
Acestea au fost faptele!

urmează acum să încercăm a le înţelege şi a le interpreta, pentru 
că la porţile  gândirii noastre bat deja primele întrebări: oare ce 
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simţăminte îl încercau pe Fiul lui  Dumnezeu stând acolo singur în 
noapte, întins pe pământul rece, cu sufletul răvăşit?  Sau, care va fi fost 
în întregime conţinutul acelei repetate rugăciuni, din care, Apostolii, 
şi ei toropiţi de întristare, n-au reuşit să reţină decât un fragment abia 
auzit? Şi cât de intensă trebuie să fi fost rugăciunea şi zbuciumarea 
lui Iisus, de L-au năpădit sudori de sânge? Ce cauză a putut genera 
această cumplită şi „până la moarte întristare“ a sufletului Lui?

Din păcate, nu vom şti niciodată în întregime cuprinsul rugăciunii 
de foc a Domnului din Ghetsimani. în mod sigur, ea ne-ar fi deschis 
o mult mai amplă perspectivă asupra întrupării, precum şi a Patimilor 
Lui, ferindu-ne de ridicolul unor afirmaţii ca aceea că zbuciumarea 
lui Iisus s-ar datora, fie unui puternic stres, cauzat de emoţia şi teama 
naturii Lui umane, la gândul cumplitelor torturi şi morţii de pe cruce, 
fie repulsiei Fiului lui Dumnezeu faţă de nemeritatele şi insuportabilele 
batjocuri şi umilinţe ce-L aşteptau. Dacă aşa ar fi stat lucrurile, ar 
trebui să admitem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul 
lumii n-a fost decât un neputincios, un nevolnic, o simplă victimă sau 
un biet osândit la moarte pe nedrept. Nicidecum!

Să nu uităm că El este Dumnezeu Cel atotputernic, Care a binevoit 
a se face şi Om deplin, recapitulând în persoana Sa cea fără de păcat, ca 
un nou şi veritabil Adam, întreaga omenire şi creaţie, răscumpărând şi 
îndumnezeind ceea ce Adam cel dintâi pierduse prin căderea în păcat: 
„Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, 
tot aşa prin ascultarea unuia se vor face drepţi cei mulţi“ (Romani 5, 19).

Aşadar, să nu-L ofensăm pe Domnul prin compătimiri gratuite, 
pentru că El însuşi Şi-a asumat misiunea jertfei şi a morţii, ca pe o 
deplină „dreptate“, când S-a botezat în Iordan (Matei 3, 15) şi tot El Şi-a 
prevestit detaliat şi în repetate rânduri Sfintele Sale Patimi. Pe deplin 
conştient de atotputernicia Sa, Iisus afirmase clar şi răspicat: „Pentru 
aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu îmi pun viaţa Mea, ca iarăşi să o 
iau. Nimeni n-o ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi o pun. Putere am 
Eu ca să o pun şi putere am iarăşi să o iau!“ (Ioan 10, 17-18).

Atunci când nişte „elini“ (adică greci) doreau să-L vadă pe Iisus, 
să-L cunoască şi probabil să vorbească cu El, Domnul însuşi, prin 
cuvintele ce le-a rostit, a desfiinţat cu anticipaţie orice falsă interpretare 
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a îngrijorărilor Sale şi implicit a zbuciumului Său din această noapte: 
„Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi zice? Părinte, izbăveşte-Mă 
de ceasul acesta! Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta! Părinte, 
preamăreşte-ţi numele! Atunci a venit un glas din cer: Şi L-am 
preamărit şi iarăşi îl voi preamări. ...Iisus a răspuns şi a zis: Nu pentru 
Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi... Iar Eu, când Mă voi înălţa 
de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la Mine. Iar aceasta zicea, arătând 
cu ce moarte avea să moară“ (Ioan 12, 27-33).

Iar când Petru va schiţa gestul acela disperat de a-L apăra cu o sabie 
pe Domnul, Acesta îl va tempera cu fermitate: „Pune sabia în teacă! 
Nu voi bea, oare, paharul pe care Mi l-a dat Tatăl?“ (Ioan 18, 11). Şi tot 
atât de ferm va respinge Iisus şi bocetul femeilor ierusalimitene de pe 
„Via dolorosa“: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci 
pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri... Căci dacă fac acestea cu lemnul 
verde, cu cel uscat ce va fi?“ (Luca 23, 28, 31).

Deci trebuie exclusă orice idee de teamă sau slăbiciune, chipurile 
„firească“, manifestată de Iisus Domnul atât în Grădina Ghetsimani, 
în noaptea de 13/14 Nisan (respectiv 6/7 aprilie) a anului 30, cât şi 
oricând altcândva!

Dar totuşi Iisus a suferit cu sudori de sânge şi chiar L-a rugat pe 
Tatăl să-L scutească de „paharul“ unei groaznice amărăciuni!

În mod sigur, ceva cumplit trebuie să se fi întâmplat cu El acolo! 
Dar ce anume? O supremă ispită, o probă extrem de riscantă, pe care 
Domnul trebuia s-o treacă în ceasul acela!

Nu vom putea pretinde niciodată că tocmai nouă ne-ar fi fost dat să 
pătrundem în profunzimea misterului nopţii aceleia şi a dumnezeieştii 
chinuiri din bătrâna grădină de măslini.

Doar cei cărora mai târziu, însuşi Hristos Domnul le-a deschis 
sufletul în iubire şi credinţă spre a înţelege această taină, au aflat 
adevărul, iar de la ei îl ştim şi noi. Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan, unul din martorii nelipsiţi şi unicul dintre Apostoli care a fost 
nedezlipit de Iisus pe tot parcursul Sfintei Sale Patimi, va nota mai 
târziu: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, 
ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii... vă 
vestim şi vouă...“ (I Ioan 1, 1,3,4).
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Prin urmare, ne bazăm afirmaţiile pe cea mai autentică şi mai 
exactă sursă documentară: mărturia apostolică.

Neîndoielnic, zbuciumul lui Iisus în Ghetsimani era dublu: pe de o 
parte, era suferinţa cea pentru noi toţi. Înglobase în Sine toată durerea şi 
blestemul veacurilor şi îşi asumase de bunăvoie întregul iad al păcatelor 
omeneşti. Pe de altă parte, chinul cel mai înfricoşător decât orice moarte, 
pentru Fiul lui Dumnezeu, era ideea total străină Lui până acum, de a Se 
despărţi fie şi numai pentru o vreme de Tatăl Său ceresc.

Perihoreza treimică sau absolutul veşnicei şi indestructibilei 
unităţi, armonii şi iubiri dintre Persoanele Sfintei Treimi, acea negrăită 
- şi imposibil de înţeles cu mintea omenească-întrepătrundere a Lor, 
trebuia să sufere acum o deliberată mutaţie: Părintele luminilor, 
la Care nu este schimbare sau umbră de mutare“ (Iacov, 1, 17), va 
îngădui totuşi acum şi o schimbare, şi o mutare. Planul din veci asupra 
creaţiei, a legilor zidirii şi mântuirii ei, a fost stabilit prin sfatul voii 
lui Dumnezeu Cel unul in Fiinţă şi întreit în  Persoană. În acest plan 
al voinţei divine, a fost, desigur, inclusă, ca o excepţie ce întăreşte 
regula, şi această despărţire de acum. Cine altul, decât Legiuitorul 
însuşi, poate interveni în legile Lui?

Pentru Fiul lui Dumnezeu, misiunea de Mântuitor al lumii era şi 
bunăvoire, şi smerenie, şi ascultare, şi iubire, şi bucurie, cum atât de 
frumos scrie Sfântul Apostol Pavel: „Pentru bucuria pusă înainte-I, 
a suferit Crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta 
tronului lui Dumnezeu“ (Evrei 12, 2).

Pentru această bucurie a Jertfei de acum, „S-a deşertat El pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor... S-a smerit pe 
Sine, ascultător facându-Se până la moarte - şi încă moarte de cruce“ 
(Filipeni 2, 7- 8).

Dar acum Domnul era singur! Şi, după cum ştim, era foarte tulburat! 
Vai celui singur! Părea că şovăie. Era crunt ispitit să renunţe, bine 
ştiind că nimeni şi nimic din această lume şi nici universul întreg n-ar 
merita părăsirea Tatălui şi nici părăsirea Sa de către Tatăl. Prin mintea 
Lui atotştiutoare, treceau acum în goană mii de imagini din viitorul 
lumii creştine, adică al lumii noastre de acum: prigoane, războaie, 
violenţe, crime, lepădări de credinţă, răutăţi şi cruzimi de tot felul şi 
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doar puţine, foarte puţine flori ale sfinţeniei! Cum să-L părăsească pe 
Tatăl şi să fie părăsit de Tatăl - de Care era nedespărţit din veci - pentru 
o asemenea omenire? Greu moment, grea decizie, cumplită ispită! Dar 
ispita de acum nu era o noutate absolută. Iisus S-a mai confruntat cu 
această perfidă ispită atunci când diavolul încerca să I-o strecoare în 
suflet prin „sfatul“ lui Petru de a Se feri de Patimi şi moarte, evitând să 
intre în Ierusalim. Atunci a biruit-o uşor: „Mergi înapoia Mea satano! 
Sminteală îmi eşti, că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu!“ (Matei 16,23). 
Şi mai era şi ispitirea din pustie, când diavolul îl contesta ca Fiu al lui 
Dumnezeu şi ca Mesia, voind a-I zădărnici misiunea, însă cum voia 
să-I zădărnicească reuşita, strecurându-I în suflet îndoiala şi repulsia: 
de ce şi pentru cine să renunţe la dumnezeiasca armonie cu Tatăl şi cu 
Duhul Sfânt: pentru lumea cea din iad? Sau pentru iadul cel din lume? 
Iisus trăia acum o agonie mai cumplită decât cea de pe Cruce. Aici şi 
acum era adevărata Cruce!

Doar un înger, un singur înger I-a fost trimis din cer spre a-L 
„întări“. De pe pământ, nici un sprijin! Nici măcar vântul nu adia. 
Numai durere şi arşiţă! Şi lacrimi...! Şi sânge...! Şi rugăciune! Multă 
rugăciune! Dar şi mai multă iubire! O infinită iubire! Până târziu în 
noapte, numai durere, sânge şi iubire !

Într-un sfârşit Iisus S-a ridicat. Iubirea a învins! Ispita a trecut, dar 
„a sosit ceasul“! De acum însă, decizia era luată. „Paharul“ apogeului 
chenotic a fost acceptat: „Jertfe şi prinoase n-ai voit. Dar Mi-ai 
întocmit trup. Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut... Iată 
vin, ca să fac voia Ta, Dumnezeule!“ (Evrei 9, 6-7).

Abia de acum înainte Cina cea de Taină va avea o deplină 
justificare: pâinea şi vinul devin acum elementele Jertfei cosmice, 
marcând nesângeros locul central al Hristosului Euharistic în viaţa şi 
istoria lumii şi a creaţiei.

Ecoul celor 12 Evanghelii din sfânta şi marea Zi de Joi a Patimilor 
Domnului ne răscoleşte profund de fiecare dată, pentru că de fiecare 
dată suntem surprinşi de acelaşi adevăr zguduitor: dintr-o iubire care 
ni se pare de-a dreptul absurdă şi pe care n-o vom putea înţelege pe 
deplin niciodată, într-un conflict durând de milenii, Dumnezeu a 
decis aici, în Ghetsimani, ca pe Cruce să ţină partea omului, aparent 



265

chiar împotriva propriei Sale dumnezeiri, sau, cum ar spune un autor 
contemporan: „Dumnezeu contra Dumnezeu, de dragul omului!“ Spre 
mântuirea omului, adăugăm noi. Iubirea şi tăcerea intradivină se va 
transcende de acum către un alt „tu“, care va fi introdus în taina Lui, în 
intimitatea divină a comuniunii trinitare, „în Cartea Vieţii Mielului cel 
înjunghiat“ (Apocalipsa 13, 8).

Dar să mergem până la capăt!
Vineri, 14 Nisan, pe Golgota. Cele trei cruci, cu însângeratele lor 

poveri, stau ridicate în văzul lumii. În Ierusalim, la templu, a început 
înjunghierea mieilor de Paşti. De pe Crucea din mijloc răsună acum 
un strigăt sfâşietor: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
(sau „pentru cine”) M-ai părăsit!“ (Matei 27,46). Este momentul 
însingurării Fiului, prin despărţirea de Tatăl, Care şi El suferă, dar 
aprobă totul, pentru că iubeşte: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât pe Fiul Său Cel unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3, 16). Acum, mărturisirea 
dumnezeieştii iubiri este completă!

Dacă Fiul n-ar fi rămas singur, Jertfa n-ar mai fi fost Jertfă, biruinţa 
n-ar mai fi fost biruinţă, nici Învierea, Înviere, iar planul divin mântuitor 
ar fi eşuat jalnic. Dar nici strigătul părăsirii nu este doar un strigăt 
disperat şi neputincios! El reprezintă de fapt versetul de început al unei 
rugăciuni profetice, versificată de regele David în Psalmul 21(1). Iisus 
n-a putut rosti decât doar dureroasa expresie de mai sus... Ca o pânză 
înnegurată, noaptea morţii se lăsa greu peste El, învăluindu-L din ce în 
ce mai strâns. Gustând oţetul şi murmurând abia a auzit şoapta finală: 
„Săvârşitu-s-a!“, buzele Lui inflamate rostesc apoi ultima rugăciune, 
singura care-L mai putea mângâia acum: era o amintire de iubire, tot 
un psalm, rugăciunea Lui din pruncie, învăţată de la Sfânta Sa Maică 
şi rostită întotdeauna seara înainte de culcare: „Părinte, în mâinile Tale 
încredinţez Duhul Meu!“ (Psalm 30, 5; Luca 23, 46).

Apoi capul I-a căzut pe piept, inima I s-a oprit şi somnul morţii L-a 
cuprins. Fiul Omului Şi-a băut „Paharul“ până la capăt: „Mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viaţa lui să şi-o pună pentru 
prietenii săi!“ (Ioan 15, 13).

De atunci şi până astăzi şi până la sfârşitul veacurilor, mărturisirea 
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şi oferta acestei iubiri stă la inima fiecăruia dintre noi: „Iată stau la uşă 
şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide, voi intra şi voi cina cu 
el şi el cu Mine“ (Apocalipsa 3, 20).

Într-adevăr, Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
Cel ce S-a jertfit pentru noi, vine mereu şi Se invită mereu la masa 
noastră a păcătoşilor, dar nu pentru a primi ceva, ci pentru a ne oferi de-a 
pururi evenimentul Cinei marii Sale iubiri: „Luaţi, mâncaţi, Acesta este 
Trupul Meu... Beţi dintru acesta toţi, Acesta este Sângele Meu...“ (Matei 
26, 26-28). „Rămâneţi întru dragostea Mea!“ (Ioan 15, 9).
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sUFERINŢă şI BINECUVÂNTARE-  
CHP şI AsEMăNARE 

MOTTO: Din lacrimi punem pod genunii, din lacrimi înviem 
mereu, şi împletind din lacrimi funii, ne priponim de Dumnezeu. 

(Radu Gyr, „Lacrimi”)

Luminiţa Irina Niculescu

Pe cerul existenţei noastre mai zăbovesc uneori nori negri, 
ameninţători, apăsători, care ne indispun sau chiar ne întristează, în 
funcţie de sensibilitatea fiecăruia dintre noi. Apoi, după un timp, se 
risipesc norii şi apare soarele, revărsare de lumină, bună dispoziţie, 
încredere în viaţă şi în oameni – şi ne bucurăm.

Ne bucurăm şi uităm că au existat semeni de-ai noştri tineri, puri, 
nevinovaţi, smulşi vieţii, întemniţaţi în floarea vârstei, mutilaţi sufleteşte 
şi trupeşte în infernale puşcării aneantizante, morminte ale tinereţii lor. 
Ne bucurăm de strălucirea soarelui şi uităm că aceşti tineri minunaţi, 
jertfiţi pe altarul iubirii de ţară şi de neam, n-au mai văzut cerul zile şi 
nopţi, zile şi săptămâni, „zile şi luni şi timpuri şi ani” (Galateni 4, 10) – 
zeci de ani, tot atâtea veşnicii pentru ei şi pentru familiile lor. 

uităm de ultima generaţie de martiri pentru Hristos ai neamului românesc, 
sute de mii de clerici şi mireni, fraţi de-ai noştri frumoşi şi demni, surori de-
ale noastre cu chip de înger, delicate şi neprihănite, toţi „crescuţi în spiritul 
dragostei faţă de Dumnezeu şi al ajutării semenilor aflaţi în situaţii de 
cumpănă”1, care au suferit năpraznice pătimiri, torturi şi chinuri inimaginabile 
în temniţele diavoleşti din Aiud, Arad, Baia Sprie, Botoşani, Cavnic, 
Dumbrăveni, Galaţi, Gherla, Jilava, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Mislea, 
Piteşti, Poarta Albă, Râmnicu Sărat, Sighet, Târgu Ocna etc., şi în lagărele 
de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră din Peninsula, Poarta Albă, 
Salcia, Periprava, Constanţa, Midia, Capul Midia, Cernavodă etc. 

Acatistul sfinţilor români din închisori ne îndeamnă „să fim uniţi 
prin tainice legături de iubire cu cei ce au încheiat străbaterea căilor 
1 Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2007, p. 498.
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lumeşti prin jertfa supremă (...), să-i pomenim cu evlavie, să-i păstrăm 
în amintirea noastră, să nu-i îngropăm a doua oară în uitare”.2 

„Să nu-i îngropăm a doua oară în uitare” pe martirii-eroi ai urgisitei ţării 
acesteia, care, aruncaţi de instrumentele terorii comuniste în temniţă, au 
fost „credincioşi până la moarte” şi au primit „cununa vieţii” (Apocalipsa 
2, 10). Înnobilându-ne istoria şi fiinţa naţională, numărându-se printre cei 
mai vrednici, mai înduhovniciţi, mai valoroşi fii şi fiice ale gliei străbune, 
ei ne deschid calea spre Hristos, „ca nişte adevăraţi ostaşi ai Celui ce vine 
pe calul alb de apoi”,3 chezăşuind mântuirea neamului nostru.

 Desigur, din fericire, există şi supravieţuitori ai calvarului comunist, 
martiri-mărturisitori care au generozitatea şi nobleţea sufletească de a ne 
încredinţa nouă, generaţiilor care nu mai vrem să suferim nimic, tainele 
suferinţelor lor, ale generaţiei dintre cele două războaie mondiale, care 
a dat „un examen la o materie care nu s-a predat nicăieri, niciodată: 
demenţa secolului al XX-lea” (monahul Valerian Dragoş). Iată, spre 
pildă, cele două mari învăţăminte cu care Dumnezeu le-a „împodobit 
sufletele” acestor îngeri ai pătimirilor: „Să trăim suferinţa ca pe un dar 
de iubire şi să nu ne fie frică decât de a ofensa în vreun fel această 
iubire absolută, desăvârşită”.4 Doamna Aspazia Oţel Petrescu, această 
adevărată muceniţă a neamului românesc, a suferit 14 ani de încarcerare 
în temniţele comuniste, îndurând de-a lungul anilor de martiriu condiţii 
inumane de detenţie, cumplite bătăi şi torturi, frig şi foame, batjocuri şi 
umilinţe, pedepse de coşmar la izolator (unde a fost aruncată, cu cătuşe 
la mâini, într-o celulă teribil de rece, plină de şobolani). 

Voi n-aţi fost cu noi în celule
să ştiţi ce e viaţa de bezne,

sub ghiare de fiară, cu guri nesătule,
voi nu ştiţi ce-i omul când prinde să urle,

strivit de cătuşe la glezne.
2   Aspazia Oţel Petrescu, „Smerit cuvânt înainte-mergător”, în Acatistul sfinţilor 

români din închisori, pp. 7-8.
3  Ieromonahul Daniil Sandu Tudor, Scrieri I, Editura Christiana, Bucureşti, 1999, p. 132.
4  „Nu mă lăsa, Doamne, să cad din braţele Tale!”, dialog între doamna Aspazia Oţel 

Petrescu şi Preasfinţitul Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, în Lumea 
credinţei, nr. 11 (160), noiembrie 2016, p. 56.
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Voi n-aţi plâns în palme, fierbinte,
străpunşi de cuţitul trădării.

Sub cer fără stele, în drum spre morminte,
voi n-aţi dus povara durerilor sfinte

spre slava şi binele ţării. 
(Radu Gyr, „Voi n-aţi fost cu noi în celule”)

Minunata doamnă a avut nu numai puterea de a-şi ierta torţionarii, ci şi 
pe aceea de a-şi împărtăşi în scris anii de suferinţă suprafirească, dăruindu-
ne cinci cărţi până în prezent, pentru a-şi îndeplini o înaltă şi creştinească 
îndatorire: de a ne învăţa şi pe noi să înţelegem ce înseamnă purtarea 
crucii, însoţirea cu suferinţa şi măreţia spiritului în faţa apusului însângerat 
al condiţiei umane. „Floarea intelectualităţii interbelice, fruntea satului 
românesc, elita politică a ţării, sute şi mii de tineri lucizi, generoşi şi dârji, 
toţi sortiţi să fie trimişi pe apa lui Nefârtate de tăvălugul răului pustiitor 
pentru vina de a se opune ororii comuniste; tinerilor conştienţi de pericol 
li s-au schilodit  trupurile, li s-au torturat sufletele, s-a intrat cu bocancii în 
conştiinţa lor, toate de o manieră pe care nu a încercat-o nici diavolul cu 
bietul Iov. Amploarea calvarului a fost terifiantă, supliciile fizice au spart 
toate barierele suportabilului, umilirea pentru demolarea demnităţii au fost 
suprasatanice, sfâşierile sufleteşti de neimaginat, distrugerea personalităţii 
şi desfigurarea eului interior s-au realizat prin torturi diabolic diversificate. 
(...) E cumplit să înveţi pe propria piele că nu există Înviere fără Răstignire, 
dar este divin când ai deplină această cunoaştere”.5 

Acest înger cu chip de om, această purtătoare de cunună a 
pătimirilor, „o biruitoare a iadului comunist şi o exemplară trăitoare 
ortodoxă poate fi comparată cu sfântul Iov, care a fost încercat şapte 
ani. Aspazia Oţel Petrescu a fost încercată paisprezece ani! Sfântul 
Iov a fost liber sub soare şi cercetat şi îngrijit (atât cât se putea) de 
soţia lui, Aspazia Oţel Petrescu a avut interzisă, la un moment dat, 
privirea cerului şi respirarea aerului, gustul apei şi al hranei. Aspazia 
Oţel Petrescu a fost aruncată în groapa cu şobolani. Pe sfântul Iov l-au 
cercetat prietenii lui buni. Aspaziei i s-a interzis comunicarea cu viaţa. 
A fost scufundată în iad”.6 
5  Aspasia Oţel Petrescu, Strigat-am către Tine, Doamne..., Editura Axa, Botoşani, 

2004, pp. 12-14
6  Monahul Valerian Dragoş, scrisoare inclusă în volumul A fost odată, de Aspazia Oţel 
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Ei, supravieţuitorii care au purtat cu demnitate şi dragoste de 
Dumnezeu rănile trupeşti şi sufleteşti îndurate de-a lungul calvarului 
din temniţele comuniste, au reuşit să înfrângă suferinţa prin tăria lor 
de caracter, prin forţa credinţei lor şi prin rugăciune neîncetată. Mai 
presus de toate cele spuse şi nespuse, au biruit suferinţa prin  asimilarea 
ei – ajungând s-o considere „treaptă de iubire”7 Extraordinar, uimitor, 
aproape de necuprins, cum se poate transfigura făptura umană, cum 
poate suferinţa să devină binecuvântare, iar chipul, asemănare!

Nu dor nici luptele pierdute,
nici rănile din piept nu dor,
cum dor acele braţe slute
care să lupte nu mai vor.

Cât inima în piept îţi cântă
ce-nseamnă-n luptă-un braţ răpus?
Ce-ţi pasă-n colb de-o spadă frântă
când te ridici, c-un steag, mai sus?

Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ţi-s,

adevăratele înfrângeri
sunt renunţările la vis. 

(Radu Gyr, „Îndemn la luptă”)
Iar visul martirilor-mărturisitori, atât al celor care au murit în 

închisori, cât şi al celor care-au supravieţuit turbării luciferice, a 
fost acela de a se ridica deasupra urgiilor, chivernisindu-şi suferinţa, 
gândurile de răzbunare, ura, deznădejdea – pentru a ieşi biruitori la 
limanul cel lin şi neînviforat. „După măsura omenească, dar şi după 
măsura îngerului” (Apocalipsa 21, 17).

„Aşa cum ne-a fost dată, [suferinţa] era cu neputinţă să fie înlăturată 
sau dominată, şi atunci ne-am însuşit-o; ne-am însuşit-o cu toate ale 
ei, ne-am împărtăşit cu ea, ne-am împărţit-o ca pe o taină, ca pe o 
binefacere, şi aşa am reuşit să-i umplem porii cu iubire. Ce nesperată 
bucurie când am băgat de seamă că Iisus era cu noi şi, în suprema Lui 

Petrescu, Bucureşti, 2011, pp. 23-24.
7  Aspasia Oţel Petrescu, „Nu mă lăsa, Doamne, să cad din braţele Tale!”, p. 55.
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agonie, ne ceda un strop din durerile Sale! Ce onoare mai mare decât 
a participa la suferinţele jertfitoare de pe Golgota? Iisus era Centrul, 
iar noi, cercul din jurul Său şi, cu cât ne apropiam de Centru prin 
acceptarea suferinţei, cu atât ne apropiam mai mult unele de altele; un 
râu binefăcător de iubire circula printre noi şi închisoarea devenea cer, 
iar durerea se transfigura în binecuvântare”.8 

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist!
Luna venea după El, în celulă,
şi-L făcea mai înalt şi mai trist.

Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
ochii adânci ca nişte păduri.

Luna-L bătea cu argint pe vestminte
argintându-I pe mâini vechi spărturi.

Uimit am sărit de sub pătura sură :
- De unde vii, Doamne, din ce veac?

Iisus a dus lin un deget la gură
şi mi-a făcut semn ca să tac.

S-a aşezat lângă mine pe rogojină :
- Pune-mi pe răni mâna ta!

Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină,
parcă purtase lanţuri cândva.

Oftând şi-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libărci.

Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada Lui, vărgi.

Părea celula munte, părea căpăţână
şi mişunau păduchi şi guzgani.

Am simţit cum îmi cade capul pe mână
şi-am adormit o mie de ani...

8   Aspazia Oţel Petrescu, In Memoriam, Editura Elisavaros, Bucureşti, 2009, pp. 34-35.
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Când m-am deşteptat din afunda genună,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă şi era lună, 
numai Iisus nu era nicăiri...

Am întins braţele, nimeni, tăcere.
Am intrebat zidul: nici un răspuns!

Doar razele reci, ascuţite-n unghere,
cu suliţa lor m-au străpuns...

- Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele. 
Din lună venea fum de căţui...

M-am pipăit... şi pe mâinile mele
am găsit urmele cuielor Lui. 

(Radu Gyr, „Iisus în celulă”)

Radu Gyr (1905-1975), ale cărui poezii au mângâiat şi îmbărbătat 
atâtea suflete chinuite de martiri, scria deopotrivă „pentru a se alina şi 
pentru a alina”; versurile lui aveau atât o funcţie terapeutică cât şi una 
soteriologică, ferindu-i pe fraţii deţinuţi de disperare şi ajutându-i să 
supravieţuiască, nedesprinşi de Iisus Domnul. „Stigmatele descoperite 
în finalul poeziei sunt semnele sacralizării fiinţei; încrederea în sensul 
mântuitor al suferinţei e, până la urmă, soluţia supravieţuirii într-un 
mediu concentraţionar”.9 

Suferinţa, mână-n mână cu iubirea şi cu binecuvântarea. un întreg 
univers de semnificaţii pline de lumină sfinţitoare – „căci noapte nu 
va mai fi acolo” (Apocalipsa 21, 25).  Suprapunerea destinului uman 
peste cel divin. Doar că spre astre, căile sunt mai aspre... Mai cruntă 
suferinţa, mai înălţătoare binecuvântarea!

9 Gheorghe Grigurcu, „Cazul Radu Gyr”, În pădurea de metafore, Editura Paralela 
45, Piteşti, 2003, pp. 266-267.


