Editorial

rOLUL FEMEII ÎN ISTORIA MÂNTUIRII

Au trecut mai mulţi ani de când cunoscuta Anca
Manolache a publicat la Editura Mitropoliei Banatului
lucrarea Problematica femenină în Biserica lui Hristos
(Timişoara, 1994, 145 pp.), în care, printre altele, dezvolta
o analiză critică a practicilor rituale privind femeia şi
mama. În acelaşi timp, ea sugera o metodă de reabilitare
a valorilor biblice unice, omise sau chiar pierdute în cursul
istoriei, referitoare la femeie. Care este autoritatea Bibliei
şi chiar a Tradiţiei, când unele practici rituale şi atitudini
canonice, cu privire la femeie şi la mamă, nu ţin seama de
învăţătura şi exemplul Domnului Iisus Hristos? În ce măsură
practica rituală este aici fidelă sau consecventă spiritului
Evangheliei? Sunt acestea numai câteva frământări la care
autoarea a încercat să le găsească răspuns. Fiind în realitate
o antologie de studii pe tema rolului femeii în Biserică,
lucrarea aducea în prim plan statutul femeii în mesajul lui
Hristos şi rolul ei în istoria mântuirii.
De altfel, Femeia şi mântuirea lumii este şi titlul unei
lucrări de notorietate mondială, alcătuită de cunoscutul
teolog Paul Evdokimov pe care îl preluăm în legătură cu
serbarea femeii la două date importante de la începutul
primăverii calendaristice: 1 şi 8 martie.
Ar trebui spus mai întâi că, exceptând unele contribuţii
valoroase, femeia n-a prea fost un subiect predilect
pentru Teologia ortodoxă, acesteia rezervându-i-se numai
consideraţii pioase şi etice. Subiectul, deşi a fost inclus iniţial
pe agenda Sfântului şi Marelui Sinod panortodox (Pentru o
mai deplină participare a laicilor în cultul şi viaţa Bisericii), a fost
ulterior îndepărtat pentru a lăsa loc altora mai stringente.
Subiectul este însă astăzi abordat în cadrul dialogurilor
ecumenice şi mai mult, chiar în cadrul Consiliului Ecumenic
al Bisericilor. Ortodocşii sunt adesea solicitaţi să răspundă
care este rolul femeii în Biserică, care este răspunsul lor
la problema hirotoniei femeilor, ş.a.m.d. Teologul român
preotul Ion Bria se referea, printre altele, într-un tratat de
Teologie ecumenică la participarea şi angajarea femeilor în
viaţa Bisericii şi a societăţii ca la “probleme încă dificile. Căci
nu e de ajuns a spune că familia este o instituţie biblică şi
socială fundamentală, sau că femeia are rolul şi locul ei în
Biserică, ci este vorba de a respecta şi sprijini femeia să ia
parte, ţinând seama de identitatea ei feminină, de dreptul
şi facultăţile ei, la toate aspectele vieţii bisericeşti şi sociale”
(Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Ed. Institutului biblic şi de
misiune al B.O.R., Bucureşti, 1989, p. 273).
Prima dintre ele este Macrina, sora marelui ierarh Vasile
al Capadociei, ridicată de Biserică la demnitatea sfinţeniei.
Aceasta a transformat proprietatea familiei din Annesi (Asia
Mică) într-o comunitate ascetică. Pe patul de moarte, cu o
seninătate nepământească mărea pe Dumnezeu şi-i vorbea
celuilalt frate al ei, episcopul Grigorie al Nisei despre lumea
de dincolo. A rămas în conştiinţa celor care au cunoscut-o
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ca o făcătoare de mult bine, iar Grigorie însuşi o numea
după moarte „maica mea spirituală” (vezi studiul pr. dr.
Marian M. Branişte, Sfânta Macrina, sora lui Vasile cel
Mare, în rev. „Mitropolia Banatului”, anul XXXIII, nr. 1-2,
ianuarie-februarie, 1983, p. 72).
O altă femeie vrednică de aducere aminte este diaconiţa
Olimpiada, cea cu care Sfântul Ioan Gură de Aur a purtat o
bogată corespondenţă. Murindu-i soţul de tânără, ea nu
se mai căsătoreşte, dar rămâne cu o avere considerabilă,
de care însă se ferea ca de o ispită autentică : „ Mult m-am
rugat să se depărteze de la mine slava deşartă venită din
averi” (O viaţă – o prietenie – o corespondenţă, ediţie
îngrijită de Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 30).
Participarea femeilor la misiunea şi viaţa concretă a
Bisericii este fundamentată pe faptul că ele au devenit, în
mod sacramental, prinTaina Botezului şi Mirungerii, membre
ale Bisericii lui Hristos, cu drepturi şi obligaţii depline în actul
mântuirii, la fel ca şi bărbaţii. Dar misiunea lor se opreşte
aici, întrucât Biserica Ortodoxă este categorică în privinţa
hirotoniei femeii. Din acest punct de vedere este instructivă
opinia pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy:„Dacă femeile nu au fost
chemate la apostolat şi la preoţie slujitoare, aceasta nu este
din dispreţ faţă de condiţia lor sau din motive sociologice.
Preoţia Fecioarei Maria şi apostolatul ei sunt de alt ordin
şi, redescoperind taina acesteia, se pot înţelege în vremea
noastră harismele proprii femeii, inalienabile în Biserică”
(Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Editura Patmos, Cluj
Napoca, 2002, p. 267).
Dincolo de subtilităţile teologice, femeia creştină, ca
mamă, soţie, soră sau prietenă îşi duce mai departe crucea,
fără a riposta câtuşi de puţin. La noi în ţară bunăoară, femeia
creştină, smerită şi tăcută, purtând pe faţă necazurile
vieţii de zi cu zi, nu uită să fie prima la toate slujbele şi
acţiunile Bisericii. E constatarea pe care o poate face
oricine intră în toate bisericile. Iată chipul femeii creştine
şi responsabilitatea ei cu privire la mântuirea lumii, pe care
recunoscându-le, îi aducem un bine meritat prinos.
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ÎNSEMNĂRI LA PRAZNICUL BUNEI VESTIRI
Textul Sfintei Evanghelii ce se citește la
sărbătoarea Bunei Vestiri ne arată deosebit
de clar că întruparea Mântuitorului Iisus
Hristos, care se realizează fără de păcat, de
la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, este o
rezidire, adică o creare din nou a firii sau
naturii umane, deoarece prin întruparea Sa
Fiul lui Dumnezeu a unit în El firea dumnezeiască și firea omenească într-o legătură
nedespărțită, mai tare decât păcatul și moartea. Astfel, prin zămislirea din Fecioara Maria,
Iisus Hristos împlinește planul de mântuire
al lumii, descoperind oamenilor că numai
prin comuniunea de iubire cu Dumnezeu,
care este izvorul vieții, ne putem elibera de
păcat și de moarte.
Sfânta Evanghelie ne arată că Arhanghelul Gavriil vestește Fecioarei Maria că va
naște Fiu, care este al „Celui Preaînalt” și că
„Lui i se va da tronul lui David și va stăpâni
în veci peste casa lui Israel, și împărăția Lui
nu va avea sfârșit” (Luca 1, 33).
La început, pe drept cuvânt, Sfânta
Fecioară nu înțelege mesajul îngerului,
fiindcă nu-și putea da seama cum un înger,
care se închină numai lui Dumnezeu, și nu
oamenilor; să-i facă ei închinăciune. De
aceea, îngerul îi explică marea minune și
taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu, ce nu poate fi
înțeleasă de mintea omenească, fiindcă aparține exclusiv voinței lui Dumnezeu, spunând: „Duhul Sfânt se va
pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri;
pentru aceasta și Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35).
De aici vedem că zămislirea Fiului lui Dumnezeu se
săvârșește cu participarea Sfintei Treimi, în sensul că
puterea lui Dumnezeu Tatăl o va umbri, iar Sfântul Duh
coborându-se peste Sfânta Fecioară face posibilă întruparea, încăt Sfântul care se va naște din ea, adică Fiul
lui Dumnezeu, care El Însuși săvârșește întruparea, va fi
Mântuitorul lumii.
Dacă Dumnezeu Fiul se naște din Sfânta Fecioară, cu
participarea Sfintei Treimi, atunci pe drept cuvânt Biserica o cinstește ca fiind Născătoare de Dumnezeu, iar
noi credincioșii o numim Maica Dumnezeului nostru;
așa cum este confirmat acest adevăr de spusele îngerului care o consacră pe Sfânta Fecioară ca fiind „plină de
har” și „binecuvântată între femei”; sau cum o întâmpină
Elisabeta, verișoara ei, când o numește „Maica Domnului
meu”; fapt recunoscut de însăși Sfânta Fecioară când îi
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răspunde Elisabetei: „ de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire Cel puternic și sfânt este
numele Lui” (Luca 1, 48-49).
Potrivit acestei cinstiri, Biserica o fericește pe Sfânta
Fecioară prin imne de laudă, cum este mai ales, Acatistul
Bunei Vestiri, care actualizând parcă cuvintele îngerului,
o preamărește, spunând: „Bucură-te, cea prin care răsare
bucuria; Bucură-te, cea prin care piere blestemul; Bucurăte, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, izbăvirea
lacrimilor Evei; Bucură-te, înălțime, întru care cu anevoie
se suie gândurile omenești; Bucură-te, adâncime, care
nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești; Bucură-te,
că ești scaun Împăratului; Bucură-te, că porți pe Cel ce
poartă toate; Bucură-te, steaua care arăți Soarele; Bucurăte, pântecele dumnezeieștii întrupări; Bucură-te, cea prin
care se înnoiește făptura; Bucură-te, cea prin care prunc
se face Făcătorul; Bucură-te, Mireasă pururea fecioară!”
Prin acest înălțător imn, când o preamărim pe Sfânta
Fecioară ca Cea care „poartă pe Cel ce poartă toate”, sau
că „este scaun Împăratului”, îi aducem cinstire ca fiind
Născătoare de Dumnezeu.
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Desigur, Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu nu poate
fi înțeleasă de mintea omenească, fiindcă este mai presus de fire, iar mintea omenească înțelege numai ceea
ce este specific naturii umane. Noi primim și înțelegem
această Taină prin credință, pe baza mărturisirii Sfintei
Scripturi, fiindcă întruparea Fiului lui Dumnezeu este un
fapt real, petrecut în istorie, după cum ne mărturisește
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, când spune: „... Și
Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am
vâzut Slava Lui, Slavă ca Unuia-Născut din Tatăl, plin de
har și de adevăr” (Ioan 1, 14). De aceea Părinții Bisericii,
apropiindu-se cu evlavie de minunea și taina Bunei Vestiri, o numesc, potrivit Sfintelor Scripturi, „Taina cea din
veac ascunsă și de îngeri neștiută”, acordându-i o aureolă
deosebită, în sensul că întruparea Fiului lui Dumnezeu
se săvârșește „ din Tată fără mamă și din mamă fără tată”.
Aceasta înseamnă că tatăl adevărat a lui Iisus Hristos este
Dumnezeu Tatăl, iar Sfânta Fecioară devine Mamă fără
ca Mântuitorul să fi avut tată după trup.
Revenind la dialogul Bunei Vestiri, remarcăm în mod
deosebit smerenia și ascultarea de care dă dovadă Sfânta
Fecioară atunci când de bunăvoie primește mesajul
îngerului, spunând: „Iată roaba Domnului, fie mie după
cuvântul tău”. Fără acest accept al ei, spun Sfinții Părinți,
nu s-ar fi realizat zămislirea sau înomenirea Fiului lui
Dumnezeu. De ce ? Pentru că Dumnezeu, deși este
atotputernic, totuși nu voiește ca oamenii să intre în
comuniune cu El în mod forțat, ci voiește ca oamenii să
se împărtășească de harul și de iubirea Lui milostivă în
mod liber. Sfântul Isaac Sirul evidențiază faptul că datorită ascultării smerite cu care Sfânta Fecioară Maria a
primit în viața ei planul lui Dumnezeu de mântuire a
lumii, El se arată oamenilor: „nu prin tunete și fulgere,
nici prin glasuri înspăimăntătoare precum pe Muntele
Sinai, ci s-a lăsat încetinel, ca ploaia ce pică pe lâna oilor,
și ca picătura ce cade moale pe pământ, vorbind cu noi
în alt chip vâzut. Și pogorârea aceasta s-a făcut atunci,
când și-a acoperit Mărimea Sa, ca într-o visterie sub un
înveliș de carne, și fiind îmbrăcat în firea noastră, a vorbit
cu noi prin acel înveliș pe care bunăvoința Lui l-a lucrat
în sânul Fecioarei de Dumnezeu Născătoarei Maria ca
noi văzându-L pe El că este din neamul nostru și că stă
de vorbă cu noi să nu ne îngrozim de vederea Lui . De
aceea, oricine s-ar îmbrăca în haina, prin care văzut S-a
făcut Ziditorul îmbrăcându-Se în trup, acela s-a îmbrăcat
în Hristos” (Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, XX,
Ed. Bunavestire, Bacău, 1997, p. 97-98).
Cinstind pe Sfânta Fecioară după cuviință, ca fiind
Născătoare de Dumnezeu, Biserica îi acordă un cult special, numit de „supravenerare”, deosebit de cel acordat
sfinților, care este de „venerare”; și îi consacră patru sărbători, începând cu Buna Vestire, ca fericite prilejuri în
care credincioșii să i se adreseze cu evlavie deosebită
ca unei Mame iubitoare, ce cu milostivire mijlocește la
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Fiul ei pentru mântuirea sufletelor și pentru izbăvirea
din necazuri și nevoi.
Mărturisind credința în mântuirea adusă lumii prin
întruparea Fiului lui Dumnezeu, timp de mai multe secole
de la întemeierea Bisericii, nici un credincios nu s-a abătut de la cinstirea Sfintei Fecioare Maria ca Născătoare
de Dumnezeu. Din nefericire însă, neputând înțelege
taina și minunea întrupării Fiului lui Dumnezeu, un eretic, pe nume Nestorie, învăța la începutul secolului V,
că în Iisus Hristos există două persoane, una dumnezeiască și una omenească, deosebite între ele. Făcând
această deosebire, Nestorie spunea că Fecioara Maria
nu a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca să poată fi numită
„Născătoare de Dumnezeu”, ci a născut pe omul Hristos, motiv pentru care el o numește „Născătoare de om”
sau cel mult „Născătoare de Hristos”. Dat fiind faptul că
această erezie a creat multă tulburare în Biserică, printre credincioși, Părinții Bisericii adunați din toată lumea
într-un sinod ecumenic, ținut la Efes în anul 431, au condamnat învățătura greșită a lui Nestorie, stabilind că în
Iisus Hristos există două firi: una divină și una umană
unite într-o singură persoană, cea a Fiului lui Dumnezeu;
astfel că Fecioara Maria a născut o singură Persoană cea
a Fiului lui Dumnezeu, fiind cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu.
Această învățătură a rămas neschimbată secole de-a
rândul, pănă când, după reforma lui Martin Luther, mai
ales creștinii neoprotestanți refuză ostentativ să o cinstească pe Maica Domnului ca fiind Născătoare de Dumnezeu. Fără a intra în polemică cu aceștia, vom spune
doar că asemena celor din perioada sinoadelor ecumneice, ei nu vor să înțeleagă și să pătrundă în toată profunzimea ei marea taină și minune a întrupării Fiului lui
Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria.
*

*

*

Din cele până aici expuse, vedem că Biserica noastră dreptmăritoare, cinstind după cuviință pe Sfânta
Fecioară Maria ca fiind Născătoare de Dumnezeu, îi înalță
rugăciuni și imne de laudă cu prilejul sfintelor slujbe, și
mai ales în cadrul Sfintei Liturghii, când imediat după
prefacerea cinstitelor daruri în Trupul și Sângele Domnului, credincioșii îi aduc un prea frumos imn de venerare,
spunând: „Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea
nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești
mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvântul l-ai născut; pe Tine cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu Te mărim.”
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NECROLOGUL – UN CRÂMPEI DE SPERANȚĂ
Prof. ALEXANDRU HRAB
Cuvântul îl însoțește pe om de la Botez până când
trece din această viață spre veșnicie1. La fel ca și predica
la Sfânta Liturghie, de la Cununie sau de la altă slujbă,
necrologul sau predica de la înmormântare, pe lângă
faptul că este un omagiu adus celui plecat spre Dumnezeu devine un mijloc de transmitere a învățăturilor
de credință ajutându-i pe ascultători să se apropie de

Dumnezeu2.
Privind acest gen de predică, în viziunea noastră se
impun câteva cerințe pe care cel ce ține cuvântarea trebuie să le urmeze. Prima cerință este atenția preotului
în pregătirea predicii. El trebuie să țină cont cine este cel
adormit: dacă este femeie sau bărbat, dacă este copil,
tânăr, la vârsta de mijloc sau bătrân, dacă a fost căsătorit sau nu, dacă a avut copii, dacă a fost un apropiat al
bisericii sau dacă nu, „preotul să evite să predice aberant de insensibil în cazul înmormântării unor persoane
care nu frecventează biserica”3. Chiar și cauza morții are
nevoie de o atenție specială, fiind interzisă „expunerea
1 De real folos și inspirației în alcătuirea unor predici pentru
înmormântare este lucrarea: Arhimandritul Teofil Părăian, În
nădejdea învierii. Predici la înmormântări, ed. Basilica, f.l.,
2010.
2 Pr. lect. Vasile Gordon, „Pareneza în slujirea pastoral-misionară a Bisericii. Teză de doctorat în teologie” în Ortodoxia.
Revista Patriarhiei Române, anul L, 1999, nr. 3-4, iulie-decembrie, București, p. 113.
3 Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Formare pentru
propovăduire. Studii și articole de catehetică, pedagogie și omiletică activă, Techno Media, Sibiu, 2013, p. 228.
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suferinței umane drept răspuns credinței sau necredinței
unui membru al comunității”4. Nu poate veni cu același
tipar de predică pentru fiecare înmormântare. Într-un fel
va rosti cuvântul la moartea unui copil, în alt fel la moartea unui bătrân, într-un fel la moartea unei tinere și în alt
fel la moartea unei persoane care nu a fost apropiată de
biserică și așa mai departe.
Preocuparea pentru
veșmintele pe care preotul le va alege pentru ziua
înmormântării este o altă
cerință pentru o predică
dătătoare de nădejde.
Este de preferabil ca
acestea să fie veșminte de
culoare albă, galbenă sau
aurii, nicidecum negre,
așa cum se obișnuiește
în unele zone ale țării.
Sunt purtate veșminte
luminate pentru a aduce
aminte de Învierea Domnului și a-i încredința pe
cei de față că moartea este
o Înviere.
O altă grijă care va trebui să o aibă în vedere predicatorul la înmormântare
este formula de început a predicii. Din nefericire, multe
dintre predici încep cu formula: „Îndurerată familie, jalnică adunare” sau „jalnici ascultători”. Ascultătorii nu sunt
jalnici. Este adevărat că înmormântarea aduce jale, dar
jalnic nu înseamnă îndurerat de pierderea unei persoane
dragi. De preferabil, ar fi ca predica să înceapă indiferent
de perioadă cu salutul creștinilor din perioada pascală:
„Hristos a înviat!”, pentru a trezi în inima celor îndurerați
nădejdea Învierii, iar formula de adresare să fie: „Îndoliată familie, întristată adunare”, „Îndurerată familie, iubiți
credincioși”, „Iubită familie, iubiți credincioși”.
A patra problemă pe care o ridicăm este faptul că
preotul trebuie să înceapă întotdeauna cu un motto
al încurajării fie scripturistic: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te
voi pune; intră întru bucuria domnului tău” (Matei 25, 23),
„Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde,
pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce
4 Ibidem, p. 228.
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împreună cu El” (I Tesaloniceni 4, 13-14), fie pornind de
la pericopa Apostolică rostită în cadrul slujbei: „Fericită
este calea întru care mergi astăzi, suflete, că sa gătit ţie loc
de odihnă”. Bineînțeles că se poate folosi un motto și din
scrierile patristice și din zicătorile populare, dar el să fie
în tema înmormântării.
A cincea cerință în viziunea noastră este atenția pe
care predicatorul trebuie să o acorde discursului. Familia
este îndurerată. Cu toată frumusețea slujbei înmormântării și cu toate rugăciunile care au un caracter de iertare
a păcatelor și de sălășluire a sufletului despărțit de trup în
Împărăția lui Dumnezeu, ea păstrează o melodie de jale,
de durere. Nu mai este cazul ca și preotul să accentueze
durerea prin cuvinte lacrimogene. Un discurs limpede,
centrat pe Evanghelie este mai mult decât necesar. Indiferent de faptele pe care le-a avut în viață adormitul,
preotul este chemat să încurajeze, să redea speranța,
să condamne păcatul, dar să iubească pe păcătos, de
exemplu, dacă adormitul nu prea a ajuns pe la biserică:
„Ce ne mai rămâne nouă? Ne rămâne să ne întrebăm ce
putem face pentru un om care, poate, nu s-a străduit cât ar
fi trebuit pentru cele veșnice, ci s-a străduit mai mult pentru
cele vremelnice, ce putem face? Știți ce putem face? Ce am
făcut de când a început slujba: să ne rugăm pentru el, să ne
rugăm lui Dumnezeu să-l primească și să-l învrednicească
de darurile și de odihna veșnică”5 sau „Iată, ne-am adunat
aici ca să fim rugători și cinstitori pentru cel ce s-a mutat din
această viață, robul lui Dumnezeu, (…), îl însoțim cu rugăciunea pe drumul care duce din această viață, nădăjduim
noi că drumul lui este un drum spre cer și, de aceea, am și zis
ceea ce s-a spus la sfânta slujbă «Fericită este calea pe care
mergi astăzi, suflete, că ți s-a gătit loc de odihnă!». Sigur că,
familia lui, care îl reprezintă după ce el nu mai este cu noi,
îl iubește. Și așa cum îl iubește familia lui trebuie să îl iubim
și noi, ca pe un frate al nostru și să-l însoțim cu rugăciunea
și să ne rugăm pentru fericirea lui cea veșnică, să ne rugăm
ca Dumnezeu să-l primească cu drepții și cu sfinții. Ne-am
rugat și ne vom mai ruga și nădăjduim ca Dumnezeu, Care
iubește pe cel mai mare păcătos mai mult decât poate iubi
un sfânt pe Dumnezeu, să-l primească cu drepții și cu sfinții,
iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun
și de oameni iubitor”6, sau „Să rămânem în gândul acesta,
de a-i fi de folos robului lui Dumnezeu, (…), de a-i fi de
folos cu rugăciunea, de a-i fi de folos cu gânduri bune, de
a-i fi de folos cu cinstirea noastră pe mai departe. Așa cum
cei apropiați ai lui l-au iubit în starea în care a ajuns, să-l
cuprindem și noi în iubirea noastră și să-l ducem în fața
lui Dumnezeu, și să zicem: Doamne, odihnește cu drepții
sufletul adormitului robului Tău, (…) și iartă-i lui toată
greșeala cea de voie și cea fără de voie, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin”7.
5 Arhimandritul Teofil Părăian, În nădejdea învierii. Predici
la înmormântări, ed. Basilica, f.l., 2010, p. 148.
6 Ibidem, p. 254.
7 Ibidem, p. 249.
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Și exemplele pot continua. Deși nu fac obiectul predicii
considerăm necesar să amintim aici eliminarea, pe cât
posibil, a acelor poezii puse pe melodii cunoscute sub
numele de „Hora mortului”8. Dacă predica este de îmbărbătare a familiei, aceste poezii lacrimogene anulează tot
efortul depus de predicator.
Putem prezenta câteva idei pe care se poate dezvolta
o predică dătătoare de nădejde:
- este momentul aducerii la frumusețea cea dintâi, stării
paradisiace;
- cel adormit trăiește veșnic in inima celor care l-au
cunoscut;
- care este semnificația morții trupești;
- valoarea trupului;
- cel adormit a câștigat rugăciunea care să-l așeze în
împărăția lui Dumnezeu;
- valoarea rugăciunilor pentru cel adormit
- plecarea din această lume nu este o plecare definitivă;
- există o revedere în împărăția lui Dumnezeu;
- adormitul este de față când îl pomenim la Sfânta
Liturghie și în rugăciunea particulară;
- puterea Sfintei Liturghii și importanța participării la
aceasta;
- puterea rugăciunii;
- nu numai preotul se roagă, ci toți cei care sunt prezenți
sunt împreună-rugători cu preotul;
- suntem trecători pe acest pământ.
O ultimă parte a ceea ce reprezintă predica de la înmormântare arată cuvintele părintelui profesor Dumitru Belu:
„Lăsând la o parte scopul final al necrologului, care se încadrează în acela al propovăduirii în general, prin cuvântarea
funebră se urmăresc ca scopuri apropiate:
- manifestarea părerii de rău pentru pierderea unuia
din membrii organismului parohial, potrivit cuvântului Sf.
Pavel care zice: «Dacă un mădular suferă, toate mădularele
suferă împreună…» (I Cor. 12, 26);
- mângâierea celor îndoliați;
- avertizarea credincioșilor participanți la înmormântare de a se lepăda de păcat, de a se hotărî pentru o viață
nouă și de a merge cu hotărâre pe calea aceasta;
- instruirea atât a celor îndoliați cât și a tuturor celorlalți
participanți”9.
Nu trebuie uitat că necrologul trebuie să exprime
cuvinte de îmbărbătare a familiei, de alinare pentru
pierderea suferită, să fie plin de cuvinte de mângâiere și
încurajare, dar cel mai important să arate că preotul este
vestitorul lui Hristos cel Înviat și că moartea este o cale spre
Înviere, un drum spre Împărăția lui Dumnezeu.
8 În părțile Mehedinţului există niște poezii compuse special
pentru astfel de evenimente la care se adaptează viața adormitului
și felul cum a murit acesta.
9 „Cu privire la necrolog”, în MA, an X, 1965, nr. 4-6, în
vol. Culegere de predici… Timișoara…, p. 221 apud Pr. lect.
Vasile Gordon, op. cit., p. 113.
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UN MĂRȚIȘOR MAI TRIST...
Prof. ILEANA SILVEANU

Fiindcă istoria, mai ales cea naţională, nu poate fi studiată fără participare emoţională, trebuie să recunoaştem de la bun început, că aparţinem unui popor născut
liber dar care a avut de traversat fără voia lui, datorită
amplasării teritoriale, la încrucişarea drumurilor dintre
est şi vest şi a bogăţiilor solului şi subsolului, suferinţe
inimaginabile, provocate adesea din cauza vecinătăţilor.
Trecutul unui popor, o poveste deosebit de frumoasă
încărcată cu bune şi rele (adesea crude şi inimaginabil de
suportat) trebuie cercetat şi prezentat, în special, tineretului, în lumina adevărului. N-avem dreptul să ascundem
vitregia sorţii cu care ne-am confruntat între anii 19451989 când pe porţile larg deschise ale penitenciarelor
şi ale lagărelor de muncă au intrat doborâţi de dureri
fizice, psihice, umilinţe şi batjocori, anchetaţii securităţii,
împovăraţi de anii grei de detenţie oferiţi de instanţele
Tribunalelor Militare.
Şi n-au fost doar bărbaţi: şirul celor trecuţi prin
instanţe era format din femei şi chiar şi de copii.
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Scurgerea ireversibilă a nisipului din uriaşa clepsidră,
a închis rănile dar nu le-a vindecat.
În ultimele sale clipe de viaţă, în celula cu pereţii înfloriţi de mucegai, Mircea Vulcănescu a cerut celor care-l
vegheau „să nu ne răzbunaţi”. Nu, nu dorim răzbunare,
dar le cerem celor ce ne-au fost călăi, să aibă curajul să-şi
ceară iertare.
Aceasta ar fi în spiritul celei mai cunoscut rugăciuni
creştine „iartă-ne nouă greşalele noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri”. În asentimentul tuturor încercaţilor sorţii, afirm că-i vom ierta.
Tradiţia românească păstrează bine înrădăcinatul
obicei ca odată cu prima filă a calendarului închinată
lui Marte (martie) să se ofere reprezentantelor sexului
frumos un mărunt talisman purtător de noroc, atârnat
de şnuruleţul împletit în culorile ce simbolizează nevinovăţia şi dragostea.
Începuturile se pierd în depărtata antichitate, când
romanii întâmpinau Anul Nou, la 1 Martie. Buni agricul-
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tori, în perioada când nu puneau mâna pe arme, ştiau
cum trebuie să-şi lucreze pământurile pentru a avea
cele necesare traiului. Legat cu mii de fire invizibile de
glie, poporul român, urmaş al gintei latine, s-a impus în
limitele hotărâte ale ţării, apărându-şi libertatea, demnitatea şi credinţa, plătind adesea nu doar cu sânge ci
şi cu propria lor viaţă.
În paginile volumelor cărţii mele „Cărările speranţei”
am evocat (pe marginea informaţiilor directe ca şi pe
baza documentelor de arhivă) chipuri de luptători înca-

Situată la marginea satului şi înconjurată de grădini, casa
oferea posibilitatea de a ascunde privirilor curioşilor atât
pe cei ce locuiau ca şi pe cei ce se bucurau de ospitalitate,
trecând pragul casei.
Potrivită de statură, iute în mişcări, calmă şi caldă la
vorbă, purta pe cap basmaua specifică portului bănăţean. Sub fruntea uşor boltită, ochii căprui te priveau
direct ori de câte ori era solicitată. Respectând legile
nescrise ale tradiţiei neamului românesc va oferi, fără
să stea pe gânduri, ospitalitate şi ajutor.

draţi în mişcarea de rezistenţă anticomunistă. Cred că
este binevenită creionarea unor figuri feminine care au
urcat Golgota hotărâte şi demne.
Ca să ajungi în comuna Zorlenţu Mare există două
posibilităţi. Una, să faci o vizită la Reşiţa şi, de acolo, paşii
să te îndrepte spre Caransebeş. La jumătatea drumului, o
placă indicatoare te îndeamnă s-o iei la stânga. A doua,
să pleci de la Timişoara spre Caransebeş şi, de acolo, s-o
iei spre Reşiţa. Respectând semnul aşezat la şosea, o vei
lua la dreapta şi după ce admiri serpentinele blânde, vei
intra în localitatea amintită.
Aici a văzut lumina zilei Maria Magheţi, zisă a lui Borlovan, la 8 septembrie 1904. Îşi va întemeia o familie la vremea potrivită, rămânând să locuiască în comuna natală.

Cei dintâi care vor apela la adăpost, vor fi tată şi fiu
Atnagea, din aceeaşi comună. Cunoscându-le sentimentele faţă de nou instalata putere în stat, nu se teme de
repersursiuni, ba mai mult, va şti să găsească un loc tainic
pentru o armă militară tip Z B şi 15 cartuşe – materiale
subversive. După acrestarea dr. Vuc Liviu şi a altora din
grupul lui, Maria Magheţi oferă ospitalitate şi sprijin alimentar grupului condus de Beg Ioan.
Deosebit de activă, Securitatea acţionează şi-n
noaptea de 24/25 august 1952 (conform Dosarului
nr.128/1952), o arestează pe Maria Magheţi împreună
cu alţi 16 consăteni. Ancheta, începută la Reşiţa, va fi
continuată la Caransebeş pentru ca, ulterior, să fie adusă
la Timişoara, unde va fi preluată de tânărul „lucrător de
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securitate” slt. Pavel Abraham (Cărările speranţei, vol. I,
pag.109). Tratată după canoanele acestei instituţii, va
găsi resurse să-i înfrunte curajos pe anchetatori, aşa
cum rezultă din declaraţiile date la 14 octombrie 1952,
inserate la pag. 227 din Dosarul cu nr.128/1952, vol.VI.
„Deşi ştiam ce gândesc cei din grup, nu i-am denunţat
fiindcă şi eu doream aceleaşi lucruri ca şi ei. I-am găzduit
şi alimentat cam patru luni”. Grupul va fi judecat în 30
mai 1953 şi Maria Magheţi primeşte o pedeapsă de 6 ani
închisoare corecţională şi confiscarea averii.
La începutul lunii martie 1953, în loc de mărţişor,
Maria Magheţi se îndreaptă către penitenciarul Rahova
iar din 21 martie 1953 va cunoaşte celularul de la Mislea.
De la această închisoare, cu sănătatea zdruncinată, se va
îndrepta, fără voia ei, la Miercurea Ciuc. N-avea cui să
se plângă, cui să ceară ajutor. Singurul căruia i se putea
adresa fără frică de prigoană era Dumnezeu dar şi Lui
doar în gând şi adesea doar în liniştea nopţii.
Despre celula 4 de la Miercurea Ciuc, rezervată arestului sever, vorbeşte şi Aspasia Oţel Petrescu în „Lacrima
prigoanei”. Era „considerată iadul cel mai adânc al iadului
mare”.
Mărţişor, prima lună de primăvară. Să întoarcem iar
paginile timpului şi să ne reamintim de alte arestări de
pe meleagurile atât de dragi ale Banatului.
Procesul grupului din care făcea parte Anişoara
Horescu, cumnata lui Spiru Blănaru şi tatăl ei, se va judeca
în martie 1950. Pedepsele se dau cu uşurinţa cu care dai
acadele copiilor. În instanţă, spre stupefacţia completului de judecată, tânăra Anişoara Horescu are curajul să
ceară să i se adauge ei pedepsele, tatălui şi a celor doi
bătrâni care-i adăpostiseră. Va executa cei 7 ani cunoscând îndeaproape Văcăreştii „cu celulele întunecate cu
pereţii încărcaţi de o mâzgă umedă. Uşa masivă care s-a
deschis părea că ascunde animale sălbatice” (Cărările speranţei, vol. 1, pag.124).
Arestată în 18 martie 1953, Popovici Maria, zisă Sacabei, din localitatea Mehadica va fi anchetată la Timişoara
de lt. de securitate (avansase) Pavel Abraham, care va fi
curios să afle de ce i-a ajutat pe Baderca Iancu şi pe Duicu
Nistor, dându-le ospitalitate, alimente, ba şi tricotândule flanele şi ciorapi. Răspunsul e prompt. Nu i-a putut
denunţa fiindcă s-a simţit ataşată ideilor lor (pag.214,
Dosar nr.210/1953).
Deşi recunoscută prin lege, biserica şi slujitorii ei, au
avut de pătimit din plin în „Epoca de aur”. Cu toate că
fusese recunoscută prin lege, biserica şi slujitorii ei au
pătimit din plin în anii de teroare comunistă. Nici mănăstirile n-au fost scutite de vizitele nocturne ale„lucrătorilor
de securitate”, de arestări, de ameninţări, de umilinţe.
Măruntă de statură, cu faţa permanent luminoasă
datorită ochilor cu privire pătrunzătoare dar caldă, ageră
şi sprintenă la minte, maica Patricia Codău a fost şi va
rămâne cunoscută ca o mână de fier a obştei căreia i-a
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aparţinut. S-a bucurat întotdeauna de prezenţa celor ce
i-au călcat pragul locuinţei, fie că era la Arad fie că la Timişoara. Vocea mereu caldă picura în inima ascultătorului
pace, linişte şi încredere. Arestată în noaptea de 22/23
aprilie 1959 împreună cu un grup de 6 persoane pentru
„săvârşirea infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale”,
aşa cum se motivează în Dosarul nr.1460/1959 pag.2, va
fi reţinută pentru puţin timp la securitatea din Arad şi
apoi adusă urgent la Timişoara. Codău Ecaterina , zisă
Patricia, este licenţiata Facultăţii de Teologie Bucureşti,
promoţia1944-1945 şi stareţa Mănăstirii de maici Gai din
Arad. Nemulţumit de răspunsurile date, precise, sigure
dar, mai ales, sărace în amănunte, îl fac pe lt. maj. Feraru
Constantin să noteze în final: „Ancheta constată că nu
sunteţi sinceră şi vă atrage atenţia să declaraţi adevărul”.
Lăsându-se înşelat de aparenţă, avea în faţă o femeie
puţintică la trup, plăpândă şi deci uşor de manevrat,
lasă la o parte politeţea şi ridică tonul (de altfel specific
comportării, adaugă şi numele unor sfinţi) ameninţând
din plin. Maica Patricia era însă hotărâtă să reziste anchetatorului, mai ales că mintea îi era limpede şi judecata
profundă. În perioada cât a fost în custodia Securităţii a
avut parte şi de comportarea anchetatorului cpt. Burcă
Iosif al cărui vocabular era, de asemenei, încărcat de trimiteri directe ca şi de folosirea unor cuvinte întâlnite la
periferia oraşelor. Formulele de politeţe fuseseră uitate
dar maica Patricia a ştiut să treacă peste ele. Nu s-a lăsat
cotropită de momentele crunte prin care a fost obligată
să treacă, permanent încrezătoare în forţa divină. Chiar
dacă spaţiul i-a fost limitat, chiar dacă trupul i-a fost chinuit, mintea i-a fost mereu limpede şi gândul s-a topit în
rugăciune. Departe de ambianţa cu care era obişnuită, a
făcut în aşa fel ca petiţia netimbrată adresată Celui Atotputernic să pornească din preaplinul inimii îndurerate.
Procesul se va judeca în 22 octombrie 1959 când, prin
intermediul Sentinţei cu nr.532, i se dă maicii Patricia
Codău 15 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi
confiscarea averii personale în întregime pentru„uneltire
contra ordinei publice” (Era stareţa unei mănăstiri, n-avea
avere, nu uneltise cu nimeni împotriva nimănui.).
Maica Codău Ecaterina zisă Patricia va putea vedea
din nou soarele, fără frică de gardian, fără zgomot de
vizetă, fără insulte şi mai ales fără apelativul „bandită”,
începând cu data de 27 iulie 1964 fiind „graţiată conform decretului cu nr.411/1964 al Consiliului de Stat” (I.
Silveanu, Cărările speranţei, vol.IV, pag.208).
Acum, în prag de nouă primăvară, oferim şi pentru
celelalte reprezentante .... ce nu mai sunt, un gând, şnuruit cu alb şi roşu, ce poartă chipul celor neamintite în
rândurile de mai sus, fără însă a fi fost uitate: Beg Floare,
Moaţă Ileana, Obesterescu Sofia, Fibişan Maria, surorile
Bălan, Cecilia, Lucia şi Marioara, alături de Borobar Sofia,
Crulea Maria şi d-na F. Câmpeanu.
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VREAU SĂ MĂ ÎMPAC CU DUMNEZEU

Amurgul unei zile de vară… Un suflet înlăcrimat
într-un trup împovărat de ani cheamă un preot să-i
împărtășească soțul aflat în ultimele clipe ale vieții.
- Când s-a împărtășit ultima dată soțul dumneavoastră, a întrebat părintele.
- Niciodată, a venit răspunsul.
- De ce?
- Nu a vrut…
- Și acum vrea?
- Nu, părinte, nici să nu audă, am venit să vă chem fără
să știe el, poate îl convingeți dumneavoastră.
Intrând în casa bolnavului, părintele a întrebat-o pe
soția acestuia:
- Cum îl cheamă, care este numele de botez al soțului?
- Dumitru, părinte.
- Ce vă doare, l-a întrebat părintele pe cel suferind.
- Toate mă dor…
- Împărtășindu-ne, Dumnezeu ne dă putere să îndurăm suferințele și să le depășim. Vreți să vă împărtășiți?
- Nu vreau!
Răspunsul a căzut greu ca o piatră strivitoare asupra
sufletului.
- De ce nu vreți? a continuat să-l întrebe părintele.
- Sunt certat cu Dumnezeu, a răspuns bolnavul cu
o duritate descurajantă pentru continuarea dialogului.
Părintele, îngrijorat și întristat pentru cel suferind și
tulburat sufletește, s-a rugat în taină: ,,Doamne, dă-mi
cuvinte să-l conving că este spre folosul lui și aici și în
veșnicie, să nu rămână singur, împietrit în înnoptarea
sufletului său.”
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Preot COSTICĂ MOROIANU
Dumnezeu
vorbește
prin harul preoției, prin graiul duhovniciei preotului și
,,cele ce sunt cu neputință
la oameni sunt cu putință
la Dumnezeu.” (Luca 18,27)
- Dumnezeu vă iubește și
așteaptă să-I primiți iubirea
lui, vrea să fiți împăcați cu
El. Vreți și dumneavoastră să
vă împăcați cu El? l-a întrebat părintele pe muribund.
- Da, părinte, vreau, a spus
bolnavul deschizându-și
sufletul spre a primi iubirea
și iertarea lui Dumnezeu.
A
venit
răspunsul
așteptat de Dumnezeu
de-a lungul unei vieți
pământești:
- Vreau să mă împac cu Dumnezeu. Credeam că
împărtășania este pentru moarte, a murmurat bolnavul.
- Dumnezeu este Viață și Izvorul vieții pe pământ și în
veșnicie și ne este de folos cu atât mai mult în clipele de
cumpănă să fim împreună cu El, să ne împărtășim cu iubirea, iertarea și viața Lui. Mamele aduc copiii la împărtășit
și Dumnezeu îi face mari; preoții se împărtășesc în fiecare
duminică și la sărbători și Dumnezeu le dă puterea să-L
mărturisească înaintea oamenilor că El este ,,Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14,6), i-a vorbit părintele.
,,Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a
dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12).
- Vreau să mă împărtășesc, părinte, a spus muribundul despovărat de negație, de refuz, împăcat cu sine, cu
lumea, cu Dumnezeu. În sufletul fiecărui om Dumnezeu
este prezent, chiar dacă unii Îl neagă uneori sau nu Îi mai
simt prezența în viața lor. Dumnezeu îndelung răbdător
așteaptă clipa redescoperirii Sale în fiecare suflet.
Enoriașul Dumitru l-a căutat pe Dumnezeu pe o cale
de ocol, a negației, până când a ajuns la limanul neînviforat al afirmației. Și afirmându-L, L-a aflat.
Au urmat mărturisirea lui și dezlegarea dată de
duhovnic.
Imediat după ce s-a împărtășit, enoriașul Dumitru a
plecat în duh din viața pământească în lumile lui Dumnezeu ,,unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci
viață fără de sfârșit”. (Slujba înmormântării, Condac, gl 8)
A plecat având în suflet iubirea și iertarea lui Dumnezeu, rămânând în veșnicie și în gândurile noastre în
lumina Învierii Sale.
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ADMITEREA 2016 LA CLASA A IX-A LA PROFILUL
TEOLOGIC ORTODOX LA LICEUL
CARMEN SYLVA DIN TIMIȘOARA
30 mai - afişarea rezultatelor,
depunerea contestaţiilor;
31 mai - afişarea rezultatelor
finale.

Pentru anul şcolar 2016-2017 au fost alocate câte 28
de locuri pentru clasa a IX-a de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş,
respectiv câte 28 de locuri pentru clasa a IX-a din cadrul
Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, profilul
teologic ortodox (filiera vocaţională).
Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media
generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum
7,00 şi media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum
9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au
promovat evaluarea naţională.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
- certificat de botez (ortodox)- copie legalizată;
- fişa medicală (original);
- fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de
învăţământ gimnazial;
- recomandarea consiliului parohial;
- binecuvântarea Chiriarhului locului;
- certificat de naştere / CI (copie).
Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie
Calendatul admiterii:
19-20 mai 2016 - eliberarea anexelor fişelor de
înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să
participe la probe de aptitudini
23-24 mai - înscrierea candidaţilor;
25-28 mai - desfăşurarea probelor;
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Probele de aptitudini
constau într-o probă orală şi una
scrisă. În proba orală se urmăreşte
interpretarea unei cântări bisericeşti
şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă
se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite
în clasele a VII-a şi a VIII-a. Temele
pentru examenul scris sunt:
1. Dumnezeu se descoperă
oamenilor. Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie;
2. Crearea lumii;
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;
4. Rugăciunea în viaţa

creştinului;
5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos;
6. Legea cea nouă – Fericirile;
7. Crezul - sinteza învăţăturii de credinţă;
8. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
9. Biserica, locaş de închinare:
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.
NOTE:
Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau
respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă,
care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de
aptitudini. Probele scrise sunt evaluate cu note de la 1 la
10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.
Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea
teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.
* De asemenea, în cadrul Sinodului Mitropolitan
din 11 februarie 2016, s-a aprobat acordarea a 5 burse/
semiburse pentru elevii din eparhia noastră care vor să
urmeze cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Episcop
Ioan Popasu” de la Caransebeş. Depunera dosarelor şi
selecţia pentru acordarea burselor se va face la Centrul
eparhial Timişoara.
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- Mărturisire -

- Port cu mine -

Nu Te uita, Doamne, la gândurile mele
goale de sens, doldora de rele.
Nici la vorbele ce le spun nu lua seama,
vicleniile dau printre ele iama.
Faptele ? Faptele, Doamne, ai spus ?
Numai bune de-ascuns.
Despre credinţă n-aş putea spune mai multe
decât că, pe lângă ce port eu în suflet,
grăuntele de muştar pare un munte.
Ce m-ar putea oare salva ?
Doar credinţa în mila Ta.

Port cu mine, să le rostesc când şi când,
crâmpeie de gând,
ziceri de prin cărţi adunate,
despre viaţă, despre de toate.
Ferecate în cuget, ca-n nişte desagi,
plimb prin lume zâmbetele celor dragi.
Măruntele fapte bune, să mă apere când sunt
tristă,
le duc, precum bătrânele bănuţii, legate-n
batistă.
Mai port, asemenea celor ce-şi aşează câte o
floare la piept,
dorinţa de-a cumpăni drept.
Dar mai întâi de toate şi decât orice mai presus,
în suflet îl port pe Iisus.

AQUILINA BIRĂESCU

AQUILINA BIRĂESCU

- Orfanilor de Rai Munţii vor fi aici, mereu acolo, şi ghioceii fragezi.
Şi iarba trimisă-n vânt: îmbracă-i!, aşterne pajişti.
Câmpiile ce murmură geamăt de dor, căderea;
durerea;
Ca şi-acum şapte mii de ani, primind bărbatul şi
femeia.
Atunci mureau doar doi, iar azi ne mor naţiuni;
în facţiuni.
Tresare cântul lor, freamătă gândul lor; în Rai nu
sunt viziuni.
Aievea, era puţin, era frumos, aveam şi dăruiam
totul;
Frate şi soră, nu fii al neamului lui Cain, hain, nu
fii spurcat
E loc pentru-amândoi oricând; e loc curat.
Răreşte-ţi pasul!
Alegi stricat, te bucuri rău, eşti binecuvântat, nu
blestemat.
Ce sunt acestea toate? Le laşi marcat? Îndurerat
să pleci, aşa-i?
Chemat să dai ce n-ai pentru un grai de slavă-n
Rai, mai stai?
Şi-atunci. Cât dormi. E foc în jurul tău, nu vezi?
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Luptăm cu toţii pentru viaţa ta şi tu continui să
nu crezi?
Hai, vino grăbit, smerit, când vom pleca, să fie-n
rugăciune.
Să nu te temi; de câini, de porci sau şerpi, de azi
sau mâine,
Tu fă doar bine, cât ţine de tine, şi-apoi va fi şi
pâine.
Iar dacă nu te răstigneşti şi nu muceniceşti, să
nu doreşti;
Să şti să poţi să ai să dai mai mult, că iei poveşti
şi-apoi răneşti.
Fi pregătit mereu să iubeşti. Şi să ierţi. Ce taine
negrăite...
Şi-apoi plângând să moşteneşti, ce nu poţi să
gândeşti.
Să fii chemat, strigat, să fii urcat; atunci nu vei
mai fi orfan,
Ţi-e dăruit, eşti aşezat la bucuria odihnei cea fără
niciun ban,
În comuniunea familiei Împărăţiei cu ţărmuri infinite...
Remus-Emilian Botoş
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- De-ar fi să trecide-ar fi să treci,
cer întreg
peste furtuni şi ape,
aproape ca Iisus,
câte-aş avea să-ţi spun
dincolo de cuvânt
în loc de rămas bun...
doar atât,
cale de multe vieţi,
aş vrea să înţeleg
cine eram
înainte de a ne şti
în grădina Ghetsimani;
sensibilul va dăinui,
iar inteligibilul,
nepotrivnic în gând,
invocând stilul gotic,
ascunsa entitate
în tainic ipostas,
adâncului de sus

ar fi să-i poarte
două edificii
în plan nespus,
doar atât,
cale de o moarte;
şi aşa
ne-ar regăsi
îngerii luminii
în plan conjunctural
caracteristic,
în timp ce munţii cei veşnici
ar odrăsli ucenici identici...
şi totuşi
când va fi să pleci,
cred c-o să-ţi spun
„rămas bun”,
doar atât,
în plan real.
Mă voi pleca ne-ncetat
Sfântului ocrotitor
Tuturor românilor.
LUMINIȚA IRINA NICULESCU

- Întrebare - Identitate Cine sunt eu ? Nici piatră nici floare
deşi în mine pulsează câte ceva din fiecare.
Cu păsările-n zbor mă-nrudesc,
dar şi frate mă simt lighioanelor ce pântecele-n
ţărână-şi târăsc.
Din neamul vieţuitoarelor care, aflând în palma
mea hrană vin să mă vadă,
însă, rudă apropiată a celor de pradă.
Iscoditor îmi îndrept privirea spre stele,
simţind c-am fost năimit să fiu mai presus decât ele.
Cine sunt eu ?
Grăunte de pulbere ştiindu-se fiu al lui Dumnezeu.
AQUILINA BIRĂESCU
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Cu ce să Te asemui, Doamne ? Oare
cu cel mai luminos soare ?
Dar mai degrabă aş zice,
că eşti un mănunchi de spice
în pârg
între palme duios să le strâng,
fior blând,
o pală de gând,
tunet ori mai curând
asemenea unui cânt ?
Dacă nu cumva vei fi fiind
chiar dorinţa-mi să Te cuprind ?
Sau poate,
izvoditor a toate,
ai ales să rămâi ascuns în veşnica întrebare:
Cine eşti oare ?
Ce asemănare potrivită
ar putea s-aleagă mintea-mi pripită ?
Un glas venind de dincolo de orice cuvânt
parcă şopteşte: Eu sunt Cel ce sunt.
AQUILINA BIRĂESCU
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Duminica Ortodoxiei la Timişoara

În prima duminică din Postul Sfintelor Paşti - 20 martie,
numită şi Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârșit
Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, la
Catedrala mitropolitană„Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara.
Și în acest an, un număr mare de credincioși au participat
la sinaxa euharistică, încununând nevoințele ascetice din
prima săptămână a Postului Mare prin împărtășirea cu
Sfintele Taine.
În cadrul Sfintei
Liturghii, Mitropolitul Banatului a hirotonit pe diaconul
Mihail Gavril Piroc
în treapta preoției,
pe seama Catedralei mitropolitane. La
momentul cuvenit,
pr. Dumitru Vana a
dat citire Pastoralei
Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe
Române la Duminica
Ortodoxiei,
intitulată„Ortodoxia,
calea împărătească a
Evangheliei”.
*
După
Sfânta
Liturghie, la invita-
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ţia Preasfinţitului Părinte
Lukian, Episcopul ortodox sârb al Ungariei şi
administrator al Episcopiei ortodoxe sârbe din
Timişoara, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan a participat, în sala
de festivităţi a Episcopiei Ortodoxe sârbe, la
vernisarea unei expoziţii de icoane, veritabile
comori ale credinței,
spiritualității, evlaviei și
artei iconografice ortodoxe. Expoziția a reunit
icoanele ortodoxe ale
comunității sârbe din
Timișoara, dar și icoanele
ortodoxe din Colecția de Artă veche bisericească a Catedralei mitropolitane. Prin această expoziție, s-a exprimat,
într-un fel, universalitatea Ortodoxiei, dar și faptul că
Ortodoxia nu separă popoarele și nici nu le uniformizează, ci păstrează, prin Duhul Sfânt, unitatea de credință
în diversitatea etnică, lingvistică și culturală. Evenimentul
dedicat Duminicii Ortodoxiei a întrunit numeroşi credincioşi ortodocşi români şi sârbi deopotrivă.
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Slujire arhierească la Timişoara
Plopi și intrare în cler

În Duminica Lăsatului sec de brânză, numită și a izgonirii lui Adam din Rai, 13 martie Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul
credincioșilor Parohiei Plopi, din Protopopiatul Timișoara
II. Aici, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu părintele paroh Zaharia
Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu
părintele Marius Sfercoci, inspector eparhial, în prezența
unui număr impresionant de credincioși. În cadrul Sfintei
Liturghii, Chiriarhul a hirotonit în treapta diaconiei pe
absolventul de teologie Valentin Benchea, administrator la
Centrul eparhial.
În cuvântul de învăţătură
adresat celor prezenţi, Mitropolitul Banatului a explicat
semnificațiile duhovnicești ale
pericopei evanghelice, relatate
de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei (6, 14-21). Pornind
de la cuvintele Apostolului
Pavel „vă îndemn fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
să aduceți trupurile voastre
ca o jertfă vie, sfântă, plăcută
lui Dumnezeu” (Romani 12, 1),
Mitropolitul Banatului a arătat că trupul omului nu este
o materie amorfă, lipsită de
semnificații, ci este, în primul
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rând,„o catedrală a Duhului Sfânt”. Dacă edificiile lumești,
înainte de a se zidi, sunt gândite de câte un arhitect, noi,
oamenii, suntem gândiți și „zidiți” de către Dumnezeu.
De asemenea, dacă pe marile clădiri ale
lumii se fixează câte o placă, în care se
menționează numele proiectantului și al
constructorului, la botezul fiecărui om,
preotul scrie, cu Sfântul și Marele Mir pe
trupul omului, numele Ziditorului făpturii
umane, adică Sfânta Treime.
Tot în cuvântul de învățătură,
Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos la rugăciune și iertare, subliniind importanța
acestora pentru dobândirea Împărăției
celei veșnice. Aflându-ne la începutul
Postului Mare, Chiriarhul a vorbit și despre rolul și însemnătatea postului în viaţa
şi lucrarea Bisericii, evidenţiind îndemnurile Sfinţilor Părinţi referitoare la această
lucrare duhovnicească, numită, pe drept
cuvânt, „şcoală a virtuţilor“ şi menită să
ridice creştinul din moartea păcatului la
viaţa cea veşnică întru Hristos.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh i-a
mulțumit Înaltpreasfinției Sale, atât pentru bucuria adusă
credincioșilor Parohiei Plopi, cât și pentru duhovnicescul
cuvânt de învățătură.
În încheierea acestei vizite pastorale, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, împreună cu părintele paroh Zaharia Pereș,
au mers la o familie cu 8 copii, unde au oferit mai multe
daruri, dar și o masa caldă, deschizând practic porțile
postului cu exemplul mângâierii sufletești a celor aflați
în nevoi.
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Conferința

Înaltpreasfințitului

Mitropolit Ioan la Timișoara

marți, 22 martie, în Sala festivă a Mitropoliei Banatului, în prezenţa unui număr impresionant de tineri, studenţi teologi, profesori de la Facultatea de Litere, Istorie
şi Teologie, preoți de la Centrul eparhial și credincioși
timișoreni, a avut loc exortația Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului,
intitulată „Hristos Învățătorul, modelul jertfei, iertării și
iubirii”.
„Întrucât suntem în Postul Sfintelor Paști, s-a ales ca
temă de dezbatere, pe toată această perioadă, educația
creștină. Venirea lui
Hristos pe pământ
a avut drept scop
întemeierea
unei
școli, și anume școala
nemuririi sau școala
veșniciei. Dacă la celelalte școli se învață
științele
pozitive,
care sunt, de altfel,
importante, întrucât,
prin ele, se descoperă,
într-un fel, o parte din
minunata lucrare a lui
Dumnezeu din creația
Sa, la școala lui Hristos suntem învățați
cum să ne jertfim și cum să iubim. Hristos pune pe o nouă
temelie relația dintre învățătură și înțelepciune. Pentru
El, la baza învățăturii și înțelepciunii stau iubirea și jertfa.
Hristos a învățat mulțimile de oameni din sinagogă, de
pe Muntele Fericirilor, de pe malul Mării Galileii, dar și de
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pe Cruce. În acest sens, Crucea a fost un altar de jertfă,
dar și ultimul amvon din viața Sa pământească. Iată, deci,
că școala creștină este educația iubirii lui Dumnezeu și a
iubirii semenilor noștri”, a precizat Mitropolitul Banatului.
Totodată, Înaltpreasfinția Sa a pus un
accent deosebit pe raționalitatea celor create din Univers și pe posibilitatea cunoașterii
lor în lumina credinței. „Fizicianului, care, la
candela credinței, studiază tainele din spațiul
subatomic, Dumnezeu îi descoperă puterea
cuvântului Său așezat în aceste spații subatomice din momentul creației. Sunt fascinante
teoriile referitoare la curbarea timpului și a
spațiului, dar dacă nu sunt prezentate tânărului în lumina credinței într-un Dumnezeu
Atotputernic în lucrarea Sa creatoare, ele
pot rămâne doar o informație rece în arhiva
timpului. O cercetare științifică făcută fără
lumina de la candela credinței, nu va putea
înțelege sensul profund al luminii. Lumina
studiată doar sub aspect fotonic nu va putea
explica niciodată taina luminii de pe Tabor,
taina luminii celei dumnezeiești”.
În continuare, Părintele Mitropolit a evidențiat faptul
că dascălii de Religie, ca purtători de lumină, pun, la rândul lor, în mințile copiilor nu lumina fotonică, ci lumina
lui Hristos, care este Lumina luminii. „Dascălul care predă
Religia creștină trebuie să semene lumina lui Hristos în
mintea ucenicilor săi. Hristos este în același timp și lumina
și izvorul vieții. De aceea, Hristos trebuie împărtășit tinerilor dacă voim să avem o generație a luminii, care să
se îndrepte spre veșnicia luminii celei neînserate. Hristos ne-a lăsat o
candelă aprinsă,
din care să luăm
și noi lumină.
Această candelă
va arde până la
sfârșitul veacurilor, căci El a pus
în ea Sângele
Său. Evanghelia
lui Hristos este
nimbul acestei
lumini. De aici
au luat lumină
Sfinții
Apostoli, ucenicii și
apoi mulțimea
sfinților care au ars ca niște torțe vii în fața lumii, nemistuindu-se. De aceea, în școlile noastre creștine, tânărul
trebuie conștientizat că sensul învățăturii creștine este
îndreptat către nemurire, către veșnicie”, a precizat
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.
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Părintele Zaharia Zaharou
la Timișoara

Joi, 31 Martie, în Aula Magna a Universităţii de Vest din
Timişoara, a avut loc conferința
„Fericirile – Trepte pogorâtoare
ale Căii lui Hristos”, susținută de
Arhimandritul Zaharia Zaharou
de la Mănăstirea „Sfântul Ioan
Botezătorul” Essex – Londra,
eveniment ce se înscrie în seria
de conferințe prepascale oraganizate de Facultate de Litere,
Istorie și Teologie și Asociația
Stundeților Creștin Ortodocși,
filiala Timișoara.
Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, la acest evenimet a
participat Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timișoarei,
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alături de clerici din eparhie, studenți și de numeroși
credincioși timișoreni.
Cuvântul părintelui Zaharia Zaharou a fost unul bogat
în înțelesurile duhovnicești, necesare fiecărui credincios care dorește să-l descopere
pe Dumnezeu și care, astfel, se pregătește
pentru marele praznic al Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos. „Atunci când credinciosul primește cuvântul Domnului Iisus și se
face părtaș duhului iubirii Sale jertfelnice, în
inima lui începe să se zugrăvească Chipul cel
smerit al lui Hristos. Pe de-o parte i se descoperă măreția, desăvârșirea și sfințenia căii
Domnului, așa cum s-a arătat în deșertarea
Lui de Sine și în dragostea Sa <<până întru
sfârșit>>, iar pe de alta, i se dă să-și cunoască
sărăcia duhovnicească, nedreptatea păcatului și zădărnicia întregii sale vieți”.
De asemenea, părintele a mai vorbit
despre pocăința omului care, prin darul
lui Dumnezeu, devine o făptură nouă.
„Unindu-se astfel cu Hristos, Noul Adam,
credinciosul primește starea Lui cea
dumnezeiască și nețărmurirea iubirii Sale,
pentru a putea îmbrățișa întreaga zidire în
rugăciunea lui și a mijloci pentru ea înaintea
lui Dumezeu. Pocăința lui devine tânguire
adamică și strigăt al întregului pământ
către Domnul…Atunci când oamenii își
mărturisesc păcătoșenia și fărădelegile
înaintea lui Dumnezeu, ei întăresc un adevăr
universal, anume acela că <<toți au păcătuit
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu>>.
Această spovedanie îi face să fie adevărați și
astfel ei atrag asupra lor Duhul Adevărului”.
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Pomenirea Părintelui Ieronim
Stoican de la Luncanii de Sus

cadrul căreia a evidențiat semnificațiile duhovnicești
desprinse din pericopa evanghelică de la Marcu 2, 1-12,
ce relatează minunea vindecării, săvârșită de Hristos, asupra slăbănogului din Capernaum.
La finalul cuvântului de învățătură,
Părintele Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe
credincioșii prezenți să frecventeze mai des
bisericile și să meargă la duhovnicii lor pentru a se spovedi și pentru a primi dezlegare
de păcate, dar și tămăduire trupească, după
cum a primit și paraliticul din Capernaum.
Tot în acest sens, Înaltpreasfinția Sa a scos
în relief faptul că, atunci când duhovnicul
rostește, în cadrul spovedaniei, rugăciunea
de dezlegare, fiecare credincios primește
acele cuvinte ale lui Hristos „Fiule, iertate
sunt păcatele tale!” Prin urmare, nimeni,
ridicat de sub epitrahilul duhovnicului, nu
se ridică neiertat și nevindecat sufletește
de Hristos.
După Sfânta Liturghie, Chiriarhul a
săvârșit slujba Parastasului pentru duhovnicul mănăstirii, arhimandritul Ieronim
Stoican, de la a cărui trecere la cele veșnice
au trecut 5 ani.
La eveniment au luat parte stavrofora
Filofteia Nistor, stareța Mănăstirii Luncanii
de Sus, împreună cu obștea de maici, dar
și un număr impresionant de credincioși,
mulți dintre ei fii duhovnicești ai părintelui.

În Duminica a 2-a din
Postul Mare, numită și a
Sfântului Grigorie Palama,
27 martie, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului, a fost prezent
în mijlocul obștii de maici
de la Mănăstirea Luncanii
de Sus, din Protopopiatul
Făget. Aici, Înaltpreasfinția
Sa a participat la Sfânta
Liturghie, oficiată de un
sobor de preoți, împreună cu părintele protopop
Bujor Păcurar. După slujbă,
Înaltpreasfințitul
Părinte
Ioan l-a hirotesit duhovnic
pe părintele Mihail Gavril
Piroc de la Catedrala mitropolitană. La finalul ceremoniei, Mitropolitul Banatului
a ținut o bogată omilie, în

Învierea
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Troiță nouă la Ghiroda

În ziua praznicului Bunei Vestiri, Mitropolitul
Banatului a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia
Ghiroda Veche, pentru a sfinți o troiță ridicată de către
Primăria şi Consiliul
Local al Comunei
Ghiroda, în cinstea
Maicii
Domnului.
La eveniment, au
participat
părintele
Mircea
Szilagyi,
protopop
al
Protoieriei Timișoara
II, părintele paroh
Caius Andraşoni și mai
mulți preoți invitați,
alături de un număr
mare de credinciosi
și copii îmbrăcați în
straie populare. De
asemenea, au fost
prezenți dl. Dorel Vasile
Cadariu,
primarul
Comunei Ghiroda, dl.
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viceprimar Cinca Marcel, precum și alți reprezentanți ai
Consiliului Local.
La finalul slujbei
de binecuvântare,
Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan a rostit un cuvânt de
învățătură, în care
a vorbit despre
importanța sărbătorii Bunei Vestiri,
despre dragostea
de mamă a Maicii
Domnului pentru
toți credincioșii,
asemănând icoana
în mozaic a Maicii Domnului cu
„floarea cea mai
frumoasă dintre
flori, care nu se
vestejeste niciodata”.
Totodată,
Părintele Mitropolit i-a îndemnat pe
credincioșii acestei
parohii ca, de fiecare dată când trec
pe lângă acest loc binecuvântat, să își plece genunchii
și să rostească o rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu, Maica milostivirii.

Învierea

Adunarea generală a Societății
femeilor ortodoxe din Timișoara

Marți, 22 martie, la paraclisul „Sfânta Maria” al parohiei timișene Iosefin, a avut loc Adunarea generală a
Societății femeilor creștin-ortodoxe din Timișoara. La
eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.
În deschiderea ședinței, părintele vicar Ionel
Popescu, în calitate de gazdă a acestui eveniment, a
adresat, în numele parohiei și al preoților prezenți, un
cuvânt de bun venit credincioaselor care fac parte din
Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara și a
descris, totodată, contextul în care această societate își
desfășoară activitatea.

Învierea

,,Asociația Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara
își propune să urmeze și să facă binele. Suma binelui
din toată lumea este alcătuită și din binele făcut de

asociația noastră. Noi nu facem altceva decât să adăugăm, la binele lumii, puținul bine pe care îl facem noi”, a
menționat Adriana Hampu, președinta Societății femeilor creștin-ortodoxe din Timișoara.
Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte: prezentarea bilanțului asupra activității societății în anul
2015, prezentarea raportului financiar-contabil pe anul
2015, stabilirea comisiei de cenzori, propunerea de
modificare a prevederii statutare referitoare la alegerea consiliului director și prezentarea programului de
activități pe anul 2016.
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Florile educației

Sâmbătă, 5 martie la Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta
Maria din Timișoara s-a desfășurat a VIII - a ediție a Olimpiadei Naționale de Religie, etapa județeană. La această
competiție au participat peste 200 elevi din clasele VII-XII,
pregătiți pentru a reprezenta cu bucurie unitățile școlare
de unde provin, părinții care i-au susținut, dar și profesorii de Religie care i-au pregătit.
Bucuria acestei olimpiade l-a constituit faptul că un
număr mare de elevi, părinți, cadre didactice coordonatoare și însoțitoare, asistenți supraveghetori, profesori de
Religie, preoți slujitori și-au unit efortul într-un buchet
care să reunească la un loc cât mai multe acțiuni pentru
formarea, dezvoltarea și modelarea personalității elevului, cuprinse într-un buchet de flori: ,,Florile educației”.
Declararea anului 2016 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind„Anul omagial al educaţiei
religioase a tineretului creştin ortodox”, ne oferă posibilitatea de a derula activități diverse, evidențiind valorile
perene ale educației creștin ortodoxe.
Comuniunea a fost deplină și datorită faptului că la finalul probei scrise, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Ioan, cadrele didactice și elevii au servit masa
la cantina școlii oferită prin purtarea de grijă
părintelui paroh Sfercoci Marius și părintelui
Sorin Lungoci, fiind prezente 200 persoane,
fapt ce ne-a oferit o bucurie a comuniunii, a
iubirii, amintindu-ne că trebuie să fim uniți, să
ne apreciem, să colaborăm.
Doamna Inspector Școlar General, Prof.
Aura Codruța Danielescu a susținut organizarea acestei competiții prin toate activitățile
coordonate de inspectorul de specialitate.
Doamna Director, Prof. Gica Dumitru ne-a oferit
spațiu școlar pentru a desfășura în bune condiții această
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competiție, alături de cadrele didactice ale acestei
unități de învățământ, care au susținut
cu dragoste și maximă responsabilitate
desfășurarea Olimpiadei Județene de
Religie la Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta
Maria Timișoara.
La etapa națională a Olimpiadei de
Religie Ortodoxă, ce se va desfășura la
Timișoara în perioada 18-22 aprilie 2016,
va participa un elev pentru fiecare nivel
de clasă.
Astfel s-au calificat pentru faza finală a
Olimpiadei de Religie următorii elevii din
Arhiepiscopia Timișoarei: Andreea Vultur
clasa a VII-a de la Școala Gimnazială nr.24
Timișoara îndrumată de prof. Dan Gorbănescu, Bianca Rădulescu clasa a VIII-a
de la Școala Gimnazială nr.16 Timișoara
îndrumată de prof. Dalia Druia, Cristina
Cătana clasa a IX-a de la Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva”
Timișoara îndrumată de pr. prof. Vasile Cuc, GabrielaMihaela Asavei clasa a X-a de la Liceul Tehnologic ,,Traian
Grozavescu” Nădrag îndrumată de pr. prof. Ioan Daniel
Iancu și prof. Alina Crăciun, Bianca Todirel clasa a XI-a de
la Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timișoara îndrumată
de prof. Laura Voian și Alexandra Moiș clasa a XII-a de
la Colegiul Național Bănățean Timișoara îndrumată de
pr. prof. Claudiu Muntean.
Pregătirea elevilor s-a realizat, și în cadrul Centrelor de Excelență inițiate la disciplina Religie, dar și prin
purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Paisie
Lugojanul, care alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, susține toate activitățile derulate cu elevii.
Felicităm toți elevii care ne vor reprezenta cu bucurie la Olimpiada Națională de Religie, alături de cadrele
didactice coordonatoare.

Prof. Daniela Liliana Buzatu
Inspector școlar pentru disciplina Religie

Învierea

Pomenirea martirilor
din perioada comunistă
la Timișoara

În ziua de 9 martie, de sărbătoarea Sfinţilor 40 de
Mucenici din Sevastia Armeniei, în celula-muzeu a condamnaţilor la moarte din incinta Penitenciarului din
Timişoara, a avut loc slujba de pomenire a eroilor martiri
ce s-au opus regimului comunist. Slujba a fost săvârşită
de pr. Dumitru Vana de
la Catedrala mitropolitană și de pr. Dan Oancea
de la Penitenciarul din
Timișoara. Au fost prezenţi
foşti deţinuţi politic, rude
ale acestora, dar și reprezentanţi ai mai multor
organizaţii apolitice. Evenimentul a fost organizat
de scriitoarea Ileana Silveanu, fost deţinut politic
și autoarea a noua volume
de carte, reunite sub titlul
„Cărările speranței – destine ale rezistenței anticomuniste din Banat”.
De asemenea, și la
Catedrala mitropolitană
din Timișoara s-a săvârșit,
de către pr. Ionel Popescu,
vicar-eparhial și de către
preoții slujitori ai catedra-
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lei, slujba parastasului pentru deținuții politic și pentru
cei deportați în Bărăgan.
Celula-muzeu a deținuților politici condamnați la
moarte, un “pios omagiu adus tuturor luptătorilor prinşi
în rezistenţa anticomunistă din Banat”, poate fi vizitată de

patru ori pe an: în 9 martie, 29 iunie – Ziua Penitenciarului, în 16 iulie şi în 14 septembrie, de Ziua Sfintei Cruci.
Aceasta a fost înfiinţată în urmă cu 17 ani la iniţiativa
scriitoarei Ileana Silveanu, cu sprijinul conducerii Penitenciarului din Timişoara şi al Arhiepiscopiei Timişoarei.
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Săptămână duhovnicească în parohia Chișoda

Așa cum se obișnuiește deja de câțiva ani în parohia Chișoda, în prima săptămână a Postului Paștilor se
desfășoară săptămâna duhovnicească. Momentul este
unul deosebit de prielnic întrucât această săptămână
marchează începutul unui nou urcuș spiritual pentru fiecare creștin. În fiecare seară, la finalul rugăciunilor specifice începutului postului Paștelui, a fost susținută câte o
cateheză de către preoții invitați. Acestea au avut ca tema
generală educația teologică precum și influența Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în propagarea învățăturii
creștine și a culturii în spațiul românesc. Preoții invitați
au fost Adrian Covan, Marius Șonea și Daniel Mateia.
În aceste seri, atât preoții cât și credincioșii s-au putut
bucura de împlinirea comuniuni creștinești prin rugăciunea în comun și împreuna-slujire a lui Dumnezeu. Pe
această cale mulțumim părinților care și-au mai mistuit
o parte din ființa lor pentru a oferi oamenilor încă o dată
hrana cea vie care duce la Hristos. Sperăm ca aceste
cuvinte de înțelepciune spuse de la amvonul bisericii
din Chișoda să fie pentru credincioșii parohiei noastre
ca semințele căzute în pământ roditor ca peste zile, luni
sau ani să facă roade bine plăcute lui Dumnezeu.
Preot Dragoş Debucean

Învierea

			

Binecuvântare chiriarhală
la Sânnicolau Mare

Miercuri 16 martie, în cea de-a treia zi a canonului
Sfântului Andrei Criteanu, cei trei preoţi, ca şi credincioşii
parohiei Sânnicolau Mare, prezenţi la Pavecerniţa mare
oficiată în seara acestei zile au avut plăcuta surpriză ca la
un moment dat să li se alăture în rugăciune şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitrolpolit Ioan al Banatului.
Deşi Înaltul Ierarh a ajuns în biserică mai spre sfârşitul
slujbei, a găsit totuşi momentul potrivit să înalţe o rugăciune pentru preoţii şi întreaga comunitate parohială,
după care a rostit un pătrunzător cuvânt de învăţătură
prin care a arătat celor prezenţi încărcătura duhovnicească şi importanţa acestei prime săptămâni din Postul
Mare, insistând asupra rugăciunii celei adevărate, la care
se ajunge doar atunci când duhul din om se va ruga, stare
pe care o putem atinge prin post, rugăciune şi meditaţie
creştinească.
Mişcaţi sufleteşte că Ierarhul le este atât de aproape,
cei câţiva zeci de credincioşi prezenţi şi-au găsit liniştea
şi pacea sufletească, plecându-şi capetele pentru câteva
momente, pe inima Părintelui Mitropolit, care i-a îmbrăţişat pe toţi cu dragostea specifică.
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Părintele Ioan Ursulețu de la
hirotesit iconom stavrofor

cei aflați în nevoi, subliniind faptul că, singurul drum
care ne duce, cu adevărat, spre întâlnirea cu Hristos, trece
pe la ușa săracului, pe la ușa celui flămând și pe la patul
bolnavului.
Ziua a fost însemnată atât din punct de vedere litur-

În Duminica a treia din perioada Triodului, a
Înfricoșatei Judecăți, 6 martie, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul
credincioșilor din Parohia Teremia Mare. Sfânta Liturghie
a fost săvârșită în biserica parohială cu hramul„Pogorârea
Sfântului Duh”, de către preoții din parohiile arondate
comunei și nu numai, în frunte cu părinte Gheorghe
Sutac, protoiereul Protopopiatului Sânnicolau Mare și
părintele inspector bisericesc Marius Sfercoci de la Centrul Eparhial, în prezența a numeroși credincioși veniți
chiar și din satele învecinate.
În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan a tâlcuit pericopa evanghelică de la Matei
(25, 31-46), reliefând caracterul eshatologic al fragmentului scripturistic, cu privire la pregătirea pentru veșnicia
lui Dumnezeu, cu deplină responsabilitate și în acord
cu învățăturile Bisericii, pentru a avea răspuns bun la
înfricoșătoarea judecată și a fi așezați de-a dreapta
Tatălui. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat
importanța și necesitatea iubirii milostive față de toți

gic, cât și administrativ, întrucât preotul paroh Ioan
Ursulețu a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani și 40
de ani de preoție ziditoare prin cuvânt și faptă în aceeași
parohie. Pentru rodnica și îndelungata sa activitate pusă
în slujba Bisericii și a bunului obștesc, dar și în semn de
deosebită prețuire și părintească dragoste, părintele
paroh a fost hirotesit iconom stavrofor. Răspunsurile la
strană au fost date de un grup de tineri absolvenți ai
Facultăților de Teologie și Muzică din Timișoara, actualmente componeți ai Operei Naționale Române din
Timișoara.
După încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh
Ioan Ursulețu a făcut o retrospectivă a activității sale,
mulțumind Chiriarhului și credincioșilor care i-au fost
alături în munca depusă de-a lungul vremii, materializată
în primul rând prin coagularea unei comunități diversificate venite în comună, după exodul etnicilor germani,
cei ce au fost majoritari înainte de 1989, dar și prin amenajarea și împodobirea unui lăcaș de cult cu toate cele
ale funcțiunii lui.

parohia Teremia Mare a fost
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Examen de capacitate preoțească la Timișoara

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea
gradelor profesionale nr. 1199/2008 şi cu prevederile
art. 3-7 din Regulamentul pentru numirea şi transferarea clerului, la sediul Centrului eparhial din Timişoara
a avut loc miercuri, 30 martie, sesiunea de primăvară
a examenului de capacitate preoţească, organizat de
Arhiepiscopia Timişoarei, pentru licenţiaţii în Teologie
Pastorală, care doresc să ocupe una din parohiile vacante
existente în cadrul eparhiei.
În fața unei comisii formată din profesori de la departamentul de Teologie din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara
și prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, asistat de
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar
eparhial, cei 13 candidați înscriși la această sesiune au
susținut cele două probe, scrisă şi orală, ale examenului. La proba scrisă, candidaţii au avut de tratat subiecte
de istorie bisericească și dogmatică, iar în cadrul probei
orale, au fost verificate cunoştinţele, competenţele şi
deprinderile candidaţilor legate de omiletică şi catehetică, drept canonic şi administraţie bisericească, liturgică,
muzică bisericească şi ritual, candidaţii având de răspuns
şi la întrebări practice privind mai multe aspecte din viața
parohiei.

Învierea

Activități la Centrul de zi din Făget

În perioada lunii martie, la Centrul de Zi pentru Copii
,,Patriarh Miron Cristea” din Făget, au avut loc o serie
de activități, puse sub genericul ,,Ne cinstim mămicile!”.
Frumoasele activități au debutat în urmă cu câteva
săptămâni, atunci când beneficiarii, sub îndrumarea
personalului, au dat viață atelierului de confecționare a
mărțișoarelor și a felicitărilor pentru mămici și nu numai.
Copiii și-au putut pune în valoare creativitatea, dexteritatea, precum și abilitățile practice în crearea celor mai
frumoase daruri pentru persoanele ce le-au dat viață.
„A devenit deja o tradiție pentru beneficiarii centrului
nostru ca, la începutul lunii martie, să marcăm, într-o
formă aparte, venirea primăverii și reînvierea naturii. De
asemenea, încercăm, prin diverse metode, să scoatem
în evidență importanța cinstirii mamei, importanță ce
reiese chiar din poruna a V-a a Decalogului ,,Cinstește
pe tatăl tău și pe mama ta”! Ne dorim ca și pe viitor să
putem realiza astfel de activități, care să constituie pilde
vii în memoria beneficiarilor noștrii și momente de bucurie pentru semenii comunității”, a menționat părintele
Emanuel Gafița, coordonatorul centrului.
Tot în această perioadă a avut loc și o serbare închinată femeii creștine la biserica „Înălțarea Domnului” din
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Cristea” al Arhiepiscopiei
Timișoarei, susținut de către
Consiliul local al orașului Făget,
oferă serviciile sale pentru 25
de copii proveniți din familii cu
dificultăți de natură socială și
economică. Aceștia se bucură
zilnic de o masă caldă, de
activități educative, religioase,
formativ-integrative, recreative
și de socializare.

Vizită a tinerilor din
A.S.C.O.R. la Icloda

Făget, moment artistic în care copiii au încântat auzul
credincioșilor prin melosul lor, intonând câteva pricesne
închinate Maicii Domnului și recitând poezii specifice
perioadei în care ne aflăm.
Punctul culminant al activității a avut loc în ziua de
8 martie, Ziua Internațională a Femeii, atunci când s-a
efectuat o vizită la Spitalul Orășenesc Făget pentru a
aduce un licăr de lumină și de bucurie celor aflați pe patul
de suferință. Fiecare
pacientă a primit
câte o felicitare, dar
și o iconiță însoțită
de bunul gând al
însănătoșirii grabnice. Prezența copiilor în cadrul spitalului a fost una
benefică și salutată
de către întregul
personal medical, ca
fiind un moment de
o încărcătură duhovnicească
aparte,
menită să îmbucure
și să mângâie inimile
celor bolnavi.
Centrul de Zi
,,Patriarh
Miron
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Studenții din A.S.C.O.R.
Timișoara au poposit duminică 27 martie pe meleaguri
bănățene în satul Icloda,
comuna Sacoșu Turcesc.
Îmbrăcați în straie populare
românești tinerii au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie
în biserica cu hramul „Nașterea
Maicii Domnului”, unde slujește
părintele paroh Florian Maxim.
La invitația părintelui, tinerii au participat și la Taina
Sfântului Maslu, săvârșită în după-amiaza aceleiași zile.
Grupul psaltic a fost condus de Codruța Cîrjă, studentă la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, iar
Apostolul a fost citit de Mihail Ursu, student la Facultatea
de Teologie.

Învierea

ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE IOAN,
MITROPOLITUL BANATULUI

1 martie
- vizitează parohiile Sâlha și Curtea
2 martie
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe Itineanț, împreună cu o delegație de la asociația Oastea Domnului din
Timișoara
- primește pe doamna Cecilia Ilie din Onești
- vizitează parohiile Timișoara Zona Steaua, Peciu Nou,
Sânmartinu Sârbesc, Diniaș, Giarmata, Variaș și Periam
3 martie
- primește pe P.C. Părinți Stratulat și Ștefan Matei din
Piatra Neamț
- primește pe P.C. Părinte Ștefan Marcu de la parohia
Timișoara Aeroport, împreună cu reporteri de la televiziunea Europa Nova
- primește pe domnul Adrian Vintilescu de la Radio
Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Aurel Filip de la parohia
Timișoara Pădurea verde
- primește un grup de ziariști din mass-media, pentru
un interviu
- vizitează parohiile Liebling, Mănăstire și Berecuța
4 martie
- primește pe doamna Dochița Diboș din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Aurel Teodorescu de la parohia
Bacova
- primește pe P.C. Părinte Ioan Dumitriu de la parohia
Timișoara Zona Tipografilor
- primește pe doamna inspector de Religie Daniela
Buzatu și pe doamna Aura Danielescu, președinte A.P.O.R.
(Asociația părinți pentru ora de Religie) județul Timiș
5 martie
- vizitează parohiile Timișoara Zona Steaua și Dragșina
6 martie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Teremia Mare, hirotesește întru iconon stavrofor pe P.C. Părinte
paroh Ioan Ursulețu și rostește cuvânt de învățătură
10 martie
- primește pe domnul Ioan Ispas din Timișoara
- primește pe doamna Elena Furtună din Moșnița Nouă
- primește Gheorghe Cionoiu din Germania
- primește pe domnul Virgil Moraru din Iași
- primește pe domnul av. Lucian Groza din Timișoara
11 martie
- primește pe domnul prof. Ionuț Mura de la Liceul C.D.
Loga din Timișoara
- primește pe P.Cuv. ierom. Valerie Partal din Vrancea,
însoțit de domnul Mihai Colciu din București
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- primește pe P.C. Părinte Ioan Mezinca de la parohia
Timișoara Zona Steaua, însoțit de arhitecții bisericii noi
- primește pe domnii Ciprian Buzner și Ioan Popescu de
la școala Antim Ivireanul din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la
Făget
13 martie
- săvârșește Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara
Plopi, hirotonește întru diacon pe Valentin Benchea, administrator la Centrul eparhial și rostește cuvânt de învățătură
- vizitează parohia Mașloc
14 martie
- vizitează parohia Timișoara Zona Steaua
- participă la slujba Canonului celui Mare la catedrala
mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
15 martie
- primește pe domnul ec. Ioan Savu din Timișoara
- primește pe domnul ing. Eugen Barzu din Timișoara
- vizitează Centrul de îngrijire de la Găvojdia și biserica,
apoi vizitează parohia Hezeriș
- săvârșește slujba Canonului celui Mare la mănăstirea
Românești
- vizitează biserica parohiei Lugoj III
16 martie
- primește pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan din Timișoara
- vizitează șantierul noii biserici a parohiei Giroc
- vizitează parohiile Sacoșu Mare, Sânandrei Colonie,
Bărăteaz, Variaș și Sâmpetru Mare
- participă la slujba Canonului celui Mare la biserica parohiei Sânnicolau Mare
17 martie
- primește pe domnul Ion Câmpean, directorul Agenției
pentru administrarea domeniilor Statului din județul Timiș
- primește pe P.C. Părinte Ieremia Oancea de la parohia
Liebling
- vizitează parohiile Ionel și Liebling
- participă la slujba Canonului cei Mare la mănăstirea
Românești
18 martie
- primește pe P.C. Părinte Călin Tiberiu de la parohia Uivar
- primește pe preotul greco-catolic Ioan Chișărău de la
parohia Maria Regina Păcii din Timișoara
- primește pe domnul Adrian Solomon din Timișoara
- primește pe domnul Ion Nină din Timișoara
- primește o delegație a A.P.O.R. Timiș
- primește pe domnul av. Lucian Groza din Timișoara
- primește pe doamna prof. univ. Anca Sin de la Târgu
Mureș
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- vizitează biserica parohiei Timișoara Calea Aradului și
mănăstirea Morisena
20 martie
- în Duminica Ortodoxiei săvârșește Sfânta Liturghie la
catedrala mitropolitană și rostește un cuvânt de învățătură
- participă la tradiționala expoziție de icoane de la Episcopia ortodoxă sârbă, la invitația Preasfințitului Episcop
Lukian al Episcopiei Budei și Timișoarei
- vizitează parohiile Cornești și Mașloc
21 martie
- primește pe P.Cuv. Maică stareță Filoteea Nistor de la
mănăstirea Luncanii de Sus
- primește pe P.C. Părinte Remus Colemen de la mănăstirea Lainici
- primește pe P.C. Părinte protopop ucrainean Ilie Albiciuc de la Lugoj
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Cerbu de la
Lugoj
- primește pe P.C. Părinte Pavel Curuți de la parohia
Timișoara Elisabetin
22 martie
- prezidează Permanența Consiliului Eparhial
- susține o conferință în cadrul ciclului de conferințe
prepascale de la Facultatea de Teologie, în sala festivă a
Centrului eparhial
- participă la Adunarea generală a Societății femeilor
creștin ortodoxe din Timișoara
23 martie
- primește pe P.C. Părinte Petru Alexa de la parohia Jimbolia
- primește pe P.C. Părinte Grigore Marița de la parohia
Ionel
- primește pe P.C. Părinte Cristian Tomescu de la parohia
Timișoara Fabric Est
- primește pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de la parohia Ghiroda, împreună cu domnul Dorel Cădariu, primarul
localității
- vizitează parohiile Ionel și Comloșu Mic
24 martie
- primește pe P.C. Părinte Caius Capotescu de la parohia
Pogorârea Sfântului Duh din Lugoj
- primește pe domnul prof. Victor Neumann, directorul
Muzeului de Artă din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Cristian Băican de la parohia
Bazoșu Vechi
- primește pe domnul col. Nicolae Slev, comandantul
Jandarmeriei județului Timiș
- săvârșește slujba Pavecerniței Mari cu litie și slujba de
tundere în monahism a trei viețuitoare de la mănăstirea
Morisena
25 martie
- de praznicul Buneivestiri participă la Sfânta Liturghie la
biserica din incinta Poliției județului Timiș și rostește cuvânt
de învățătură
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- sfințește noua troiță de la parohia Ghiroda și rostește
cuvânt de învățătură
- vizitează parohia Bazoșu Nou
27 martie
- participă la Sfânta Liturghie la mănăstirea Luncanii de
Sus, hirotesește întru duhovnic pe P.C. Părinte Mihail Piroc
de la catedrala mitropolitană, săvârșește slujba parastasului
pentru părintele arhimandrit Ieronim Stoican și rostește
cuvânt de învățătură
28 martie
- primește pe P.C. Părinte Ionel Mălaimare de la parohia
Alibunar (Serbia), împreună cu familia
- primește pe P.C. Părinte Gheorghe Chiriac de la parohia
Sânnicolau Mare
- primește pe domnul Gheorghe Lehaci de la Inspectoratul pentru situații de urgență Timiș
- primește pe episcopul greco-catolic Alexandru Mesian
de la Lugoj, însoțit de vicarul Angelo Pop
- primește pe P.C. Părinte Ionuț Cristea de la parohia
Duboz Cadăr
- vizitează parohia Sânnicolau Mare
29 martie
- primește pe domnul rector prof. dr. Marilen Pirtea de
la Universitatea de Vest din Timișoara
- primește pe familia preotului Ioan Leucuța din Ineu
- primește pe P.C. Părinți Nicolae și Marius Mircia din
parohia Timișoara Ronaț
- primește pe P.Cuv. monahie Mihaela Popan de la
mănăstirea Timișeni
- primește pe domnul ing. Iosif Velcotă, președintele
Asociației creștin-umanitare a țiganilor din Oravița
- primește pe P.C. Părinte Marius Șonea de la parohia
Giroc
30 martie
- participă la examenul de capacitate preoțească
desfășurat în sala festivă a Centrului eparhial
- primește pe P.C. Părinte conf. dr. Constantin Jinga de
la Facultatea de Teologie
- primește pe domnul prof. de Religie Dorel Lațcu de la
liceul Grigore Moisil din Timișoara
31 martie
- primește pe domnul av. Iulian Groza din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Daniel Otescu de la parohia
Belinț, însoțit de domnul arhitect Gheorghe Șulea
- primește pe P.C. Părinte protopop Ioan Bude de la protopopiatul Timișoara I, împreună cu domnul primar Alin
Nica de la Dudeștii Noi
- primește pe doamna Maria Dragomirescu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Radu Reja de la parohia Biled
- primește pe P.Cuv. Părinte Arhim. Zaharia Zaharou de
la mănăstirea din Essex – Anglia
- vizitează mănăstirea de la Partoș și parohia Banloc
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