În loc de editorial

MISIUNEA CREȘTINULUI,
ÎN RAPORT CU PROVOCĂRILE VREMII
IOAN DANIEL MANOLACHE
Dacă citim Vechiul Testament, este
imposibil să nu îi remarcăm pe prorocii
prin care Dumnezeu a vorbit poporului
și să nu ne gândim la ce onoare au avut
ei, în contextul lumii antice, și anume:
să învingă popoarele păgâne și pe idolii
lor și să pregătească venirea lui Însuși
Dumnezeu în lume. Pe de alte parte,
dacă citim Noul Testament, rămânem
uimiți de curajul apostolilor, de misiunile
neobosite ale Sfântului Apostol Pavel, de
martiriul Sfântului Stefan şi de ascultarea
celorlalți ucenici, şi ne gândim că ei au
avut un context privilegiat, şi anume: de
a fi contemporani cu Iisus. Nu în ultimul
rând, ar zice alții, că Sf. Vasile cel Mare, Sf.
Ioan Gură – de - Aur sau Sf. Clement Alexandrinul sunt adevărați atleți ai lui Hristos, şi că ei au avut un context istoric
privilegiat: având Evanghelia lui Hristos în mână şi existând atunci erezii pe care le-au putut combate. În aceste
condiții, eu mă întreb: putem face oare vreo diferență esențială între provocările Vechiului Testament, provocările
Noului Testament, provocările primelor veacuri creștine şi provocările zilei de azi? Sau toți, indiferent de context,
avem, în definitiv, aceleași provocări şi aceeași misiune?
Întrucât vedem că Dumnezeu îi adresează omului aceeași chemare şi în Vechiul Testament (Levitic 20, 26), dar
şi în Noul Testament (1 Petru 1, 16), şi anume: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt”, putem afirma că toți suntem
pe aceeași poziție în planul mântuirii, fiind uniți de același Dumnezeu care este veșnic şi care ne cheamă pe toți.
În aceste condiții, putem considera că în contextul postmodern, al sec. XXI, definit de globalizare şi secularizare,
condiția creștinului practicant nu este cu nimic nouă față de condiția profetului din Vechiului Testament, ci este
doar o față actualizată a aceleiași situații, motiv pentru care se poate afirma că, indiferent de perioada istorică,
următorul lui Hristos este mereu chemat să răspundă provocărilor acestei lumi, având aceeași misiune şi anume:
sa devină sfânt!
Manualele de Vechiul Testament prezintă o relație foarte strânsă între persoanele şi evenimentele care au
existat până la venirea în lume a Mântuitorului şi cele care au existat în vremea Mântuitorului. De fapt, însuși Sf.
Ap. Pavel îl numește pe Iisus: „Adam cel de pe urmă” (1Corint 15, 45), subliniind astfel o legătura între cele două
persoane aflate în contexte istorice diferite, după cum afirma şi Sf. Teofan al Niceei: „Însuși Dumnezeu se face alt
Adam”. Autorii manualelor au utilizat aceasta metodă şi în alte cazuri (ex. preotul Melhisedec din Facerea 14 este
văzut ca prefigurare a lui Hristos, arhiereul absolut din Noul Testament), întotdeauna Hristos fiind desăvârșit faţă
de cei din vechime.
Această metodă de interpretare biblică se numește: interpretare tipologică, provenind din limba greacă, unde
cuvântul „τύπos” înseamnă macheta (prefigurare) folosită pentru executarea unei construcții, exact așa cum drepții
în Vechiul Testament au fost prefigurări ale lui Hristos din Noul Testament, „bărbatul desăvârșit” (Ef. 4,13), numit de
specialiști „antitip” adică însăși opera realizată. În această logică, nu numai cei din Vechiul Testament se aseamănă lui
Hristos, ci şi noi, cei de astăzi, suntem chemați să ne asemănăm cu El, dar nu prin prefigurare, ci prin modelarea vieții
noastre după tiparul Său, dobândind asemănarea cu El din ce în ce mai mult, prin practicarea virtuților, devenind,
cum ar spune Toma de Kempis: „imitații ale lui Hristos”. În acest sens, dacă pentru interpretarea Sfintei Scripturi
este îndeajuns relația de forma tip-antitip, în viața duhovnicească practică, este necesar ca noi să ne raportăm
individual la persoanele din Vechiul Testament şi din Noul Testament, relația evenimentelor sa fie extinsă la modelul:
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tip-antitip-postip, adică să conștientizăm că în pofida faptului că prorocii, apostolii, sfinții şi noi aparținem, fiecare,
unor momente istorice diferite, toți suntem uniți de aceeași chemare, care ne invită să fim sfinți, precum Dumnezeu
este sfânt (1 Petru 1, 16), fapt ce reprezintă o responsabilitate şi o oportunitate pentru omul contemporan.
Raportul dintre omul contemporan şi omul din Noul Testament
În sens larg, în fiecare clipă îl putem imita pe Iisus, fiind buni, iubitori, milostivi, dar în sens concret, am ales să
exemplific asemănarea dintre contextul de astăzi şi persoanele din Noul Testament, cu ajutorul unui exemplu din
viața cotidiană recentă:
Evenimentul care mi-a venit în minte este declarația președintelui României din 20 octombrie 2016, în care, din
anumite motive, îi numește „fanatici religioși” pe cei care susțin familia creștină tradițională şi dreptul copilului de a
avea o familie normală, formată din tată şi mamă, în detrimentul familiei homosexuale propuse de activiștii LGBT,
ponegrindu-i, în definitiv, pe cei care promovează demnitatea umană în dauna altor interese politice. Oare această
situație nu este identică cu cea din Evanghelia după Luca 8, 26-39? Acest pasaj biblic ne amintește de Iisus, care
merge în ținutul gherghesenilor, îl vindecă pe un demonizat şi pentru că diavolii se duc în porci, pe care îi îneacă
apoi, oamenii îl alungă de la ei pe Iisus, punând astfel mai mult preț pe profitul financiar, decât pe însănătoșirea
concetățeanului lor, la fel cum declarația președintelui pune, în cazul de faţă, mai mult accent pe interese politice,
decât pe demnitatea umană a cetățeanului român. Președintele are exact aceeași atitudine pe care au avut-o
în episodul biblic gherghesenii, iar „fanaticii religioși”, cei care au strâns semnături pentru referendumul privind
susținerea familiei tradiționale, au exact aceeași soartă pe care a avut-o atunci Iisus, fiind blamați astăzi, exact cum
şi Hristos a fost blamat în vremea Sa. Analizând mai amănunțit paralela între cele două episoade, putem găsi, cu
siguranță, mai multe asemănări, dar pe cele de esență le-am evidențiat deja, demonstrând dealtfel că provocările
de azi sunt doar actualizări ale provocărilor din vremea lui Iisus.
Trebuie menționat de asemenea faptul că, pentru a fi comparabilă relația dintre contemporanii lui Iisus şi
contemporanii noștri, evenimentul trebuie să se bazeze pe realități concrete, şi nu doar pe situații interpretate
simbolic. În acest sens, unii teologi interpretează pilda samarineanului milostiv (Luca 10, 25-37), spunând că omul
care a căzut în mâinile tâlharilor este societatea postmodernă, care a căzut în mâinile secularismului; casa de
oaspeți unde este dus omul rănit este Biserica, unde Dumnezeu vindecă, iar cei doi bănuți pe care salvatorul îi dă
gazdei pentru sănătatea celui rănit, reprezintă Vechiul şi Noul Testament. Această interpretare este una metaforică,
alegorică, de altfel corectă, dar pentru că întâmplarea este o pildă şi nu o relatare a unui eveniment concret, nu
poate fi încadrată la interpretarea tipologică, ci rămâne o interpretare simbolică a evenimentului.
Raportul dintre noi si persoanele din Vechiul Testament
În sens general, fiecare moment din viața noastră, în care oscilăm între bine şi rău reprezintă o reiterare a ispitei
lui Adam în Eden, noi fiind puși în postura sa în fiecare zi. De asemenea, fiecare om încercat de Dumnezeu astăzi,
nu este decât un alt Iov, testat de Dumnezeu şi răsplătit după credința sa.
În sens concret, nici măcar nu cred că este necesar să exemplific detaliat, deoarece similitudinea dintre omul
veterotestamentar şi omul contemporan este evidentă. Dacă deschidem astăzi televizorul, auzim la știri aceleași
probleme: omoruri, dar omoruri au fost şi în Vechiul Testament (de ex. în cazul Cain şi Abel), auzim de homosexuali,
dar auzim de asta şi în Vechiul Testament (în cazul Sodomei şi Gomorei), auzim mai nou de denunțuri false în
justiție, dar chiar şi problema asta o regăsim în Vechiul Testament în 3 Regi, cap 21, când Izabela convinge martori
falși sa mărturisească împotriva lui Nabot. În mare parte vedem, așadar, că lumea de astăzi nu este foarte diferită
de cea veterotestamentară; dacă atunci au fost proroci vrednici, şi noi astăzi avem mulți preoți vrednici, şi dacă
avem exemple de hoți, ucigași în Vechiul Testament, urmărind știrile, găsim aceleași exemple negative şi astăzi.
Așadar, comparând contextul de atunci cu cel de acum, observăm că majoritatea lucrurilor nu sunt noi, ci sunt
doar atitudini vechi, actualizate, fapt pentru care misiunea omului contemporan nu este nici mai grea, nici mai
ușoară decât cea a omului din Vechiul Testament, motiv pentru care Dumnezeu ne adresează şi noua exact aceeași
chemare: „Fiți sfinți”, precum a adresat-o mai înainte şi evreilor în cartea Levitic şi care este nici mai mult, nici mai
puțin, decât acelaşi lucru.
Concluzii
Prin intermediul acestui material, am vrut să demonstrez că postmodernismul este continuarea firească a
perioadei biblice, că Duhul lui Dumnezeu lucrează şi azi, la fel ca în vremea lui Hristos şi la fel ca în vremea prorocilor
din Vechiul Testament, iar provocările de azi nu sunt altceva decât actualizări, sub noi forme, ale provocărilor din
vechime. De asemenea, am vrut să sublimez că nu putem afirma că anumiți oameni sunt privilegiați în istoria
mântuirii datorită contextului în care au trăit, ci toți oamenii au aceleași oportunități, fie că au trăit în antichitate,
în primele secole creștine, în ziua de azi, sau că vor trăi în secolul viitor. Aşadar, chemarea omului contemporan nu
este astăzi alta, decât aceea de a deveni sfânt, așa cum Dumnezeu i-a chemat pe oameni, mereu.
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PREOTUL PETRU GLĂVAN –
CONDAMNAT LA 10 ANI DE MUNCĂ SILNICĂ
Preot dr. IONEL POPESCU
Oprimarea Bisericii Ortodoxe Române în
perioada regimului comunist-ateu este, deja, un
fapt cunoscut și recunoscut.
Autoritățile
comuniste
supravegheau
îndeaproape toate instituțiile bisericești, dar și
pe ierarhi, preoți, monahi, monahii și pe mirenii
care frecventau biserica. Această supraveghere era
făcută prin cele două instituții de forță ale statului
comunist: Direcția Generală a Securității Statului
și Departamentul Cultelor.
Ofițerii de securitate și inspectorii de culte din
fiecare județ urmăreau permanent activitatea
Bisericii, controlau Centrele eparhiale, parohiile și
mănăstirile, facultățile de Teologie și seminariile,
făceau presiuni asupra slujitorilor bisericești și
asupra credincioșilor, pentru a-i timora și a obține informații care să conducă, apoi, la aplicarea unor sancțiuni și
la obstrucționarea misiunii patorale.
Arestarea și condamnarea clericilor, a monahilor și a credincioșilor a început în anul 1948, majoritatea fiind închiși
fără să aibe vreo vină. Ierarhii au fost supuși, la rândul lor, unei acțiuni sistematice de calomniere și de discreditare,
cu scopul de a fi diminuată încrederea credincioșilor în Biserică. Anumite eparhii au fost desființate, numărul
Facultăților de Teologie și al Seminariilor teologice a fost redus, religia a fost scoasă din școli, iar așezămintele
sociale ale Bisericii, ca și multe așezăminte monahale, au fost desființate.
Asemenea măsuri abuzive și reprezive au fost luate cu scopul de a diminua rolul și importanța Bisericii Ortodoxe
Române și a celorlalte culte, în viața socială, spirituală și culturală a poporului român1.
Pentru a-și pune în aplicare politica materialist-științifică, propaganda comunistă a lansat acuzații grave la adresa
oamenilor Bisericii, preoți și credincioși deopotrivă, cum ar fi acelea de uneltire împotriva ordinii sociale, de aderare
la mișcarea legionară, de susținere a partizanilor anticomuniști din munți ș.a., pe baza cărora mulți preoți, monahi
și monahii, profesori de Teologie, studenți teologi și numeroși credincioși au fost închiși ori deportați.
Din rândul miilor de clerici și credincioși arestați, condamnați și închiși de autoritățile represive ale statului
comunist face parte și preotul bănățean Pavel Glăvan.
Născut la data de 2 mai 1909, în localitatea Valcani, protopopiatul Sânnicolau Mare, din părinții Gheorghe și
Ecaterina, muncitori agricoli, Pavel Glăvan a urmat cursurile școlii primare și generale în satul natal, apoi a studiat la
cunoscutul liceu „Moise Nicoară” din Arad. A susținut examenul de bacalaureat la Timișoara, în anul 1928, după care
s-a înscris la Academia Teologică din Arad (1929-1933). Imediat după absolvire, a susținut examenul de capacitate
preoțească și apoi s-a căsătorit cu Iuliana Stoi din localitatea Beba Veche.
La data de 24 martie 1935 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Valcani, unde a funcționat până la 1
decembrie 1939, când a fost transferat la parohia Mîsca, eparhia Aradului. De la 19 iulie 1942 a păstorit parohia
Secaș, protopopiatul Gurahonț, până la 1 februarie 1946, când a fost numit preot paroh la Murani, protopopiatul
Timișoara2.
Preotul Pavel Glăvan a fost înzestrat de Dumnezeu cu alese calități sufletești, a fost un om credincios, harnic
și modest, fără avere personală, sincer și optimist, devotat misiunii pastorale. Credincioșii pe care i-a păstorit, în
parohiile menționate, l-au apreciat, l-au iubit și s-au atașat de el. Potrivit propriei sale mărturisiri, era „preotul,
prietenul și sfătuitorul” parohienilor săi. „Iar când au venit prima dată cu taxele pentru biserică, m-au întrebat și de
1 Cristina Păiușan-Nuică, Oprimarea Bisericii Ortodoxe Române în regimul comunist: cauze și efecte, în vol. Omagiu prof.
univ.dr. Radu Păiușan, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2017, p. 276-281.
2 Autobiografie, dosar personal, Arhiva Arhiepiscopiei Timișoarei; Vasile Manea, Preoți ortodocși în închisorile comuniste,
Ed. Patmos, ed. a II-a, 2001, p. 123.
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taxa mea personală, cât vreau. Le-am zis – nimica. Voi prin salariu mă plătiți de tot ce am făcut eu, pentru tot ce
am eu de făcut în parohie. Și așa a și rămas”3.
Parohienii au cerut sfatul preotului Pavel Glăvan și cu privire la legea colectivizării. „Venise legea colectivizării
– povestea părintele. Sătenii tot veneau la mine să mă întrebe ce e cu ea. Eu le explicam[...], deci eram contra
colectivizării. Asta-i una. Mai înainte s-a dat un ordin, prin care se interzicea cinstirea eroilor neamului. Nu l-am
respectat. Nu am ținut seama că ei desființaseră eroii noștri. Cum era să mă supun? Pe de altă parte, mi s-a interzis
să mai fac religia în școală. Nu i-am lăsat: am dus copiii la biserică. Nu au fost mulțumiți, ăștia. Mi-au interzis și în
biserică. Atunci i-am dus la casa parohială. Și m-au arestat”4.
Arestarea preotului Pavel Glăvan a avut loc în data de 15 februarie 1949, fiind acuzat de aderare la mișcarea
legionară și de „uneltire împotriva ordinei de stat”5.
Tribunalul Militar Timișoara l-a condamnat la 10 ani de muncă silnică, pedeapsă pe care a ispășit-o în Delta
Dunării, la colonia de muncă forțată Periprava6. Greaua sentință primită de preot a fost influențată, probabil, și de
faptul că fratele mamei sale era stabilit în Chicago (S.U.A.)
La 13 februarie 1963, a fost repus în libertate și s-a stabilit în Timișoara unde era, de altfel și familia. Peste câteva
luni, respectiv în iulie 1963, a fost angajat funcționar la Întreprinderea regională pentru valorificarea produselor
agricole Banat, Timișoara, fiind repartizat ca planificator I la Centrul regional Deta. Pe acest post a funcționat până
în iunie 1966, când întreprinderea s-a mutat de la Deta la Timișoara. Desființându-se sediul din Timișoara, a revenit
la Deta, unde a activat până la data de 1 aprilie 1968.
Prin purtarea de grijă a mitropolitului Nicolae Corneanu, preotul Pavel Glăvan a fost reîncadrat ca paroh la
parohia Murani, protopopiatul Timișoara, la data de 1 aprilie 1968 (Decizia nr.3618/1968), unde a slujit până la 1
iulie 1976, când s-a pensionat (Decizia nr.2928-B/1976).
Numirea sa la Murani a fost primită cu mare bucurie de către credincioși. „Le-a părut bine, spunea preotul Glăvan.
Mi-au ieșit înainte cu alai, încă pe cale! Când m-am pensionat la Murani, toată biserica a plâns. M-am întrebat atunci
ce-oi fi făcut deosebit pentru ei? Ce să fac? Nimic. Eu am fost și preotul și prietenul și sfătuitorul lor ...”7. A împlinit,
așadar, cuvântul apostolului Pavel: „... tuturor toate m-am făcut ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii. Dar toate
le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea” (I Corinteni 9, 22-23). Pentru pilduitoarea sa misiune pastorală și
pentru suferințele îndurate în detenție, în anul 1974, a fost hirotesit întru iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu.
Viața preotului Pavel Glăvan, condamnat de autoritățile comuniste la 10 ani de muncă silnică, a fost foarte grea,
zbuciumată și batjocorită de oameni fără Dumnezeu, fără suflet și fără conștiință. Cu toate că a fost ridicat, în mod
atât de brutal, din mijlocul familiei și al păstoriților săi, preotul Glăvan nu a renunțat la misiunea pentru care a fost
chemat de Dumnezeu, nu și-a trădat principiile de credință și de morală și a luptat împotriva tăvălugului ateu cu
armele duhovnicești pe care le avea la îndemână, așa după cum au procedat, de altfel, atâția clerici și mireni umiliți
și torturați, fizic și psihic, în temnițele regimului de tristă amintire.
Încercările torționarilor comuniști de a-i distruge moral pe preoții, monahii și credincioșii trimiși după gratii, în
Delta Dunării sau la canalul Dunăre-Marea Neagră, au fost zadarnice. Spiritul nu putea fi distrus, rugăciunea nu
putea fi oprită, credința nu putea fi smulsă din sufletul vrednicilor și curajoșilor fii ai poporului român, supuși la
chinuri inimaginabile.
Preotul Pavel Glăvan mărturisește că ceea ce l-a motivat, l-a ajutat și l-a salvat a fost rugăciunea, precum și faptul
că era o fire veselă. „Mă îngrijoram doar când mă gândeam acasă și mă rugam la familie. Și Dumnezeu mi-a ajutat
să rezist [...]. Eu treceam peste tot răul cu zâmbetul pe buze, cu seninătate. Și apoi a mai fost și educația. Înainte,
pentru noi, examenele erau sărbătoare. Puneam cununi de flori pe bănci: una roșie, una galbenă, una albastră. La
istorie, pentru noi, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul nu erau doar poze și în carte, erau în suflet! Și mai erau societățile
religioase ale tinerilor ortodocși, „Sfântul Gheorghe”. Nimeni nu era obligat să vină, dar orice tânăr simțea el singur
că, moral, are nevoie. Iar religia se făcea serios, nu ca acuma (după 1990 n.n.). În închisoare aveam oamenii noștri.
Pe Nechifor Crainic, pe Radu Gyr...., ei ne-au ținut”8. În închisoare nu aveam cărți de rugăciuni, așa că fiecare se ruga
în felul său. „iar seara când se mai linișteau, ne rugam prin calorifer”9, mărturisește preotul Pavel Glăvan.
Preotul Pavel Glăvan a trecut la Domnul în anul 1992 și a fost înmormântat în cimitirul Cosminului, al parohiei
Timișoara Elisabetin.
3 http://epochtimes-romania.com/news/trecut-prin-furcile-caudine, interviu realizat de Anca Aslău și Constantin Jinga cu
părintele Pavel Glăvan, mai 1992.
4 Ibidem
5 Autobiografie, dosar personal, Arhiva Arhiepiscopiei Timișoarei.
6 Preoți bănățeni în închisorile comuniste, în http://timpolis.ro.
7 http://epochtimes, op. cit.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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OMUL CONTEMPORAN,
ÎNTRE TEONOMIE ȘI AUTONOMIE
Ieromonah dr. RAFAEL POVÎRNARU
Auzim în jurul nostru pronunţându-se foarte frecvent sintagma „grijile vieţii”, fără însă poate a ne pune problema
ce fel de înţelesuri aduce cu sine această alăturare de cuvinte. „Grijile vieţii” deci, ca o formulă uzitată de societatea
actuală, comportă o dublă accepţiune.
Pe de o parte sunt vizate grijile sau grija creştinului pentru viaţa veşnică sau dobândirea mântuirii, iar pe de
altă parte ne putem focusa pe tot ceea ce presupune preocuparea continuă a omului pentru dobândirea celor
materiale. Această îndoită abordare ne este sugerată de chiar Domnul nostru Iisus Hristos, Care afirmă cu tărie că
„nu puteţi sluji la doi domni...lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6,24), înţelegând prin aceste cuvinte o reprezentare
a veşniciei celei fericite în Dumnezeu, precum şi a matrerialităţii pătimaşe care ne scoate în afara „Cărării Împărăţiei
” ,în ceea ce Andrei Pleşu numea drept „exterioritate a exteriorităţii”, altfel spus în acel plan existenţial ce excede
prin lipsa de raţiune – înrobită de materie, orice înfăţişare firească a utilizării bunurilor materiale în viaţa noastră,
toate acestea fiind reprezentate în chip antitetic absolut prin mamona.
Având în vedere toate aceste aspecte expuse mai sus, se naşte în mod natural o nouă realitate, aceea care
plasează în opoziţie perspectiva guvernării de către Dumnezeu a propriei noastre existenţe – teonomia, în contrast
cu ceea ce induce excesul materialităţii în viaţa omului, respectiv autonomia, ca expresie a independenţei omului
în raport cu propriul său Creator.
În acest sens, prezenţa teonomiei ca manifestare a dependenţei omului de Dumnezeu, precum şi a recunoaşterii
Acestuia ca Împărat al întregii Creaţii rezidă din chiar chipul treimic al omului plăsmuit cu: raţiune, voinţă şi sentiment;
cu Minte, Cuvânt şi Duh ca realitate izvorâtă din chiar aşezarea noastră în „intimitatea Sfintei Treimi” după cum
frumos afirma părintele Dumitru Stăniloae. Prin consacrarea chipului nostru treimic, nu doar că ni se deschid uşile
Împărăţiei lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp, întrega noastră fiinţă se vede cuprinsă de veşnicie, de plenitudinea
Dumnezeirii, o autentică „Teoforie”, fapt ce nu poate genera altceva decât o permanentă însoţire a omului cu Tatăl
şi Fiul şi Duhul Sfânt, cu profunde implicaţii veşnice. La rândul lui, întregul registru duhovnicesc enumerat aduce cu
sine o dependenţă deplină a creştinului de Cel care nu doar că îi desăvârşeşte chipul sau fiinţa, dar în acelaşi timp îi
dăruieşte existenţa fără de moarte, ceea ce generează prin sfinţirea minţii, voinţei şi iubirii umane, o recunoaştere
implicită a valorilor divine devenite în mod natural, reper existenţial şi deopotrivă „bornă a veşniciei”.
Omul care a înţeles să valorifice întregul său potenţial veşnic şi care trăieşte continuu cu Dumnezeu, va sesiza
că fiecare pas existenţial cu Hristos va aduce cu sine o neostoită dorinţă a minţii şi inimii de a se însoţi cu Arhetipul,
fapt care va conduce în mod indubitabil la profilarea unei „dependenţe harice” eliberatoare de patimi şi ură, profund
opozabilă dependenţei materiale profilate în cazul nostru prin prezenţa mamonei.
De altfel, prin gustarea lucrării dumnezeieşti în fiinţa şi existenţa sa, omul recunoaşte ceea ce frumos menţiona
un istoric italian-Roberto di Mattei, respectiv faptul că în Dumnezeu, „dependendenţa devine o lege a umanităţii”
care ajunge să îşi regăsească pe deplin „cadrul legislativ” în inima omului, dar nu într-una îmbrăcată în patimi, ci
în aceea în care se aşează, precum pe tronul veşniciei Sale, însuşi Mântuitorul Hristos.
Dacă până aici am descris în linii mari tabloul unei existenţe teonomice, în cele ce urmează vom suprinde succint
planul antitetic al teonomiei, respectiv acela al autonomiei, pe care din nefericire constatăm că omul contemporan
ajunge să îl îmbrăţişeze tot mai mult.
Aşadar, prin autonomie înţelegem dorinţa omului de a nu mai fi dependent de prescripţiile moralei creştine,
ci de a-şi asigura viaţa după o serie de criterii personale, aflate de cele mai multe ori în contradicţie cu legea
lui Dumnezeu. Toate acestea se petrec urmare a unui dozaj maximal al egoismului şi egocentrismului omului
contemporan, susţinut fructuos de un mediu social extrem de bogat în oferte.
În acest sens, după cum afirma Petre Ţuţea, „singurele certitudini ale omului autonom sunt captivitatea eului
şi a universului şi moartea absolută”. Din aceste rânduri reiese cât se poate de clar că omul independent, a cărui
justificare imediată devin „grijile vieţii” - paravan în spatele căruia se ascund o serie de patimi proprii, devine un
rob al iubirii de sine alimentate continuu de o serie importantă de plăceri livrate de un univers a cărei materie îşi
pierde, în accepţiunea omului pătimaş, orice ascendent veşnic, în care „raţionalităţile divine” par a fi neutralizate
sub impulsul devastator al omului condus de instincte şi raţiuni ieşite practic de sub tutela divină şi care, în final
asigură o moarte duhovnicească de necontestat.
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Prin urmare, dacă pentru creştinul autentic, modelul suprem devine Dumnezeu, Acela care prin ascultare mângâie
fiinţa umană cu harul său, metamorfozându-i orice instinct materialist, generator la rândul său de premise ale
mântuirii, în totală opoziţie îl regăsim pe insul mai degrabă şi mai puţin persoana, care manifestându-şi deplina
preocupare în întreţinerea unui cadru dialogal cu „materia mamonei”, îşi pierde „instinctul Vieţii”, asigurându-şi prin
excesul caracteristic patimii, moartea şi implicit pierderea comuniunii fireşti cu Sfânta Treime.
Discrepanţa intervenită între cele două planuri – teonom şi autonom se vede subliniată şi de Sfântul Ioan Gură
de Aur care cu multe secole în urmă afirma că „pe cât de mare este grija faţă de cele pământeşti, pe atât de mare
este indiferenţa faţă de cele cereşti”.
În acest registru se cuvine a surprinde câteva dintre preocupările omului contemporan care, la adăpostul „grijilor
vieţii” se vede tributar mai degrabă al morţii decât al Vieţii. Şi când afirmăm acestea, ne gândim cât de încercată
a devenit în zilele noastre familia – celula martirică în care Dumnezeu îşi aşează Crucea Sa pentru ca iubirea celor
doi soţi – bărbat şi femeie să se altoiască pentru a înmuguri în acest fel, noi şi noi fiinţe capabile a umple cerul prin
viitoarea lor trăire după „mireasma jertfei, dar şi învierii lui Hristos”. Acestea reprezintă în fapt premisele teonomiei
de care aminteam mai sus, care însă se vede destructurată nu în esenţa, ci în conţinutul perceptiv actual, de o
serie de iniţiative care au ca scop imediat pierderea Chipului, dar şi ieşirea implicită a omului de la sânul Sfintei
Treimi. Această din urmă trăire se vede justificată tocmai de intenţia „omului modern” de a-şi rescrie într-un spirit
deloc critic, dar profund autonom, setul de valori şi precepte imorale cărora să se supună cu nesaţ, ironizând cu
înfumurare tot ceea ce, sub auspiciile harului devine mai degrabă „spaţiul restrictiv creştin”.
De asemenea observăm tot mai agresivă problema natalităţii scăzute care plasează poporul nostru într-un mod
deloc fericit, pe ultimele locuri în lume atunci când vine vorba de naştere de prunci. Tot „grijile vieţii” devin scutul
justificativ al unora în a se eschiva de chiar chipul tainic şi binecuvântat al calităţii părinteşti – fie ea maternă sau
paternă. În acest sens asistăm cu profundă tristeţe la o înflorire nesperată a cabinetelor de „planning familial” care
se văd continuu aşezate pe poziţia de negociator cu Viaţa, devenind astfel spaţii de manifestare a autonomiei
umane, deloc înţeleasă sub chipul libertăţii creştine, ci mai degrabă al unui libertinaj derapant în mod cu totul
paradoxal, nu spre confortare în faţa „grijilor vieţii”, ci tocmai spre o moarte spirituală autentică, aducătoare de noi
griji, de această dată în planul vieţii veşnice.
Pentru toţi aceia care conştientizează necesitatea unui ghidaj indiscutabil, necesar de altfel, fiecăruia dintre
noi, le propunem cu dragoste să îmbrăţişeze „planningul familial” asigurat de această dată nu de un om, ci chiar
de Dumnezeu prin sfânta Biserică. În această direcţie amintim de câteva dintre reperele pe care, sub auspiciile
hristice, mediul eclezial le propune pentru a favoriza în acest fel posibilitatea tuturor de a nu-şi pierde niciodată
chipul de icoană a lui Dumnezeu.
Aşadar, observăm că Biserica ne pune la dispoziţie o serie de sugestii privitoare la timpul binevenit pentru acte
de procreere capabile să ofere premisele naşterii unui viitor vlăstar al Cerului, prin reliefarea unor perioade de post
şi sărbătoare, în afara cărora, în zile de marţi şi joi se vede a fi împlinită minima conduită capabilă a păstra pe viitorii
părinţi în spaţiul teonomiei, ci nu acela al autonomiei.
De asemenea, pe lângă aceste coordonate temporale, părinţii au la dispoziţia Chipul lui Hristos în persoana
preotului duhovnic, gata oricând, ca tată şi medic spiritual deopotrivă să prescrie tratamentul cuvenit fiecărui
cuplu, prescripţie din care nu vor lipsi niciodată pocăinţa, taina Cununiei, rugăciunea, postul, milostenia, dar mai
ales, ceea ce astăzi a început să dispară tot mai mult, respectiv iubirea autentică izvorâtoare din toate acele acte
binecuvântate de Dumnezeu pe care cei doi - bărbat şi femeie şi nu altfel, convin să le adopte ca mod de trăire în
Hristos.
În acest fel avem certitudinea că Dumnezeu – singurul Dătător de Viaţă nu va întârzia să răspundă şi să aşeze
viitoarea familie pe Cărarea Împărăţiei, pentru a determina astfel ca fiecare membru să devină un sfânt al Bisericii
Sale, „o evanghelie vie” după cum frumos afirma Înaltul Mitropolit Ioan al Banatului.
Numai într-o asemenea înfăţişare a lucrurilor vom putea fi siguri că nu va prima independenţa noastră egoistă în
raport cu Dumnezeu, ci tocmai o recunoaştere deplină venită din partea omului care a înţeles să îşi aşeze întreaga
viaţă la picioarele Crucii, recunoscând prin acest comportament, autenticitatea teonomiei.
Pentru că nu de puţine ori în viaţa noastră, balanţa dintre duh şi materie, dintre suflet şi trup, dintre teonomie
şi autonomie tinde să încline spre cele care se văd şi sunt trecătoare, nu spre cele care nu se văd şi sunt veşnice,
Biserica – această „matrice tainică, această Theotokos perpetuă” aşa cum frumos o numea P. Evdokimov, preocupată
continuu de„logosifierea” noastră, în deplin acord cu învăţătura sfântului Ioan Damaschin, devine spaţiul regenerării
chipului hristic în noi, a Cuvântului înomenit pe Sine pentru a ne face dumnezei pe noi.
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Numai mediul sfinţitor al Ecclesiei va putea asigura fiinţei noastre planul lăuntric dialogal cu Hristos aşezat
în noi prin taina baptismală, oferind în acest fel fiinţei umane, dobândirea „reflexului hristic” capabil a furniza un
veritabil sentiment de iubire şi supunere faţă de Dumnezeu şi nu faţă de noi înşine.
Chiar filosoful Immanuel Kant afirma că: „Eşti dator, deci poţi!”, îndemn care se vede conturat dintr-un profil
intelectual şi spiritual mai degrabă autonom decât supus preceptelor creştine, care cu toate acestea sesizează mai
mult sau mai puţin voit, nu doar faptul că omul se vede la rândul său îndatorat, în primul rând în faţa Cuiva şi nu a
ceva, ci în acelaşi timp, prin înzestrarea ontologică a fiinţei umane există în mod absolut, capacitatea de împlinire
şi desăvârşire a omului, nu într-un bine abstract, aşa cum este tentată să creadă filosofia, ci într-Unul personal,
hristic specific „filosofiei lui Dumnezeu”.
În concluzie putem afirma că, deşi omenirea are la dispoziţie o sumedenie de oportunităţi mai mult sau mai
puţin fericite, coordonatele vieţii rămân aşezate între dorinţa sinceră de mântuire, ca expresie a iubirii lui Dumnezeu
şi implicit a recunaoşterii Acestuia, drept Singurul capabil să ne aşeze viaţa pe Drumul Crucii şi al învierii Sale, şi
manifestarea unui izolaţionism individualist al cărui efect imediat devine ieşirea de sub tutela Cerului şi plasarea
într-un con de umbră veşnică.
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PICTURA MURALĂ DE LA
MĂNĂSTIREA SĂRACA
Arhidiacon dr. Marian Pîrvu
Ne aflăm în anul omagial 2017, când Biserica noastră, îi cinstește cu aleasă prețuire, pe pictorii de icoane
bisericești. Ocazionat de acest prilej, când și eparhia noastră este la ceas aniversar, în rândurile ce urmează, voi
încerca să realizez o prezentare completă a planului mural-iconografic al bisericii de zid de la Mănăstirea Săraca
(secol XIII), monument emblematic pentru eparhia noastră, din punct de vedere iconografic-arhitectural.
Pictura mănăstirii Săraca este repartizată în spaţiul interior şi pe peretele de vest al exonarthexului. Datele
privitoare la ctitori, meşteri zugravi şi anul realizării sunt certificate de două inscripţii10. Una aflată în pronaos
neputând fii descifrată şi alta deasupra uşii din naos: „Izvo(d) seniem oţa isapoiepe şeniem(ă) sia isavă ră şeniema
stago\duha ponovişe lpocă piease staî o bitel imeno vati Şemliug zadră jave r... Carol şestovo izane o ştene miagoga(l)
a gda vldca Maxim Nestorovici \ i pri ha viei i semiseno igumenu Simeon anomi ievir... mizi titvr\ juricico lazarevici i
sinego nicola i Jivan ... saetor ... slio 7233 (1730)”. Traducerea ne-o oferă Ioachim Miloia, deşi incompletă „cu vrerea
Tatălui, cu năzuinţa Fiului, cu săvârşirea Duhului Sfânt s-a înnoit şi s-a zugrăvit Sfântul locaş ce se numeşte Semliug
sub împărăţia lui Carol al VI-lea împărat roman şi sub Preasfinţitul egumen Simeon ... cititor Giuricico Lazarevici
şi fii săi Nicola şi Jivan ... cu ai săi ... 7233 (1730)”. Textul subliniat în transcrierea sa slavonă lipseşte din traducerea
românească, lipsind chiar şi numele episcopului de atunci. Nu se cunosc împrejurările care au dus la această omitere
mai ales că textul publicat de Miloia este utilizat peste tot de cei care ajung să facă cercetări asupra mănăstirii.
În altar, în dreptul Proscomidiarului, este scris: „Pomeneşte Doamne pe zugravii Andrei, Andrei (fiul său), Ivan
şi Chiriac leat (1730) 7238”. Această din urmă inscripţie numeşte membrii echipei de meşteri zugravi realizatori
ai ansamblului mural. Aceste două inscripţii sunt suficient de lămuritoare în privinţa faptului că mănăstirea a fost
zugrăvită în 1730, de către Andrei şi ajutoarele sale. Faptul că textul este slavon nu trebuie să surprindă, ştiindu-se
faptul că ierarhia sârbească urmărea o desnaţionalizare pe toată linia şi prin toate mijloacele. Zugravii noştri, chiar
dacă nu erau sârbi, cunoşteau limba sârbă şi trebuiau să asculte de stăpân. Se constată faptul că printre călugări
sunt şi români, lucru imposibil dacă mănăstirea n-ar fi avut legături, nu numai de credinţă, ci şi de apartenenţă,
cu legea românească. Astfel că, textele slavone pot fi impuse chiar de către stareţul mănăstirii care era „ochiul”
chiriarhului în mănăstire11.
Din aceste inscripţii reiese faptul că nu este vorba de un singur maestru, ci de o şcoală propriu-zisă, o şcoală
ce a lucrat aici după formula vechilor ateliere din orient şi din occident. Capul şcolii este Andrei, în vârstă în tot
cazul, cca. 50 de ani, dacă fiul său tot Andrei, este citat pe locul doi, arătând, şi prin aceasta că se situa în fruntea
celor următori. Nici Andrei fiu, nici Iovan şi nici Chiriac n-au fost ucenici, căci în acest caz după vechiul obicei, ar fi
trebuit să se specifice. Tot din inscripţii reiese şi faptul că zugravii n-au fost călugări, ci meşteri laici, Andrei, şeful
şcolii, are un fiu - deci, cel puţin pentru Banat suntem într-o epocă în care pictura a luat ca atare dezvoltare, încât nu
mai este un monopol al călugărilor mănăstirilor. Este pentru prima dată când ne întâlnim cu aceşti artişti existând
puţine speranţe de a-i găsi în altă parte, ştiindu-se faptul că bisericile de la începutul secolului al XVIII-lea au fost
dărâmate sau transformate. Un lucru este însă cert: că şi Nedelcu a ieşit tot din acest atelier, ca ucenic; fără nume
în inscripţie, a luat şi el parte la această lucrare. Apropierea între formele de artă de aici şi cele de la Lipova, Butin,
Ofsenita, Ciacova sunt prea apropiate ca să nu ne îndemne să facem această legătură.
Dovedindu-se aici existenţa unei şcoli de pictură, mănăstirea Săraca trebuie considerată ca punct de plecare
pentru studierea dezvoltării artei bănăţene după alungarea turcilor, şcoală fără de care nu vom putea explica nici
pe Nedelcu, nici pe Vlasici de la Surduc, nici pe alţi meşteri, care ne lasă operele lor în secolul al XIII-lea12.
Pictura de portrete, peisaje, compoziţie istorică, intimă şi socială (de „gen”) foloseşte cadre de natură sau
arhitectonice: un reazim (solul sau podeau unui interior) cerul şi orizontul, mediul aerian şi lumina, figuri omeneşti,
animale, copacii, etc., pentru a învăţa şi stăpâni aceste elemente de expresie, izvorul firesc este natura. Pictura religioasă
este înainte de toate pictură. Pictorii monumentelor sunt în primul rând, decoratori de monumente, „iconari” sau
miniaturişti. Au obligaţia să împlinească cu ajutorul formelor şi culorilor, fiinţă artistică a unui edificiu. Întru aceasta
10 A. Popa, op.cit, pp. 13-14.
11 A. Cristescu, Mănăstirea Săraca, Analele Banatului, Anul IV, Timişoara, apr.-dec. 1931, pp. 95-96.
12 I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973, pp. 48,
50, 52.
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sunt îndatoraţi să respecte
„legea zidului” şi „scara”.
Cadrele arhitectonice şi de
natura, proporţiile figurilor,
perspectiva şi culorile sunt în
funcţie de aceste condiţii de
temei. Icoanele şi miniaturile
impun la rândul lor, principii
şi metode deosebite. Izvoarele
sunt operele „Sfinţilor părinţi”,
în interpretările sinoadelor,
lucrările marilor liturgişti şi
ale predicatorilor, imnurile
liturgice,
legendele
şi
istorisirile vieţii unora dintre
personalităţile bisericii.
Imnurile bisericeşti au
inspirat pe mulţi pictori de
seamă şi au dat seama unor ilustraţii care s-au impus şi au devenit tradiţionale în arta răsăriteană. Pictura bisericească
cristalizează, în adevăr, anumite înţelesuri, tradiţii şi forme. Aflăm şi ne convingem, că în cadrul artei bizantine,
fiecare popor şi-a exprimat sufletul lui şi acela al epocii13.
Cuprinsul programelor, repartiţia temelor pe pereţii monumentelor şi, cu deosebire, interpretarea dată de
Sfinţii Părinţi, liturgişti, comentatori, predicatori şi tradiţie, au evoluata în decursul vremurilor în limite care trebuie
cunoscute. Aduse de diferite ordine, unele datorită artiştilor decoratori de seamă, au complicat şi au îmbogăţit
iconografia bizantină, într-un mod neaşteptat. Ideile liturgice şi ceremoniile stau la baza cultului. Acestea au inspirat
planurile şi dispoziţia arhitectonică a monumentelor. Ele au rămas izvorul, principiul şi directiva principală a picturii
murale, miniaturilor, icoanelor etc.
Decorul pictural se întemeiază, în programe, pe ierarhia indicată: cupola, absida principală (bolta şi emiciclul),
bolţile şi pereţii naosului (arcul triumfal şi arcul cel mare, pereche şi aşezat de cealaltă parte a axului longitudinal);
calotele sau arcele laterale, partea superioară a peretelui dimpotrivă tâmplei; pereţii de miazăzi, apus şi miazănoapte
(socotiţi anume în sensul învârtirii acelor ceasornicului şi de sus în jos). Urmează bolta şi, apoi, pereţii pronaosului.
De ordin riguros, ierarhia indicată se întemeiază, în primul rând, pe istoria cultului şi interpretările liturgiştilor;
în al doilea rând, temele şi figurile pictate nu sunt independente. Ele fac parte, dimpotrivă, dintr-un ansamblu
legat, sau cum sunt filele unei cărţi. Pictura ilustrează o idee principală, care, în cazul scenelor Vechiului şi Noului
Testament, şi a vieţilor sfinţilor, nu poate fi tulburată. Ordinea şi desfăşurarea ceremoniilor liturgice sunt hotărâte.
Înlănţuirile ideilor dogmatice şi ale simbolurilor sunt iarăşi riguros definite. Pictura murală trebuie citită, urmărită
în amănuntele şi succesiunea ei. Fără aceste condiţii, ea nu poate fi pricepută şi nici studiată cu folos. Organizarea
programelor iconografice nu poate fi stereotipă14.
Picturile murale au fost executate în evul mediu în tehnica „al fresco”, caracterizată printr-un număr de condiţii şi
însuşiri, începând din secolul al XVIII-lea fresca şi „pictura în frescă” au devenit un termen generic. Fresca a fost folosită
în realizări de mare valoare, care au rămas şi fac glorie unui număr de monumente apusene şi răsăritene. Fresca
este recomandată pentru plinătatea cu care înveşmântează pereţii şi se adaptează acestora, pentru durabilitatea
ei în timp şi farmecul realizărilor. Ea îngăduie şi înlesneşte, într-adevăr, artistului o libertate de execuţie nesfârşit
mai mare decât aceea oferită de mozaic şi nu stânjeneşte spontaneitatea. Picturile în frescă sau simili-frescă se
„potrivesc”, apoi, atât de bine pereţilor şi zidurilor încât par un produs al acestora. El înlătură aproape cu totul
ideea de suprapunere şi adaos.
Din cele descrise mai sus, ne putem da seama că mănăstirea nu îşi mai merită numele de Săraca. Deşi este
cu adevărat săracă dacă luăm în calcul faptul că lăcaşul nu dispune de o avere considerabilă, ea este o adevărată
comoară pentru patrimonial cultural bănăţean.
Astăzi, Mănăstirea Săraca stă mărturie, pentru vremurile care au trecut şi va rămâne, pentru generaţii, modestul
muzeu spiritual al tradiţiei româneşti.
13 Ibidem, pp. 53-55.
14 Ibidem, pp. 216-217.
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PREZENTĂRI DE CARTE

Temeiuri biblice noutestamentare cu
privire la oficierea Sfintelor Taine şi
Ierurgii bisericeşti, Vol. I, Botezul
Pr. prof. univ. dr. SORIN COSMA
Îndeobște
este
recunoscut
faptul
că
activitatea de cercetare
științifică a unui candidat la
titlu de doctor nu se încheie
odată cu susținerea tezei, ci
se continuă cu cercetarea
noilor valențe și variatelor
dimensiuni sugerate de
subiectul tratat, pe măsură
să-l afirme pe autor ca nume
de referință și de autoritate
în domeniul respectiv.
Așa este cazul Părintelui
dr. Ioan Bude, care, după
ce a susținut, în 1999,
teza de doctorat cu titlu:
„Romani 12,1: Închinarea
cea
duhovnicească.
Elemente liturgice creștine
în
cuprinsul
Noului
Testament”; în 2006 îi apare
cartea intitulată: „Conotații
biblice despre „Jertfa vie” și
limbajul imnic-euharistic”
(Ed. Alma Mater, Cluj
Napoca,
Universitatea
Babeș-Bolyai, Centrul de
Studii Biblice, 231 p; şi Ed.
a II-a, 255 p, revizuită şi
îmbogăţită cu Partea a VI-a,
Moştenirea creştinismului
biblic al veacului apostolic
în Biserică, Editura citată,
în 2007). În acest context,
autorul evidențiază faptul
că „tematica respectivei
teze (de doctorat la care
ne-am referit n.n) a fost
restructurată și amplificată, iar actuala dimensiune a cercetării a condus la distribuirea materialului în trei mari
volume”… Acesta fiind primul volum, „cel de al doilea va fi constituit - spune autorul - din identificarea, analizarea
și comentariul minimal asupra textelor biblice noutestamentare privitoare la Sfintele Taine și ierurgii în epoca
creștinismului primar. Iar al treilea volum va avea drept scop fundamentarea biblică a cinstirii încă din epoca

10

Învierea

apostolică a Maicii Domnului, a Sfinților Îngeri și a tuturor Sfinților, a Sfintei Cruci și a Sfintelor Icoane, subiecte
de controversă și dezbinare între confesiunile creștine de astăzi”…. Aşa se prezentau lucrurile la data de atunci, a
planificărilor. În prezent însă, potrivit autorului, precizăm că din motive obiective, trilogia în cauză a rămas un generic
tematic, în cadrul căruia, temele de mai sus alcătuiesc un serial publicistic, cu câte un volum pentru fiecare în parte.
Astfel, Părintele protopop dr. Ioan Bude își continuă cercetarea din trilogia propusă, deschizând serialul celui
de-al doilea modul, intitulat: „Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine și Ierurgii
bisericești”, cu Taina Sfântului Botez – (Ed. Învierea şi Eurobit, Timișoara, 2017).
Privind structura acestei prime lucrări, referitoare la Taina Sfântului Botez, reținem, pe scurt, următoarele:
1. Studiul stabilește, printr-o exegeză foarte precisă a textelor biblice noutestamentare, înțelesul specific al
Botezului creștin, fapt care motivează necesitatea botezării copiilor și justifică prezența nașilor la Botez.
2. Partea a doua a lucrării identifică printr-o analiză substanțială, înțelesul Botezului creștin practicat de Biserică
de-a lungul vremii, temeluit pe inspirația divină a cărților Noului Testament.
3. Partea a treia a studiului prezintă imnologia baptismală constituită din cuvintele Noului Testament intrată
deopotrivă în cultul liturgic și în catehezele baptismale, corelate tematic cu imnele pascale.
Făcând o evaluare a exegezei prezentului studiu remarcăm în mod deosebit că Părintele lector universitar dr.
Ioan Bude, specialist în materie, realizează o tălmăcire desăvârșită a textului, utilizând limba originară a Noului
Testament și aplicând cu rigurozitate regulile de bază ale unei exegeze corecte, și anume: regula contextului, a
locurilor paralele, a normei de credință stabilită de Mântuitorul și Sfinții Apostoli, precum și a desfășurării istorice a
textului, cunoscut de exegeți sub numele de wirkungsgeschichte (evidențiat de autor prin analiza imnelor sacre),
ca o confirmare a păstrării nealterat, în timp, a adevărului revelat în Sfânta Scriptură.
Parcurgând cuprinsul tematic al lucrării de față apreciem că autorul demonstrează și convinge că potrivit
învățăturii Noului Testament, Botezul creștin este o Sfântă Taină ce poartă în sine harul mântuitor al eliberării din
păcat, al regenerării firii omenești prin unirea cu Hristos, încât cel botezat, primind calitatea de fiu al lui Dumnezeu,
devine membru al Trupului lui Hristos, adică al Bisericii. În acest context, imnele baptismale, intrând în viața liturgică
a Bisericii, confirmă vibrația duhovnicească ce animă sufletele pătrunse de sfințenia Tainei Sfântului Botez.
Ca urmare, „adresându-se cu precădere preoților și profesorilor de religie, dar și oricui dorește să o citească,
cartea de față, ca și întregul serial publicistic pe care îl deschide, își propune ca într-o manieră directă, simplă și clară,
printr-o riguroasă selecție de texte biblice minimal comentate, să aducă Adevărul Sfintelor Taine în fața cititorilor
oricare ar fi ei, și să-i conducă înaintea Adevărului, care „și ieri și azi și în veac este același” (Evrei 13, 8): Domnul
Dumnezeul și Mântuitorul Iisus Hristos, prezent, viu și activ în toate lucrările sfinte ale Bisericii Sale.
În concluzie, nu ne rămâne decât să reactualizăm îndemnul Mitropolitului Nicolae Corneanu făcut, în același
context de idei, cu 10-11 ani în urmă, în recomandarea volumelor apărute atunci: „Aprofundarea credinței pe
care o mărturisim și care stă la temelia existenței noastre odată cu primirea Botezului, constituie o necesitate
de la sine înțeleasă. Ar fi absurd să ne pretindem creștini, să participăm duminică de duminică și sărbătoare de
sărbătoare la ritualul bisericesc și să nu înțelegem cultul ce ne este propriu…Volumele ce ne sunt oferite acum cu
generozitate … ne pun la îndemână, între altele, analize și aprofundări biblice cu privire la slujbele la care suntem
mereu prezenți și anume imnurile sacre …Părintele profesor Ioan Bude excelează în privința ajutorului pe care
ni-l oferă, explicând și aprofundând înțelesul formulelor imnologice… Oricine va citi paginile acestor cărți…se
va simți cu siguranță îmbogățit sufletește și nu numai atât, ci și îndemnat să participe cu mai multă dragoste la
slujbele noastre bisericești”.
La sfârșit ne-am permite o mărturisire, și anume, faptul că participând de mai multe ori în comisia de doctorat
în cadrul catedrei de Studiul Biblic al Noului Testament, la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu,
comisie prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Laurențiu Streza, ori de câte ori au fost puse în discuție
elementele liturgice creștine în cuprinsul Noului Testament, studiile Părintelui lector dr. Ioan Bude de la Facultatea de
Teologie din Timișoara și Caransebeș, au fost citate și recomandate ca lucrări de referință în literatura de specialitate.
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,,Arhanghelul” din Birda.
5 ani în slujba comunității parohiale
GABRIELA ȘERBAN
Revista „Arhanghelul”, publicație trimestrială a Parohiei Birda, județul Timiș, se află la ceas aniversar. Împlinește
5 ani de existență în casele și în inimile noastre.
Cu acest prilej, redactorul-șef, preotul dr. Valentin Bugariu a realizat un frumos volum omagial intitulat
,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, care a văzut lumina tiparului de curând la Editura
Sitech din Craiova (2017).
,,‹‹Arhanghelul›› se dorește a fi o voce care îndrumă și încearcă să coaguleze o comunitate parohială dispersată
atât fizic, cât și structural. Ea încearcă să aducă un cuvânt de învățătură, câteva urme ale trecutului, dar și abordări
religioase realizate de copiii din Birda și Sîngeorge. Publicația a fost martoră a activităților desfășurate de Parohia
Birda timp de 5 ani de la rugăciunea euharistică, la felurite inițiative catehetice, dar și la acțiuni filantropice. Credem
că prin consemnarea acestora, ea rămâne un mesager, o mărturie vie a rolului Bisericii în viața comunității locale”,
consemnează în Precuvântare autorul volumului, redactorul șef Valentin Bugariu.
Volumul ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale este structurat pe capitole și subcapitole. Cele
două mari capitole se referă la omagiile aduse revistei cu prilejul aniversării (I. In honorem) și la rubrici permanente
prin care sunt prezentate misiuni ale Bisericii în comunitate (II. Misiune și propovăduire prin presa sătească). Acest
al II-lea capitol are subcapitole care poartă numele celor mai importante și interesante rubrici ale periodicului
bănățean: 1. Editoriale, 2. Restituiri, 3. Documentar, 4. Urme din trecut, 5. Cateheză, 6. Semne, 7. Tinere condeie,
8. Bucurii editoriale, 9. Cronica parohială.
Volumul se deschide cu o Precuvântare semnată de coordonatorul lucrării, pr. dr. Valentin Bugariu, și se încheie
cu un capitol dedicat imaginii – Iconografie – capitol bogat și deosebit de reprezentativ pentru activitatea Parohiei
Birda și a harnicului preot care o păstorește, un preot ortodox preocupat de cultură, de cultura religioasă în
special, doctor în filologie, preocupat de istoria presei și istoria Banatului, dar, în același timp, preocupat de sufletul
oamenilor, al tinerilor. Un veritabil făuritor de carte și un vrednic modelator de suflete.
Lucrările semnate de pr. Valentin Bugariu sunt dintre cele mai utile și interesante, serios elaborate și bine
documentate: Protopopul Mihail Gașpar. Studiu monografic (Timișoara: Eurostampa, 2007), Mihail Gaşpar. D’ale
vieţii, Ediţie critică, studiu introductiv şi note de...,”. Timişoara: Eubeea: 2008, 2 vol.; Parohia Ortodoxă Colonia Gătaia.
Istorie, misiune şi viaţă creştină, Craiova: Sitech, 2011; Istorie și semn religios, Craiova: Sitech, 2014; Biserică și presă
în Banat, Craiova: Sitech, 2015; Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, Arad: Tiparnița, 2016; Aurel
Jivi, Istoria Bisericească Universală, Ediție îngrijită de..., Craiova: Sitech, 2016; Pictorul Filip Matei. Întregiri biografice
și artistice, Arad: Tiparnița, 2017.
Evident, cunoscându-l pe părintele Valentin Bugariu și bine cunoscându-i preocupările, acest nou volum dedicat
revistei ,,Arhanghelul” nu a fost o surpriză, ci, dimpotrivă, a fost unul așteptat cu nerăbdare și cu deosebit interes. În
paginile cărții semnează nume importante ale culturii bănățene, scriitori și jurnaliști de seamă, precum și veritabili
filologi și cercetători ai Banatului.
Daniel Alic, Petrică Zamela, Nina Ceranu, Dan Radosav, Ioan Traia, Gheorghe Rancu-Bodrog, Vali Corduneanu,
Mircea Szilagyi, Gheorghe Lungu, Gabriela Șerban, Ion Murariu, Iosif Marius Circa, Dușan Baiski, Ghiță Blejușcă,
Lavinia Șerban, Marius Mircia, Virginia Ardelean, Dan Gârjoabă, Ioan Viorel Boldureanu, Marius Florescu, Octavian
Gruița, Mirela Ioana Borchin, Bogdan Enășel, Ioan Prisăcean, Silviu Ionel Ferciug, Gabor Roberta, Murgea Maria
Alexandra, Weisz Markus sunt cei care au bucuria și onoarea de a fi găzduiți în paginile acestui volum omagial și
de a semna alături de Valentin Bugariu.
Realizarea unei astfel de tipărituri, care să aducă în atenție un periodic cu o anumită istorie și continuitate,
precum și colaboratorii semnatari împreună cu rubricile permanente, este un proiect demn de urmat și de felicitat.
Scriitoarea Nina Ceranu bine remarca faptul că ,,Arhanghelul”, vreme de cinci ani, ,,a fost amvonul de la care
s-au promovat valorile autentice, și, printr-un ,,atelier” de creație, tinerele condeie, cele care mai târziu vor prelua
de la dascălii lor dragostea pentru literatură și arte”. Asta este misiunea unei reviste, a unei publicații periodice.
Așa cum preciza și muzeograful Ioan Traia: ,,Realizată în condiții grafice bune și cu un conținut bogat, cu subiecte
interesante, structurate pe mai multe rubrici permanente, revista răspunde unor necesități de informare pentru
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credincioșii și localnicii satului în ceea ce privește cultura, spiritualitatea, istoria, tradiția și administrația comunității”.
Așadar, o astfel de publicație înseamnă și o pagină de istorie locală, pe lângă misiunea sa spirituală și culturală.
Iată, doar câteva motive pentru care considerăm că sunt atât de importante realizările și aparițiile unor astfel
de reviste și periodice, cu atât mai necesare și utile devenind volumele ivite din paginile unor publicații seriale.
Iar ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale este un astfel de volum, realizat de un preot
cercetător, conștient de importanța și valoarea sa documentară.
*
Revista de cultură și religie rurală din parohia Birda a împlinit 5 ani de apariție neîntreruptă, fapt pentru care
s-a organizat în biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din localitate, un moment aniversar compus din
Te Deum de mulțumire și lansarea volumului ,,Arhanghelul” din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale, Editura
Sitech, Craiova, 2017, 205 p.
(coordonator: pr. Valentin
Bugariu).
Vineri, 9 iunie de dimineață
a fost oficiată o slujbă de
mulțumire pentru ostenitorii
și cititorii revistei de un sobor
sub protia P. On. Părinte
Ioan Prisăcean, protopopul
Detei compus din P. C. Părinți
Dan Gîrjoabă de la parohia
Sânmihaiu Român și dr.
Iliia Pavlovici-Pătruț de la
parohia Mașloc. După otpust
Preaonoratul Părinte Prototop
a subliniat importanța revistei
parohiale pentru misiunea de
astăzi a Bisericii dorind un
gând bun de: La mulți ani!
pentru redactori, colaboratori
și cititorii revistei sărbătorite.
În partea a doua au vorbit
despre volumul tipărit cu acest moment sărbătoresc: P. On. Părinți dr. Marius Florescu lector universitar la Facultatea
de Teologie din Timișoara, dr. Daniel Alic, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie din Caransebeș,
bibliotecar Gabriela Șerban, managerul Bibliotecii Orășenești ,,Tata Oancea” din Bocșa și părintele Valentin Bugariu.
În deschiderea șirului cuvântărilor, preotul Valentin Bugariu a expus câteva date din istoricul apariției acestei
reviste trimestriale din mediul rural: semnificația titlului, tirajul, formatul, editarea și colegiul de redacție, suplimente.
Cuprinsul fiecărui număr cu rubrici permanente și ocazionale, colaboratori externi ș. a.
În prezentarea volumului s-a oferit o selecție de texte apărute în cursul timpului care au evidențiat: ,,Editoriale”,
,,Restituiri”, ,,Documentar”, ,,Urme din trecut”, ,,Cateheză”, ,,Semne”, ,,Tinere condeie”, ,,Bucurii editoriale”. Un
capitol aparte îl are ,,Cronica parohială” care la final este ilustrată de fotografii. La final s-au adus mulțumiri tuturor
care într-un fel sau altul sprijină apariția număr de număr a acestei reviste.
Doamna Gabriela Șerban, redactorul responsabil al revistei ,,Bocșa Culturală” a evidențiat rostul cultural al
gazetei de la Birda. Cu acest prilej a decernat revistei ,,Arhanghelul” o ,,Diplomă de Onoare”, iar redactorului-șef
o ,,Diplomă de Excelență”.
Părintele Marius Florescu, redactorul revistei eparhiale ,,Învierea” a subliniat că revista ,,Arhanghelul” este o
constanță prin ritmicitate și mesaj în publicistica bisericească bănățeană. Iar Părintele Daniel Alic a remarcat faptul
că revista cinstită astăzi împletește deopotrivă o misiune culturală și duhovnicească oferind comunității parohiale
din Birda răspuns la problemele specifice locului, dar și răspunsuri generale despre viețuirea creștină.
Au fost alături la acest popas anivesar P. C. Părinte Tiberiu Gherasim de la parohia Ferendia, elevii Școlii Gimnaziale
din Birda însoțiți de profesori, mai mulți credincioși. Din partea Consiliului Local din Birda a fost prezentă doamna
Rodica Cotos.
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Dragostea de frate
În fiecare zi mă trezesc sperând sa fiu mai bun,
Îngenunchiez și cer ca cerul să se îndure
Să primesc acea fărâmă de înţelepciune,
Iar apoi ma ridic din colţ tăcând.
Aș vrea uneori o inimă de piatră în trupul meu firav,
Să nu simt răutatea celor ce îi consider cu drag
prieteni
Dar care mușcă fără milă și cu sete,
Din sufletul ce mi-l cred neputincios, bolnav.
Ridic din când în când ochii spre icoana bunului
Mântuitor,
Iar în fiinţa mea răsună vorbele-I duioase
Cuvintele Lui erau miere și pentru cei care Îl urâse,
Dar i-a iertat pe toţi așa ușor.
Câtă nedreptate și câtă răutate statornicește-n lume,
Încât și fratele tău de multe ori te înșală sau te dă
uitării
În timp ce tu stai înlăcrimat în faţa lumănării
Înmărmurit de dorul ce îl așterni în rugăciune.
Doamne! Așa e omul precum e și pămăntul,
Dar în suflet i-ai așezat o dulce licărire
Este acea fărâmă nelipsită de iubire,
Iute, nevăzută, precum e și vântul.
Tu iubești la om lacrimile-i de îndreptare,
Așteptându-l în prag cu braţele întinse
Cu bunătăţile pregătite demult promise,
Depinde doar de el să privească departe-n zare.
Aș vrea și eu și alţii mulţi ca mine,
Să vadă în om doar partea lui frumoasă,
Aș vrea și eu să-i spun: „Bun venit acasă”,
Așa cum am văzut și am învăţat de la Tine.

Domnul Cel tare
și puternic!
Au dus femeile miresme să ungă trupul lui Iisus.
Mormântul e-ntărit cu strajă, la ușă piatră grea au pus.
Dar lespedea e răsturnată, iar îngerul le-a-ntâmpinat
Și, arătându-le mormântul deschis și gol, a cuvântat:
Nu e aici. A înviat!
S-a ridicat Hristos din moarte, sfințind al învierii ceas
Și în mormântul gol din stâncă doar giulgiurile au
rămas.
Prin El, cărare de lumină spre veșnicie s-a deschis,
Căci Domnul mântuirii noastre, pe Care Tatăl L-a
trimis,
A înviat precum a zis.
A privit lumea de pe cruce cu ochii blânzi, de milă
plini,
Și a iertat când era-n chinuri, rănit și-ncununat cu
spini.
A-nvins a iadului putere, zăvoarele i le-a sfărmat
Și în mărire și-n lumină, ca Dumnezeu adevărat,
Din morți Hristos a înviat!
Până la marginile lumii se va vesti, precum s-a spus,
Despre Calvarul pătimirii și învierea lui Iisus.
Și despre biruința crucii mormântul gol va povesti,
Căci El, Care ne este Viață și Cale spre a dăinui,
A înviat a treia zi.
Și dacă-L veți căuta vreodată printre morminte pe
Cel viu,
Vă va pătrunde adevărul pe care veacurile-l știu:
Că S-a sculat Mântuitorul, cu moarte moartea a călcat,
Iar îngerul rosti-va iarăși cu glas solemn și răspicat:
Nu e aici. A înviat!
MARIA ANIA

Preot CONSTANTIN MILIN
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Cu crucea
Se-aude zvonul peste sat
Părintele o să sfințească
La case bunul adunat
Ca Dumnezeu să-l ocrotească.

Dă-mi Doamne, în viață, puterea să-nțeleg,
Cu sfântă sănătate în trup și în simțire,
În vremuri fără lege, dă-mi cinste și iubire,
Să pot urzeala vieții să leg și să dezleg.

Văzduhul îl despică iară
Și-n tremur arde-o lumănare
Poruncitoare vorbe sfinte
Și pași curați pe noua cale.

În inimi mult prea multe, trăirea e deșert –
În gânduri fără număr fărădelegi se-ascund –
Răul se-ntinde drept și roată și profund –
Să-l uit nu pot, Părinte și nici nu pot să-l iert.

Un busuioc scăldat în apă
Părintele ți-l pune-n frunte
Și lăcrimă bunica noastră
Când el dă crucea s-o sărute
Se toarce tainic rugăciunea
La maica din icoana sfântă
Se-aude-n casă rugăciunea
Cu vorba dulce, caldă, blândă.

Rugă

Tu răul lumii iartă și iartă-mă pe mine –
Sădește-n fiecare un dram de omenie,
În viață omul - om, bun și cinstit să fie,
Cu suflet spre credință, cu gândul către bine.
Dr. TEONA SCOPOS
TEODOR JURCA

Rugăciunile către
Hristos
Pentru cei căzuți în umbra vremii,
Stăm adunați într-o iubire.
Să le aducem prinos
Rugăciunile noastre și flori,
Veșnica pomenire!
De-o mie de ori,
Într-o mie de voci,
Rugăciunile către Hristos
Pios să se știe
Adunate într-o mare iubire!
PETRU JICHICI

Învierea

15

ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Întrunirea Sfântului Sinod

În ziua de 4 iulie 2017, în
Sala Sinodală din Reședința
Patriarhală,
sub
președinția
Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, s-a desfășurat ședința de
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
În cadrul acestei ședințe a avut
loc alegerea Episcopului-vicar
pentru Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuților și a Episcopului-vicar
pentru Arhiepiscopia Aradului.
Sfântul Sinod l-a ales prin vot
secret pe Preacuviosul Părinte
Arhimandrit Damaschin Luchian ca
Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților, cu 39 de voturi din 45 de voturi valid exprimate. Noul Episcop-vicar va purta titulatura
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.
De asemenea, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Emilian Lovișteanul ca
Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului cu 43 de voturi din 46 de voturi valid exprimate. Noul Episcop-vicar
va purta titulatura Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.
(n.n.. Instalarea Preasfinţiei Sale s-a făcut duminică, 16 iulie, în catedrala veche din Arad)
*
În zilele de 4 și 5 iulie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, s-au desfășurat ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În cadrul acestor ședințe s-au luat următoarele hotărâri:
Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor
de cărți bisericești”.
A fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Cuviosului
Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735). Proclamarea oficială va avea loc în ziua de 6 august 2017, urmând ca Sfântul
Cuvios Pafnutie să fie prăznuit anual în ziua de 7 august.
A fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2017, a
pomenirii Sfântului Cuvios Porfirie Cavsocalivitul la data de 2 decembrie. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat
troparul, condacul, sinaxarul și icoana acestuia.
Au fost aprobate mai multe texte liturgice: Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium – 6
aprilie; Slujba și Acatistul Sfinților Mucenici Pasicrat și Valentin de la Durostorum – 24 aprilie; Acatistul Sfântului
Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii – 23 noiembrie.
S-a hotărât organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox în anul 2018 la Sibiu, orașul reședință al
Mitropoliei Ardealului.
A fost hotărâtă înființarea extensiei universitare a Facultății de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a
Universității din București la Roma, Italia.
A fost aprobată înființarea specializării Artă Sacră în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, începând cu anul universitar 2017-2018.
În contextul fenomenului secularizării de azi, este necesară înnoirea vieții duhovnicești și morale a slujitorilor
bisericești de toate rangurile, a viețuitorilor din mănăstiri și schituri, precum și a credincioșilor mireni din parohii și
din toate instituțiile bisericești. În acest sens, Sinoadele mitropolitane din Patriarhia Română vor analiza periodic
aspectele privind disciplina clerului și mirenilor și vor propune Sfântului Sinod soluții concrete de promovare a
vieții duhovnicești.
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Chiriarhul eparhiei, în mijlocul celor nevoiași

În ziua de 1 iulie a avut loc un
moment de comuniune în Parohia
Murani din Protopopiatul Timișoara
II, unde s-a savârșit Taina Sfântului
Botez, oficiată de Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, pentru trei copii
dintr-o familie cu nouă copii. Din
soborul slujitorilor a făcut parte pr.
Protopop Mircea Szilagyi și pr. Petru
Temelie, parohul bisericii „Sf. M. Mc.
Gheorghe” din Murani. Această
familie a fost ajutată încă de anul
trecut, când Părintele Mitropolit a
construit o casă pentru familia Chie.
După încreștinarea celor trei
micuți, Chiriarhul alături de ceilalți
preoți slujitori și de nașii copiilor
botezați a venit în noua casă, unde
le-a oferit tuturor membrilor familiei îmbrăcăminte și alimente. Această familie cu 9 copii, deși se zbate în nevoi
materiale își crește copiii în credința de Dumnezeu și se îngrijește să fie nelipsiți de la școală.
Pentru a asigura și pe viitor îngrijirea copiilor, Părintele Mitropolit a oferit un ajutor financiar familiei Chie la
magazinul din sat, pentru a asigura alimentele de bază întregii familii.
Casa de la Murani face parte dintr-un proiect social-filantropic mai amplu, ce se derulează în Arhiepiscopia
Timișoarei prin grija Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, care dorește să asigure un acoperiș deasupra capului familiilor
sărace cu mai mulți copii. Până în prezent s-au construit 8 case în mai multe parohii din Arhiepiscopia Timișoarei,
și alte două sunt în curs de finalizare până la sfârșitul anului.

Unul dintre hramurile mănăstirii Dobrești

Duminică 2 iulie, obștea
Mănăstirii
Dobrești
din
Arhiepiscopia Timișoarei a
îmbrăcat haine de sărbătoare
la praznicul sărbătorii Sfântului
Ștefan cel Mare și Sfânt. Din
încredințarea Înaltpreasfințitului
Părinte
Ioan,
Mitropolitul
Banatului, la acest moment
duhovnicesc a participat și
Preasfințitul Părinte Paisie
Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei, care
a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie în fruntea unui sobor
de preoți și diaconi de la
mănăstirile din eparhie și de la
parohiile învecinate.
Au participat la slujbă oficalități locale și județene, membrii ai Asociației Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și
un număr mare de credincioși bănățeni.
Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfântul Nicolae” al Facultății de Teologie din Timișoara
condus de diac. dr. asist. Ion-Alexandru Ardereanu.
În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a vorbit despre sfințenia și personalitatea Sfântului Ștefan, un mare
mijlocitor pe acest pământ pentru credincioșii ce îi cer ajutorul.
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Binecuvântări de lucrări la parohii din eparhie

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,
Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul
Banatului, a fost prezent în Duminica
a 7-a după Rusalii, 23 iulie, în mijlocul
credincioșilor din parohia Sânandrei
Colonie, Protopopiatului Timişoara
II. Înaltpreasfinţia Sa a participat,
în biserica cu hramul „Sfântul
Proroc Ilie Tesviteanul”, la Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de
un sobor de preoți. În cuvântul de
învăţătură, Mitropolitul Banatului a
vorbit despre învăţăturile desprinse
din pericopa evanghelică duminicală
de la Sfântul Evanghelist Matei (9,
27-35), ce istoriseşte vindecarea a doi
orbi şi a unui mut din Capernaum.
Înaltpreasfinţia Sa a arătat că minunile
săvârşite de Hristos ne pun înainte, pe
de-o parte, suferinţele şi neputinţele omeneşti, iar, pe de altă parte, iubirea milostivă a lui Dumnezeu faţă de întreaga
Sa făptură. În acest sens, Chiriarhul a subliniat întâietatea celor duhovniceşti înaintea celor trupeşti, evidenţiind
că cei doi orbi din evanghelie au dobândit mai întâi vederea cea duhovnicească, cea care i-a încredinţat de
dumnezeirea Celui ce făcuse minuni mari şi neasemănate în Capernaum. În continuare, Părintele Mitropolit Ioan
a sfințit icoanele din mozaic din exteriorul bisericii și a binecuvântat lucrările, aflate în curs de finalizare, de la casa
parohială. La final, părintele paroh Teodor Cocan a adus Mitropolitului Banatului cuvinte de mulțumire pentru
bucuria adusă credincioșilor și pentru grija deosebită față de această comunitate parohială.
*
Orașul Jimbolia, situat în Câmpia
Banatului, la interferența dintre Câmpia
Timişului şi Câmpia Mureşului, a fost
animat, în Duminica a 8-a după Rusalii,
30 iulie, de mulțimea credincioșilor,
care a venit, încă de la orele dimineții,
la biserica din centrul localității, pentru
a-l întâmpina pe Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului, și pentru a
marca, printr-un moment liturgicodoxologic, împlinirea a 75 de ani
de la sfințirea lăcașului de cult. La
aceste momente de bucurie pentru
comunitatea parohială aflată în
proximitatea graniței de Vest a
României, s-a raliat și Părintele
Mitropolit Ioan, care a participat, în
biserica cu hramul „Buna Vestire”, la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți, sub protia părintelui protopop
Ioan Bude, Protopopiatul Timișoara I. După otpustul slujbei, Mitropolitul Banatului a explicat Evanghelia duminicii,
ce relatează despre înmulțirea minunată a celor cinci pâini și a doi pești, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos,
evidențiind și actualizând mesajul central al pericopei evanghelice.
După omilie, Înaltpreasfinția sa, împreună cu soborul slujitor, a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul
bisericii, lăcașul de cult trecând recent, prin purtarea de grijă a preotului paroh Petru Alexa și cu sprijinul autorităților
locale, dar și a credincioșilor, printr-un proces de consolidare și înfrumusețare. Tot în această zi de sărbătoare, au
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fost sfințite trei cruci, ce vor fi puse pe culmile cele mai înalte ale bisericii, încununând efortul credincioșilor, adus
pentru înfrumusețarea „casei lui Dumnezeu”.
Elogiind bravismul și eroismul ostașilor români și în amintirea faptelor de apărare ale Armatei Române în
operațiunile militare pe frontul românesc din timpul Bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din anul 1917,
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a reliefat faptul că altarul iubirii milostive și jertfitoare al Mântuitorului
Iisus Hristos a constituit semnul biruinței oștenilor în aceste acțiuni de menținere a liniei frontului. În acest sens,
la împlinirea centenarului bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, dar și pentru faptul că biserica din Jimbolia
s-a edificat și prin osârdia mai multor soldați români care au luptat în timpul Primului Război Mondial, Mitropolitul
Banatului a închinat câte o cruce, în semn de evlavie și afecțiune respectuoasă, pentru jertfa conaționalilor căzuți
pe fiecare din aceste câmpuri de bătălie, în vederea recuperării, păstrării și valorificării memoriei istorice a neamului
românesc din acele timpuri primejdioase pentru țara noastră.

Lansare de carte la Făget

În Duminica a IV-a după Rusalii, 2 iulie, biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Făget II a
găzduit o manifestare bisericească și culturală organizată de Protopopiatul Făget. La acest eveniment au participat
Înaltpresfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, oficialități locale și județene, oameni de cultură și numeroși
credincioși din întrega zonă a Făgetului.
În cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Ioan a arătat că sutașul din Evanghelie credea că Hristos prin puterea
Sa dumnezeiască, a cuvântului Său, poate să vindece pe slujitorul său la care ținea foarte mult. Pe lângă credința
acestui ofițer păgân, ierarhul a sublinitat că este foarte important ca noi credincioșii să ne rugăm unii pentru alții,
pentru „că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu – spunea Domnul Hristos – acolo sunt și Eu în mijlocul lor”.
După încheierea Sfintei Liturghii a fost prezentată „Monografia Protopopiatului Ortodox Român al Făgetului,
300 de ani de existență atestată”, lucrare întocmită de prot. Bujor Păcurar- coordonator, împreună cu profesorii
Ioan Cipu și Dumitru Tomoni.
Monografia a apărut la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei, în condiții grafice de excepție, însumează peste
800 de pagini, conține numeroase ilustrații color ale bisericilor de lemn din patrimoniul bisericesc al Protopopiatului
Făget.
Publicarea monografiei a fost posibilă datorită implicării Arhiepiscopiei Timișoarei, personal a Părintelui
Mitropolit Ioan, dar și a autorităților locale și județene: Consiliul Județean Timiș, Primăria și Consiliul Local Făget,
care au asigurat importante resurse financiare pentru tipărirea ei.

Examen de licență și depunere de jurământ

La Centrul eparhial din
Timişoara a avut loc, joi, 6
iulie, susţinerea examenului
de licenţă şi depunerea
jurământului de credinţă pentru
studenţii teologi care au urmat
cursurile Facultăţii de Litere,
Istorie şi Teologie din Timişoara,
promoţia 2013-2017.
Evenimentul s-a desfăşurat
pe parcursul a două zile.
Miercuri, 5 iulie, a avut loc proba
scrisă a examenului de licenţă la
disciplina Teologie Dogmatică,
iar joi, teologii timişoreni şi-au
susţinut lucrările de licenţă
în faţa comisiei, prezidată de
către Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepsicopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului alături de
profesorii Facultății de Teologie.
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Cei 19 teologi au dat dovadă de o adâncă temeinicie în cunoașterea subiectelor tratate, atât la licență, cât și
la examenul scris.
După terminarea sesiunii de susținere a lucrărilor de licență, în paraclisului mitropolitan cu hramul „Învierea
Domnului” din incinta Centrului eparhial, a avut loc slujba de Te Deum, urmată de depunerea jurământului de
credință în fața Chiriarhului Banatului, a decanului Facultății de Teologie și a profesorilor prezenți la ceremonie.
Toţi absolvenţii au depus jurământul de credinţă faţă de învăţătura Bisericii Ortodoxe, făgăduind în faţa lui
Dumnezeu că o vor apăra şi propovădui în toată viaţa lor, prin viaţa lor, ducând mai departe renumele institutului
de învăţământ şi cultură teologică absolvit.
La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a adresat un cuvânt duhovnicesc licențiaților în Teologie
îndemnându-i să mulțumească Bunului Dumnezeu pentru darul primit, dar și părinților profesori care i-au îndrumat
pe toată perioada studenției, și nu în ultimul rând să le mulțumească familiilor, pentru faptul că au fost alături
de ei cu vorba bună, cu sprijin moral și material, în acești ani, în care au fost alături de Hristos în propovăduirea
Cuvântului Evangheliei Sale.

Întrunirea Oastei Domnului pe țară

În Duminica a V-a după Rusalii, 9 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la catedrala mitropolitană din Timișoara, alături de pr. prof.
Dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu și de un ales sobor de preoți și diaconi.
În
cuvântul
de
învățătură adresat credincioșilor
timișoreni
Părintele Mitropolit Ioan
a prezentat învățăturile
ce se desprind din
Evanghelia de la Matei
cap.8 , 28-34, unde
Sfântul Evanghelist ne
prezintă
vindecarea
celor doi demonizați din
ținutul Gadarei.
După Sfânta Liturghie
Părintele Mitropolit Ioan,
alături de credincioșii
timișoreni și de ostașii din
cadrul Oastei Domnului
veniți din întrega țară, au
înălțat cântări de laudă
Domnului Iisus Hristos și
Maicii Domnului pe scările
catedralei mitropolitane.
De asemenea, în
aceeași duminică a avut
loc Adunarea pe țară a Asociației „Oastea Domnului”. Evenimentul s-a desfășurat în partea a doua a zilei, când
preoții coordonatori din centrele din țară ale acestei asociații, au rostit cuvinte de învățătură, itercalate de cântări
bisericești și poezii specifice Oastei Domnului. Totodată, a fost prezentată și sceneta religioasă „Vameșul și Fariseul”
pusă în scenă de către frații ostași din Timișoara ai Asociației „Oastea Domnului”. Debutul întâlnirii Adunării pe
țară a „Oastei Domnului” a avut loc sâmbătă seara la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Evanghelistul” și Sfântul
Evanghelist Luca” din incinta Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara.

Hramul mănăstirii Românești

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Marelui Prooroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie, Mănăstirea Româneşti, ctitoria
patriarhului Miron Cristea și-a sărbătorit hramul. La Mănăstirea Românești, în mijlocul pelerinilor, a fost prezent
și Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, care a săvârșit, în Paraclisul
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de vară, Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie, împreună cu un sobor de
preoţi şi diaconi. Alături de pelerini,
veniți în număr mare din întreg
Banatul, dar și din județele Bihor,
Covasna, Hunedoara, la slujbă,
au luat parte şi reprezentanți ai
autorităților locale şi judeţene.
La finalul synaxei euharistice,
Părintele Mitropolit Ioan a rostit
un cuvânt de învățătură, în care
a vorbit despre contextul istoric
și religios în care a trăit proorocul
Dumnezeului Celui Viu, Sfântul Ilie
Tesviteanul, călăuzitorul poporului
evreu către lumina dreptei credințe.
După Sfânta Liturghie, Chiriarhul a
oficiat, în cimitirul monahal, slujba
de pomenire pentru vieţuitorii,
ostenitorii şi ctitorii aşezământului trecuţi la cele veşnice. La final, obștea mănăstirii a oferit pelerinilor, în semn de
răsplată și mângâiere, pachete cu alimente.

Activități pe luna mai în protopopiatul Timișoara I
Parohia Becicherecu Mic

- Participare la festi-vitatea de Ziua Europei și Ziua Independenței României în 9 mai
- Festivitatea de la Monumentul ostașilor români din Becicherecu Mic ce au căzut pe câmpul de luptă.
- În data de 28 mai a avut
loc Cercul pastoral în parohia
Checea, care s-a desfășurat
sub conducerea părintelui
protopop Ioan Bude în prezența
a 12 preoți, tema abordată
fiind “Ritualul îmbrăcării
și dezbrăcării veșmintelor
preoțești după Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie și
semnificațiile pastorale..” S-au
subliniat simbolistica fiecărui
veșmânt preoțesc cu ritualul
rugăciunii de îmbrăcare,
precum şi un scurt istoric al
apariției fiecărui veșmânt cu
implicația pregătirii preotului,
în concluzie amintindu-se
versetul biblic de la proorocul
Ieremia”...Blestemat să fie acela
care face lucrurile Domnului cu
nebăgare de seamă...”(Ieremia 48,10). O recomandare pe care părintele Jurji a făcut-o în încheiere a fost ca atunci
când se face dezbrăcarea veșmintelor în timpul rostirii rugăciunii, să fie credincioșii și copiii pe lângă preot, întrucât
li se împărtășește ca o extensie liturgică harul Duhului Sfânt.
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Parohia Giulvăz

- în data de 26 mai s-a desfășurat la
Pesac a III-a ediție a ,,Cupei prieteniei”, în
parteneriat cu Școala Gimnazială Giulvăz și
Biserica Ortodoxă Română Pesac.

Parohia Chișoda

- Multiple activități cu tinerii parohiei între
care cea mai însemnată este participarea
la proiectul național ,,Hristos împărtăşit
copiilor”, în fiecare zi de sâmbătă între orele
10,00 si12,00 cu copii cu vârste cuprinse
între 3 și 9 ani, iar între orele 12,00-13,30 cu
copii de 10-16 ani.
- Taina Sfântului Maslu a fost săvârșită în ultima duminică din lună.

Parohia Sânandrei

- În duminicile din 14 și 21 mai, după oficierea Sfintei Liturghii, s-au împărțit pachete cu alimente și nu numai,
persoanelor aflate în nevoi.

Parohia Foeni

- 25 mai – Pomenirea eroilor la monumentul existent în parcul bisericii. Au fost prezenți credincioși ,autorități
locale și elevii școlii gimnaziale Foeni, care au prezentat un program de cântece și poezii dedicate Zilei Eroilor.
- Pregătiri corale săptămânale cu corul Învierea și corul de copii Minivoces.

Parohia Sânmihaiu Român

- Parohia Ortodoxă din localitatea timişeană Sânmihaiu Român a fost gazda Cercului pastoral-misionar care
s-a reunit joi, 18 mai 2017. Alături de clericii aparținători Grupei pastoral-misionare din Protopopiatul Timişoara
I, la eveniment a participat și Preaonoratul Părinte Protopop dr. Ioan Bude.
Întâlnirea a debutat de la orele 10.00 în biserica parohială „Sf. M. Mc. Gheorghe”, cu săvârșirea slujbei Tedeumului de mulţumire de către preoții locului, pr. paroh Pompiliu Rediș și pr. Dan D. Gîrjoabă , în cadrul căreia clericii
s-au rugat şi au mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra credincioşilor din parohia timişeană.
La finalul slujbei, în contextul Anului omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, a fost susținut un referat
plecând de la textul scripturistic “Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul” (Matei 5, 5), de către părintele
paroh al parohiei gazdă, Pompiliu Rediş. Au fost evidențiate virtutea și darul blândeții, ca arhietipuri iconice ale
omului îndumnezeit. Chestiuni şi modalităţi de aplicare a învăţămintelor prezentate, au fost subliniate şi amintite
într-un mod exhaustiv și magistral de către părintele protopop dr. Ioan Bude.
Clericii prezenţi la această întâlnire duhovnicească au fost pr. Nicolae Oţican de la Parohia din Sânmihaiu
German, pr. Vasile Balogh de la Parohia din Diniaş, precum şi pr. paroh Pompiliu Rediş şi pr. slujitor Dan Gîrjoabă,
gazdele evenimentului.
După comuniunea din sfânta biserică, discuţiile au continuat la casa parohială unde a fost pregătită şi o agapă
frăţească.
Scopul întâlnirilor din aceste cercuri pastoral-misionare organizate la nivelul Arhiepiscopiei Timişoarei este de
a dinamiza misiunea preoților și a găsi noi metode de a-i apropia pe credincioși de valorile autentice ale Bisericii
noastre dreptmăritoare.

Parohia Timișoara Fratelia

Se continuă lucrările de reparație și reabilitare ale bisericii parohiale începute în toamna anului trecut, și anume:
lucrări de tencuială la stâlpii și soclul de la accesul principal, precum și realizarea și turnarea capitelurilor la aceștia.
- În parohia Fratelia s-a derulat și în această lună proiectul ,,Masa bucuriei”, desfășurat cu binecuvântarea și
implicarea Patriarhiei Române, prin care sunt sprijinite familiile de credincioși aflate în dificultăți financiare, cu
produse alimentare și nealimentare de strictă necesitate.
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- În decursul acestor luni, în cadrul parohiei s-au desfășurat meditații gratuite la disciplina matematică pentru
pregătirea examenelor de capacitate.

Parohia Timișoara Dacia

- În această lună parohia Dacia împreună cu grupul catehetic ,,Inocentia”, a susţinut financiar 30 de persoane
aflate în dificultate, asigurându-le acestora alimente de bază necesare traiului.

Activități pe luna iunie în protopopiatul Timișoara I
Parohia Sânmihaiu Român

Comemorarea celor „desculți printre ciulini“ la Sânmihaiu Român (Pr. Dan D. Gîrjoabă)
În 18 iunie a.c., în a doua Duminica după Rusalii, închinată Sfinților Români, în Parohia Ortodoxă Română Sf. M.
Mc. Gheorghe Sânmihaiu Român, au fost omagiați cei care au fost victime ale comunismului, cu ocazia implinirii
a 66 de ani de la deportările în Bărăgan. Imediat dupa săvârșirea Sfintei Liturghii, la monumentul care marchează
drama celor deportați, aflat în curtea Primariei, a fost oficiată slujba parastasului.
Astfel, a avut loc un ceremonial comemorativ solemn, aflat sub semnul unor răscolitoare trăiri şi aduceri aminte,
în faţa monumentului dedicat victimelor comunismului, iar un sobor de preoţi format din pr. Pompiliu Rediș și pr.
Dan Dumitru Gîrjoabă, de la parohia gazdă și pr. Ioan Brânzei, fiu al satului au oficiat slujba parastasului pentru
sufletele tuturor din localitatea Sânmihaiu Român ce s-au mutat la Domnul şi au trecut prin grele încercări în timpul
deportărilor şi strămutărilor de amploare în Câmpia Bărăganului.
La eveniment au fost prezente câteva familii supraviețuitoare care au suferit în deportare și rude ale celor plecați
în veșnicie prin drama produsă la Rusaliile anului 1951. Omagierea a scos în evidență suferinţa demnă a acelor
oameni nevinovaţi, majoritatea ţărani bănăţeni, eveniment ce se constituie o mărturie vie pentru generaţiile viitoare.
Deportările în Bărăgan au avut ca scop relocarea forţată a populaţiei, care locuia pe o rază de aproximativ 25 km
de graniţa cu Iugoslavia, din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi în Câmpia Bărăganului. În contextul încordării
relaţiilor dintre România şi Iugoslavia, exclusă în 1948 din Comintern, graniţa dintre cele două ţări devenind o zonă
sensibilă pentru comuniştii aflaţi la putere. Etniile din Banat erau considerate „elemente cu un factor ridicat de risc”.
Deportările din Banat reprezintă un proiect amplu de epurare socială realizat de regimul comunist din perioada
Gheorghiu Dej, aflat în plină dominaţie sovietică. În urma unui plan au fost scoşi din casele lor, fără niciun anunţ
prealabil, peste 44 000 oameni începând cu femeile, bărbaţii apţi de muncă şi continuând cu familiile lor. După un
drum de 2 săptămâni, închişi în vagoane, deportaţii au ajuns în gările din Bărăgan, de unde camioanele i-au purtat
la cele 18 puncte diferite din Câmpia Bărăganului. Lăsaţi sub cerul liber, şi-au pregătit bordeie sub pământ, iar în
anii ce au urmat şi-au construit case şi au desţelenit pământurile. Peste cinci ani, în anul 1956 – unii din deportaţi
– pentru că mulţi şi-au găsit sfârşitul în acele locuri aride, s-au întors la casele lor, pe care le-au găsit ocupate de
profitorii regimului comunist, şi pentru a doua oară au fost obligaţi să ia viaţa de la capăt.

Parohia Becicherecu Mic

- Cu ocazia Zilei internaționale a copilului, au avut loc festivități împreună cu oficialitățile locale, remarcând
între acestea, concursul de minifotbal, clasa a IV-a fiind desemnată câștigatoare.
- Tot în această lună a avut loc Simpozionul “Dimitrie Țichindeal”, manifestare ce se desfășoară în fiecare an în
această localitate. Cu această ocazie, părintele paroh Ioan Jurji a evocat personalitatea marelui preot cărturar, cel
care până la moartea sa din 1818 a luptat pentru introducerea limbii române în cultul bisericii din Transilvania,fiind
preot militar a luptat în armata austro-ungară împotriva lui Napoleon,la Austerliz.După întoarcerea de pe front
a militat și a reușit să înființeze la Arad a-2a șoală de pedagogie din Europa,ceea ce a făcut ca să fie căutat de o
delegație din Rusia care a implementat modelul școlii de pedagogie la Chișinău. În încheierea cuvântului, părintele
și-a exprimat dorința ca în anul 2018 ,când se împlinesc 200 de ani de la moartea marelui cărturar preot și 100 de
ani de la unirea tuturor românilor, de a se realiza sfințirea bisericii ce s-a renovat și tot cu această ocazie, să aibă
loc și Simpozionul “Dimitrie Țichindeal”.

Parohia Crai Nou

În luna iunie s-au desfăşurat următoarele activități:
- S-a executat o scară de lemn la clopotnița bisericii.
- Au fost efectuate vizite pastorale în parohie, unde au fost abordate diverse probleme duhovnicești.
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Parohia Săcălaz

În decursul lunii iunie 2017 ,în Parohia Săcălaz s-au desfăşurat următoarele activităţi :
- Hramul bisericii la Rusalii, urmat de o agapă frăţească cu nevoiașii parohiei;
- Sfințirea unui monument cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la strămutarea românilor din Săcălaz în localitatea
Toracul Mare din Serbia;
- La cantină bisericii, în fiecare zi, se oferă o masă caldă ostenitorilor ce lucrează la construcția bisericii noi;
- Sfinţirea Sânzâienelor cu prilejul Nașterii Sf. Ioan Botezătorul, aduse de un grup de fete din parohie.

Parohia Giulvăz

- Copiii de la cercul de
cateheză al parohiei au
participat la faza superioară
a concursului național de
creație Icoana și Școala
mărturisirii-faza la nivel de
protopopiat (menţiune).
- Ziua Eroilor-sărbătoare
națională
a
poporului
român, celebrată în fiecare
an de Înălțarea Domnului
a fost marcată și în parohia
Giulvăz. Memoria celor
căzuți pe câmpurile de
luptă pentru apărarea țării
și întregirea neamului a fost
evocată cu emoție și adâncă
recunoștință în parohie cu un
ceremonial religios.
După slujba de pomenire
oficiată de pr. Cornel Bercea la
biserica ce poartă hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, toți cei prezenți au ținut un moment de reculegere, după
care elevii Școlii Gimnaziale coordonati de prof. Monica Bercea şi Chinceş George au amintit de faptele de vitejie
ale soldaților care au luptat pentru țară, plătind cu prețul vieții. În semn de respect și cu adâncă emoție în glas, au
recitat poezii și au interpretat cântece patriotice.

Parohia Timișoara Fratelia

- Se continuă lucrările de reparație și reabilitare ale bisericii parohiale.
- Continuă proiectul ,,Masa bucuriei”, în plus fiind ajutate financiar un număr de persoane nevoiașe în colaborare
cu Grupul catehetic ,,Sfântul Ioan Gură de Aur” al parohiei.
- Continuă programul de meditații gratuite la disciplina matematică.
- La praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali ai parohiei Timișoara-Fratelia, sărbătoarea
hramului a debutat în ajun, prin slujba Vecerniei și a Litiei, oficiate de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul. În ziua
praznicului, Preasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor interioare și a săvârşit, impreună cu un sobor
de preoți și diaconi, Sfânta Liturghie Arhierească, urmată de o agapă la care au participat toți credincioșii prezenți
la slujbă. Răspunsurile liturgice la sfintele slujbe au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Ierarh Nicolae“ al Facultății
de Teologie din Timișoara, condus de diac. dr. Ionuț Arderean.

Parohia Timișoara Dacia

- Și în această lună au continuat activitățile catehetice cu tinerii și adulții din parohie, între care amintim: cursul
biblic, catehezele săptămânale, activități corale, etc.

Parohia Timișoara Iosefin

- la finele lunii, grupul catehetic a participat la un dialog duhovnicesc în aer liber la Muzeul Satului.
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Eveniment la biblioteca din Bocșa

Cu ocrotirea Sfântului
Prooroc Ilie Testeviteanul,
patronului orașului de pe
Bârzava, s-au desfășurat în
perioada 19-22 iulie, Zilele
Orașului Bocșa, compuse
din slujba închinată Sf. Ilie,
manifestări culturale și
recitaluri de muzică folclorică
și ușoară.
Biblioteca Orășenească
,,Tata Oancea” a propus trei
evenimente deosebite:
- Expoziție de pictură
,,Artă și credință”. Au expus
Viorel Coțoiu și Nik Potocean
(19 iulie);
- Simpozionul ,,Biserică
și comunitate. 110 de ani de
la ridicarea Mănăstirii Sf. Ilie
de la Izvor”. Revista ,,Bocșa
Culturală” – 18 ani de la
apariție (21 iulie);
- prezentarea cărții Ioan Vidu. Doinitorul Marii Uniri, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2017, 469 p. (autor: ConstantinTufan Stan).
Aceste trei evenimente au reunit profesori, bibliotecari, critici literari, preoți, istorici, jurnaliști care au expus:
comunicări științifice, au prezentat reviste și cărți, au participat la un vernisaj de pictură împărtășind publicului
prezent date din trecutul cetății Bocșei, a mănăstirii, dar și misiunea realizată în aceasta prin intermediul revistei
,,Bocșa Culturală”, a cărților, manifestărilor culturale și a bibliotecii condusă de doamna Gabriela Șerban.
În 22 iunie a avut loc prezentarea cărții închinată vestitului profesor, dirijor și luptător național Ioan Vidu (18631931) din Lugoj precum și audierea unor creații lirice de pe CD ,,Corul Ion Vidu. Dirijor Remus Tașcău”.
În debutul întâlnirii, d-na Gabriela Șerban a invitat publiciștii să-și prezinte ultimele realizări. Cu acest prilej
dl. Mihai Chiper, redactorul revistei ,,Arcadia” de la Anina a prezentat revista. Revista aceasta publică o parte din
creațiile Cenaclului ,,Virgil Birou” din localitate. Anul acesta publicația a împlinit 10 ani de apariție neîntreruptă. În
paginile revistei au publicat regretații Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor precum și condeieri cunoscuți pe
plan național: Nicolae Danciu Petniceanu, Octavian Doclin, Nicolae Cenda și Ionel Bota.
Jurnalistul și cercetătorul Dușan Baiski a prezentat cele două reviste pe care le coordonează ,,Cenăzeanul” și
,,Morisena”, fiecare în 250 de numere prin sprijinul Consiliului Local Cenad.
Preotul Valentin Bugariu a prezentat revista trimestrială de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” și volumul
Arhanghelul – 5 ani în slujba comunității parohiale, Editura Sitech, Craiova, 2017, 205 p. În anul 2017 la împlinirea
a 5 ani de la primul număr a fost realizat un volum omagial care cuprinde: cuvinte de felicitare la adresa revistei,
articole reprezentative, cronica parohială precum și câteva fotografii de la activitățile realizate în parohia Birda.
Cu prilejul lansării acestei cărți Biblioteca Orășenească din Bocșa prin managerul ei a cinstit revista ,,Arhanghelul”,
pe redactorii și cititorii ei cu o ,,Diplomă de Onoare”.
În partea a doua a întâlnirii, d-na bibliotecar Gabriela Șerban a făcut o prezentare a volumului închinat maestrului
Ioan Vidu iscălit de muzicologul prof. dr. Constantin-Tufan Stan de la Lugoj. Autorul a îmbogățit cu fiecare volum
cercetarea muzicală ajungându-se cu această reușită la 23 de volume tipărite. Folosindu-se de cuvintele lui Nicolae
Iorga și Aurel Cosma, vorbitorul a amintit de ,,maestrul doinelor bănățene”, creator de piese de rezistență: ,,Ana
Lugojana”, ,,Negruța”, ,,Răsunetul Ardealului”, ,,Preste deal” dar și de muzică religioasă: Sf. Liturghii, pricesne,
colinde ș. a..
Autorul, dl. Constantin-Tufan Stan a căutat să redea atmosfera vremii, iar subiectele tratate în cărțile date tiparului
au fost luate din imediata apropiere. Capitol cu capitol, l-a prezentat pe Ioan Vidu – compozitor, organizator al
corurilor bănățene, precum și texte din presa timpului cu referire la cel comemorat cu acest prilej.
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Tineri din A.S.C.O.R. la Sfânta Liturghie

Grupul
psaltic
A.S.C.O.R. Timișoara a
participat duminică, 2
iulie, la Sfânta Liturghie
în parohia „Sfânta
Cuvioasă Paraschiva”
din zona Tipografilor,
Timișoara. De asemenea,
în aceeași zi doi dintre
membrii
A.S.C.O.R.
Timișoara s-au însoțit în
Taina Sfintei Cununii.
Sfânta
Liturghie
a fost slujită de mai
mulți preoți, iar grupul
psaltic a fost condus
de Loredana Radu,
absolventă a Facultății
de
Economie
din
Timișoara.

Tabără la mănăstirea Timișeni

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan, la mijlocul lunii iulie, s-a desfăşurat la
Mănăstirea Timişeni tabăra de tineret Tradiţie şi noutate. Ediţia a II-a a taberei a fost organizată cu prilejul anului
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al
apărătorilor Ortodoxiei
în timpul comunismului
şi cu aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române (Temei nr.
4992/2 noiembrie 2016).
Evenimentul
a
fost
organizat
de
Arhiepiscopia Timişoarei,
prin Sectorul învăţământ
şi activităţi cu tineretul, în
colaborare cu Mănăstirea
Timişeni Şag şi cu
Consiliul Judeţean Timiş.
Tabăra este inclusă pe
agenda culturală 2017
a Consiliului Judeţean
Timiş, fiind finanţată prin
Centrul de Cultură şi Artă
Timiş.
De asemenea, s-a avut
în vedere prezentarea
valorilor culturale şi
spirituale
specifice
spaţiului bănăţean prin organizarea unui pelerinaj la mănăstirile timişene: Săraca, Partoş, Cebza, Dobreşti şi a unei
excursii tematice în Timişoara. La această tabără au participat tineri și tinere din întreaga ţară. Tabăra a debutat
luni, 10 iulie, şi s-a încheiat sâmbătă, 15 iulie.
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE MITROPOLIT
IOAN AL BANATULUI
1 iulie
- a botezat trei copii ai unei familii nevoiașe din parohia Murani
2 iulie
- a participat la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Făget I
- a efectuat vizite pastorale în parohiile: Răchita, Mănăștiur, Leucușești și Cutina
3 iulie
- a primit pe P.C. Părinți profesori Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara, Nicolae Chifăr de
la Facultatea de Teologie din Sibiu și Dumitru Megheșan de la Facultatea de Teologie din Oradea, pe P.C. Părinte
Marius Ioana de la parohia Zona Tipografilor din Timișoara, pe P.C. Părinte col. Radu Bogdan din Timișoara, pe
domnul Florin Lăzărescu de la parohia Timișoara Fabric Vest, pe P.C. Părinte Teodor Cocan de la parohia Sânandrei
Colonie și pe doamna Versavia Rain Vitan din Timișoara
4-5 iulie
- a participat la lucrările Sfântului Sinod, la Patriarhia Română din București
6 iulie
- a prezidat examenul de licență al absolvenților Facultății de Teologie din Timișoara și a participat la depunerea
jurământului
- a primit pe doamna Gabriela Hoch din Vinga
- a vizitat șantierul de la Banloc
7 iulie
- a primit pe domnul Teodor Crețu, directorul Bibliotecii județene Timiș, pe doamna director Ana Boldura de la
așezământul Rudolf Walter din Timișoara și pe domnul Ilie Sârbu, președintele Asociației apărătorilor patrimoniului
bănățean
8 iulie
- a efectuat o vizită pastorală la paraclisul mitropolitan de la Liceul C.D. Loga din Timișoara
9 iulie
- a slujit Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitana din Timișoara și a rostit cuvânt de învățătură
- a vizitat santierul bisericii din parohia Tomnatic, a vizitat o familie asistată social din parohia Gottlob și a vizitat
parohiile Grabați și Lenauheim
10 iulie
- a primit pe P.C. Părinte Vasile Cheregi de la spitalul de neuropsihiatrie din Jebel și pe domnul deputat Cătălin
Tiuch
- a vizitat șantierul bisericii parohiei Sânpetru Mare
11 iulie
- a primit pe domnul col. Constantin Dinulică, comandantul Garnizoanei Timișoara și pe P.C. Părinți Ștefan Marcu
de la parohia Timișoara Aeroport și Mircea Muntean de la parohia Alibunar - Serbia
- a vizitat șantierul de la Banloc și a efectuat o vizită pastorală la parohia Jebel
12 iulie
- a primit pe domnul înv. Ioan Nan de la Socodor, Arad, pe P.C. Părinte Radu Reja de la parohia Biled, pe monahul
Laurențiu Cârneci din muntele Athos și pe domnul comandant Petru Croitoru din Timișoara
13 iulie
- a primit pe P.Cuv. Maică stareță Casiana Șimon de la mănăstirea Timișeni, pe P.C. Părinte Petru Drăghicescu de
la parohia Timișoara Viile Fabric, pe P.C. Părinte Marius Ruscu de la parohia Biled, pe C. Diacon Ion Ardereanu de
la Facultatea de Teologie din Timișoara, pe domnul director Emil Șerpe de la Colterm Timișoara și pe P.C. Părinte
Gheorghe Florea de la parohia Ghilad
- a vizitat lucrările din parohia Dealul Viilor de la Lugoj
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14 iulie
- a primit pe P.C. Părinte Ioan Mircea Toie de la parohia Timișoara Calea Lugojului, pe domnul Ioan Roșca din
Șanovița și pe P.C. Părinte conf. Ioan Mihoc de la Facultatea de Teologie din Caransebeș
- a participat la slujba vecerniei în parohia Stamora Germană. A vizitat santierul bisericii din parohia Ionel. A
vizitat lucrările de reparație la biserica din parohia Peciu Nou.
16 iulie
- a slujit Sfânta Liturghie la catedrala veche din Arad, împreună cu mai mulți membrii ai Sfântului Sinod, cu
ocazia instalării noului episcop-vicar al eparhiei: Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul
17 iulie
- a primit pe P.C. Părinte Petru Drăghicescu de la parohia Timișoara Viile Fabric, însoțit de familie
- a efectuat o vizită pastorală în parohia Sinersig
18 iulie
- a primit pe doamna Silvia Petru, președinta Uniunii generale a pensionarilor din Timișoara, pe P.C. Părinte Vasile
Cheregi de la spitalul din Jebel, pe P.C. Părinte Nichifor Tănase de la parohia Timișoara Elisabetin, pe P.C. Părinte
protopop Bujor Păcurar de la Făget, pe domnul Sorin Mușuroi din Timișoara, pe domnul Cosmin Oprea din Buzău
și pe domnul prof. Mircea Bărgălăzan de la Universitatea Politehnica din Timișoara
- a vizitat lucrările de la biserica din parohia Jimbolia
19 iulie
- a primit pe P.C. Părinte Ioan Radu de la New York, împreună cu soția, pe P.C. Părinte Ionuț Cristea de la parohia
Dudeștii Noi și pe domnul Daniil Popa, fost deținut politic
- a vizitat șantierul de la castelul Banloc
20 iulie
- a slujit Sfânta Liturghie la mănăstirea Românești și a rostit cuvânt de învățătură
- a vizitat lucrările de refacere a bisericii monument istoric din parohia Crivina de Sus
21 iulie
- a primit pe fostul preot Alexandru Tudor, pe domnul Valentin Vatră de la parohia Freidorf, pe P.C. Părinte Ioan
Dașcău de la Almaș, Arad, însoțit de C. Diacon Bogdan Coșeri, pe domnul academician Ion Păun Otiman și pe P.C.
Părinte Gheorghiță Popa de la parohia Cărpiniș
- a vizitat șantierul de la mănăstirea Dobrești
22 iulie
- a vizitat șantierul bisericii din parohia Moravița
23 iulie
- a participat la Sfânta Liturghie la parohia Sânandrei Colonie și a sfințit așezământul din curtea bisericii
24 iulie
- a primit pe domnul Ioan Roșca de la Șanovița, pe domnul Florin Cârpaci din Timișoara, pe P.C. Părinte Caius
Capotescu de la parohia Lugoj III și pe P.C. Părinți profesori Nicolae Morar și Cosmin Panțuru de la Facultatea de
Teologie din Timișoara
25 iulie
- a primit pe C. Diacon Bogdan Coșeri, pe P.C. Părinte Radu Bogdan, însoțit de domnul maior Sorin Homeag și
pe P.C. Părinte Iulian Cosma de la parohia Timișoara Fabric
- a vizitat șantierul de la mănăstirea Dobrești
27-28 iulie
- a participat la Comisia pentru Statut și regulamente a Sfântului Sinod, la Patriarhia Romană din București
30 iulie
- a participat la Sfânta Liturghie la parohia Jimbolia, a rostit cuvânt de învățătură și a sfințit noile cruci de pe
turlele bisericii
31 iulie
- a vizitat mai multe obiective din Serbia și a efectuat o vizită pastorală în parohia Ghilad
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Învierea

