DINCOLO DE LIBERTATE
† IOAN
Mitropolitul Banatului
Dumnezeu l-a creat pe om liber, dar și responsabil. Libertatea a fost unul din darurile primite de om, pe care
acesta l-a gestionat, poate, cel mai greu. Acest dar îl duce pe om la asemănarea cu Creatorul său, dar folosindu-l
fără înțelepciune, îl pune intr-o altă ipostază, aceea de potrivnic iubirii Sale.
Libertatea neînsoțită de iubire a creat o altă lume, lumea durerii. În urma căderii în păcat, omul a evadat din iubire
și s-a oprit într-o lume înconjurată nu de iubire, ci de gratii. Această lume nu a fost creată de Dumnezeu, ci de om.
O, ce lume a știut omul să creeze! Lumea suspinelor!
Iată, avem în față două lumi: lumea iubirii creată de Dumnezeu și lumea suspinelor creată de om. Prin lumea
suspinelor a trecut și Fiul lui Dumnezeu. A vrut să intre și prin această lume înainte de a Se întoarce la Tatăl Cel
Ceresc, să-I spună cum este în lumea creată de om. Ce a găsit Hristos în această lume a suspinelor putem afla și
noi, cei de azi, căci ea există și acum. În ea s-au scris cele mai dramatice file de istorie și, poate, cea mai profundă
cădere morală a omului. Aici este orbirea minții și pustiul iubirii. Sunt clipe când te întrebi cum trăiesc oamenii aici
și dacă stăpânii lor sunt și ei oameni.
În numele cui a fost creată această lume? În numele urii, în numele păcatului? Aici omul a fost condamnat să
trăiască fără a fi iubit, i s-a luat mai întâi dreptul de a fi iubit. Această lume a suspinelor s-a vrut a fi ultima lume.
Însă Dumnezeu n-a lăsat lumea în grija omului, ci El este Cel Care îi poartă de grijă acum și în veșnicie. În această
insulă a suspinelor timpul curge mai greu, dar tot în veșnicie și nicio clipă nu este pierdută nici chiar aici.
Privind tezaurul istoriei, vedem răsturnări uimitoare de situație. Întunericul minții stăpânea lumina umilinței
umane. Libertatea de afară era în lanțuri, iar cea de după gratii era liberă. Cei trei tineri evrei, în cuptorul cu foc al
lui Nabucodonosor, erau liberi, căci era cu ei Îngerul Domnului, iar cei care îi păzeau aveau mințile în lanțuri. Ioan
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Botezătorul, deși era închis în temniță de către Irod, era liber, iar Irod, liber fiind, avea mintea închisă în temnița
păcatului. Hristos- Iubirea era în temniță, iar ura era liberă în cetatea Ierusalimului. După două mii de ani ajungem
la crematoriile de la Auschwitz și Birkenau și ne întrebăm: oare cine era în temniță și cine era liber?!
În România, în perioada comunistă, s-a produs o răsturnare a scării valorilor. Astfel, oameni liberi în Hristos erau
în temniță, iar mulți dintre cei liberi aveau mințile întemnițate. Și atunci se pune legitima întrebare: care este cea
mai grea temniță, cea a trupului sau cea a minții?
În lume există încă multe închisori în care sunt condamnați pentru ani grei frați ai lui Hristos. Am putea spune
că Însuși Hristos este alături de frații Săi de suferință.
Oare care lume este mai liberă sau mai dreaptă azi: cea de după gratii sau cea zisă liberă?! Au fost închise
conștiințe, credințe și nu fapte. În această lume a suspinelor mulți frați ai noștri s-au întâlnit cu Hristos și nu s-au
mai despărțit de El niciodată. Este uimitor faptul că nu te întâlnești cu Hristos doar în libertate, ci te întâlnești și
într-o altă lume, cea a suspinelor. Hristos nu S-a coborât doar la iad, ci S-a coborât și coboară și astăzi în temniță.
Oaia cea pierdută este căutată de Păstorul ei până în cele mai adânci și tenebroase locuri.
În temniță nu au fost, în decursul istoriei, doar martiri, ci și frații noștri care au călcat legile civile de stat și cei
ce au săvârșit fapte grave, unele chiar incompatibile cu demnitatea umană.
Plata păcatului este moartea, dar moartea a fost învinsă de Hristos. La finalul acestei bătălii rămâne numai viața.
Ce fel de viață și cum o apărăm?! Cei de după gratii sunt condamnați la moarte sau la viață?! Și pentru ei S-a jertfit
și a murit Hristos. Și lor le este dat darul vieții veșnice. Ce putem să facem noi pentru ei, ca veșnicia lor să nu fie o
veșnicie a suspinelor, ci o veșnicie alături de Hristos și de sfinții Săi?
În țara mea, în ultima vreme, Hristos a obținut o legitimație de a intra la frații Săi din închisoare. Aceasta a fost
una din binecuvântările libertății. Evanghelia nu mai este interzisă azi în închisoare și astfel Lumina lui Hristos a
ajuns în fiecare celulă. Dar închisoarea va rămâne încă mult timp o lume a suspinelor, mai ales din punctul de
vedere al conștiinței. Datorită unei moșteniri din trecutul acestei lumi, astăzi omul încă suferă, dar el, aici, trebuie
să fie educat și ajutat să se întoarcă acasă la familie, acasă la Tatăl Ceresc. Nu suferința îi întoarce pe oameni de pe
căile rătăcite, ci iubirea.
Doamne, mai întemnițează o parte din iubirea Ta să-i îmbrățișeze și pe cei din lanțurile suspinelor și să rupă
lanțurile urii de pe conștiințele celor care mai cred că rănile păcatului se pot vindeca prin ură și suferință!
Anul acesta am avut o întâlnire cu Directorul penitenciarului din Timișoara și l-am rugat să-mi dea o listă cu
situațiile cele mai grave ale familiilor unor deținuți. Voiam să cercetez acele familii și să le duc de Sărbătorile Pascale
îmbrăcăminte și hrană. Am găsit mai multe familii cu mulți copii și cu o situație foarte dificilă. Astfel, una din aceste
familii al cărei tată era în închisoare, nu avea locuință, iar mama cu cei patru copii locuiau pe unde puteau. Atunci
m-am hotărât să le cumpăr o casă. Așa se face că, în luna august a acestui an, am cumpărat o casă într-o localitate
unde există și grădiniță și școală generală de opt clase, iar la începutul anului școlar copiii erau deja înscriși la aceste
instituții de învățământ. De asemenea, pentru o perioadă de două sute de zile, le-am asigurat un abonament
de pâine și de lapte, precum și lemne de foc pentru perioada de iarnă. Totodată am avut un dialog cu mai mulți
fermieri din acea localitate pentru încadrarea în muncă a tatălui, care urmează să fie eliberat din detenție până la
sfârșitul acestui an.
Impactul asupra deținuților ale căror familii le-am cercetat a fost foarte mare, iar acum își petrec timpul în închisoare mai senini, cu dorința de a se întoarce cât mai repede în sânul familiei și-i încurajează și pe ceilalți deținuți
că va răsări o rază de lumină și în viața lor.
Lumea noastră liberă, de multe ori, în istorie, a căzut din libertate în ură și stăpânire. S-a abolit în multe țări
pedeapsa cu moartea și acest fapt a fost un mare câștig pentru demnitatea umană, căci Dumnezeu nu ia niciodată
omului viața pe care i-a dat-o în dar. Dumnezeu nu-Și ia niciodată darul înapoi. Depinde doar de noi unde și în ce
lume așezăm acest scump dar al vieții.
Hristos ne spune că frații Lui trăiesc și azi prin închisori și ne îndeamnă să-i cercetăm, căci El Însuși ne va răsplăti.
Doamne, nu uita de noi, dar nici de frații noștri care trăiesc o vreme în țara suspinelor!
Doamne, pune după gratii ura și rupe lanțurile iubirii să evadeze în lumea suspinelor!
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EDITORIAL

AMINTIRE NEȘTEARSĂ CELUI DE AL TREILEA
PATRIARH AL BISERICII NOASTRE
În anul 2017 se împlinesc 40 de ani de la trecerea la cele veșnice a patriarhului Justinian Marina, cel de al treilea Întâistătător al Bisericii noastre. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca fiind Anul
omagial al Patriarhului Justinian Marina în cuprinsul Patriarhiei Române. Iată de ce primul editorial de pe acest an
al revistei noastre se referă la viața și activitatea acestui ierarh important și la vizitele canonice pe care le-a efectuat
în cuprinsul Mitropoliei Banatului.
*
În ciuda tuturor dificultăților, în cei 29 de ani
de patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente
și schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină și l-au făcut o
figură reprezentativă a întregii Ortodoxii.
La 19-20 octombrie 1948 Sf. Sinod a votat Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii
Ortodoxe Române, Patriarhia având acum numai
5 mitropolii, cu 13 eparhii sufragane, la care se
adaugă două eparhii românești în „diaspora“.
În anul 1950 Sf. Sinod a hotărât - pentru prima
oară - trecerea unor ierarhi, călugări și credincioși
români în rândul sfinților și generalizarea cultului unor sfinți ale căror moaște se găsesc în țara
noastră, iar canonizarea lor solemnă s-a făcut în
anul 1955.
A creat așezăminte de asistență socială pentru preoți și călugări bătrâni (Dealu), pentru
călugărițe și preotese bătâne (Viforâta). În anul
1948 s-a procedat la reorganizarea învățământului
teologic ortodox; de atunci și până în anul 1989
au funcționat două Institute teologice cu grad
universitar (București și Sibiu) și șase Seminarii
teologice (București, Buzău, Mănăstirea Neamț,
Cluj, Craiova și Caransebeș).
A întreținut legături cu celelalte Biserici Ortodoxe surori și cu alte Biserici creștine. A făcut
vizite, în fruntea unor delegații sinodale, la Bisericile Ortodoxe surori: Rusă (de mai multe ori),
Georgiană (1948), Sârbă (1957), Bulgară (1953,
1966 și 1971), Patriarhiile Ecumenică (1968), de
Alexandria (1971) și Ierusalim (1975) și Biserica Greciei (1963, 1971 și 197).
A inițiat relații cu bisericile vechi orientale, prin vizite reciproce, patriarhul vizitând: Patriarhia armeană din Ecimiadzin (1958 și 1966), Biserica etiopiană (1969 și 1971), Biserica coptă (1969 și 1971), Biserica siriană din MalabarIndia (1969). S-au inițiat și întreținut relații cu o serie de arhiepiscopii romano-catolice, unele vizitate de patriarhul
Justinian în fruntea unor delegații sinodale: Austria (1969), Germania (1970), Belgia (1972), cu Biserica Veterocatolică
și cu Biserica Anglicană (1966). Între ierarhii catolici cu care a întreținut relații de prietenie s-a numărat arhiepiscopul Vienei, cardinalul Franz König.
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La rândul lor, delegații ai tuturor acestor biserici au vizitat pe patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română.
Din anul 1961 Biserica Ortodoxă Română a reintrat în Consiliul Mondial al Bisericilor și a participat la toate acțiunile
desfășurate în cadrul mișcării ecumenice actuale: Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferința Bisericilor Europene etc.
Patriarhul Justinian a publicat 12 volume sub titlul semnificativ „Apostolat social“ (București, 1948-1976), cu
toate pastoralele, cuvântările și articolele sale. S-au editat noi periodice bisericești ori și-au continuat apariția cele
vechi: „Biserica Ortodoxă Română“ (din 1874), „Ortodoxia“, „Studii Teologice“, „Glasul Bisericii“ (a Mitropoliei Ungrovlahiei), „Mitropolia Moldovei și Sucevei“, „Mitropolia Ardealului“, „Mitropolia Olteniei“, „Mitropolia Banatului“ și o
serie de periodice editate de comunitățile ortodoxe române de peste hotare.
S-au reeditat: „Biblia sinodală“, în două ediții (1968 și 1975); „Noul Testament“; toate cărțile de cult, fiecare în
mai multe ediții, aproape toate manualele necesare pentru învățământul teologic superior și seminarial, o serie de
lucrări cu caracter teologic, istoric, scrise de ierarhi, profesori de teologie, preoți, sau teze de doctorat.
În perioada de păstorire a Patriarhului Justinian s-au construit din temelie 302 biserici, au fost reparate sau
restaurate alte 2345 biserici, dintre care monumente istorice 999, iar dintre acestea 128 mânăstiri, schituri și alte
așezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou construite care au fost împodobite cu pictură, în alte 271 de biserici
pictura a fost restaurată.
De la întronizarea sa ca al treilea patriarh, la 6 iunie 1948, și până la moartea sa din 26 martie 1977, «în fața
adversităților la care a fost supusă Biserica», scrie dl. Mihai Urzică, «Patriarhul Justinian s-a dovedit un abil diplomat
și a căutat să țină piept, pe cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Domnului. El a menținut strâns unite
rândurile clerului, a sprijinit pe condamnații politici dintre preoții și călugării eliberați din pușcării și a restaurat
multe biserici și mănăstiri, înfruntând sancțiunile, amenințările și chiar domiciliul forțat la care, pentru o vreme, a
fost supus».
Patriarhul Justinian (1948-1977) a căzut victimă prigoanei comuniste, atunci când a protestat împotriva Decretului
410 din 19 noiembrie 1959, care prevedea că puteau fi admise în monahism doar persoanele care au împlinit vârsta
de 55 de ani, bărbații, și de 50 de ani femeile, și în baza căruia, au fost scoși din mănăstiri «cca 5.000 de monahi și
monahii». Așadar, patriarhul Justinian «a avut curajul să protesteze împotriva acestui decret abuziv, motiv pentru
care «a fost trimis la schitul Dragoslavele, unde i s-a fixat domiciliu forțat timp de șase luni!»
Patriarhul Justinian a încetat din viață în seara zilei de 26 martie 1977, în vârstă de 76 de ani, după o grea
suferință și o lungă perioadă de spitalizare. A fost depus în mormântul pe care cu grijă și l-a pregătit în zidul interior
al Mânăstirii Radu Vodă din București, ctitorită de el. Pe crucea încastrată în zid, Patriarhul i-a cerut meșterului să
sape următoarea inscripție: „M-am luptat lupta cea bună. Credința am păzit. Am ajuns la capătul drumului vieții.
De acum încolo, mă așteaptă răsplata dreptății, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul Cel Drept în ziua aceea“.
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EMANUIL UNGURIANU (1845 – 1929)
- unul dintre ctitorii vieţii bisericeşti timişorene
de altădată –
Protopop dr. IOAN BUDE
„ […] şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu” (Isaia 7,14; Matei 1, 23)
Se împlinesc în acest an (2017) 171 de ani de la naşterea şi 88 de ani de la trecerea în veşnicie a celui ce, pe
bună dreptate, a fost socotit atât de contemporani, cât şi de urmaşi, drept „patriarh al bănăţenilor”. (Nicolae Iorga,
Oameni care au fost).
Este vorba despre Emanuil Ungureanu, avocatul, senatorul, patriotul, luptătorul, biruitorul şi, nu în ultimul rând,
omul credincios până la moarte lui Dumnezeu, Bisericii neamului românesc, dar mai ales Bisericii Banatului său natal.
El a văzut lumina zilei într-o zi de 21 decembrie 1845 1, ca fiu al părinţilor Jivan şi Roxa Ungurianu, gospodari
bănăţeni mai înstăriţi 2 din comuna Satchinez (judeţul Timiş), naşterea lui fiind înscrisă în registrul comunal de
stare civilă, la poziţia nr. 413. A fost botezat de către preotul ortodox George Popovici şi năşit de consăteanul său
Marko Radulov.
A urmat şcoala primară în Satchinez, gimnaziul în Timişoara (1860-1868), apoi Facultatea de Drept din Budapesta
(1869-1872). În paralel cu studiile universitare, spre a-şi putea asigura întreţinerea, tânărul student bănăţean s-a
angajat ca funcţionar la poşta din capitala ungară. După absolvirea Facultăţii de Drept şi perioada de practică
prevăzută de lege, în anul 1874, a promovat examenul de avocat la Tabla Regească din Budapesta. Revenind în
Timişoara, va practica avocatura timp de 35 de ani (până în 1910), apoi se va retrage până în 1926, când a fost
reînscris la cerere, în Baroul din metropola Banatului. 3
Înzestrat de Dumnezeu cu un caracter magnific, cu un suflet nobil şi o credinţă fermă, cu o energie şi o capacitate
de muncă ieşite din comun, animat de vii şi incandescente sentimente de iubire faţă de întregul neam românesc
în general, iar de cel din Banat şi de valorile sale spirituale în special, având o nativă înţelepciune şi o excepţională
„îndemânare” intelectuală în toate domeniile vieţii culturale şi sociale, precum şi în economie, administraţie şi
finanţe (de domeniul juridic nici nu mai pomenim), Emanuil Ungurianu era totuşi un tip plăpând, din punct de
vedere fizic. Era o fire sociabilă, dar rezervată, a rămas necăsătorit pe tot parcursul vieţii, ducând un trai modest şi
cumpătat în locuinţa sa de lângă Palatul Dicasterial, unde-şi desfăşurau activitatea instanţele de judecată 4.
Un relevant portret al lui Emanuil Ungurianu a fost realizat – la nivelul anului 1893, dar publicat abia peste un
secol – de către un alt lider de seamă al românilor bănăţeni, Valeriu Branişte, care ni-l descrie astfel: „Holtei era în
Timişoara avocatul Emanuil Ungurianu, pe atunci directorul Timişianei (acum e din nou!). Şi-a testat întreaga avere,
de aproape o jumătate de milion de coroane, diecezei Aradului pentru scopuri culturale. Era unic în felul său. Bun
de inimă, dar aspru la vorbă. Ne dicta să fim zilnic, după-masă, în cefeneaua „Kranprinz”, la masa lui, unde îşi lua
cafeaua neagră.” 5
În prezentul medalion omagial, ne propunem să evocăm, în baza unor surse documentare inedite 6, parte
din marile şi multiplele lui înfăptuiri şi anume pe cele din domeniul vieţii şi organizării administrativ-bisericeşti
a românilor ortodocşi din Timişoara, aferente perioadei istorice imediat următoare Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918, perioadă care coincide chiar cu ultimul deceniu din viaţa ilustrului bărbat.
În noile condiţii istorice (de după Marea Unire) , credincioşii ortodocşi români din cartierele timişorene Cetate
(sau Oraşul intern) şi respectiv Iosefin (Principele Carol), neavând biserici şi nefiind încă organizaţi în parohii 7,
determinaţi fiind şi de rapida creştere demografică a elementului românesc, s-au decis să solicite aprobările de
rigoare pentru înfiinţarea şi organizarea de parohii proprii. Acest deziderat a comportat însă deosebite eforturi,
pe multiple planuri: organizatoric, financiar, edilitar-gospodăresc şi mai ales confesional.
Toate aceste eforturi s-au făcut din iniţiativa şi sub directa coordonare a neobositului militant pentru reuşita
cauzelor nobile timişorene, avocatul Emanuil Ungurianu. 8
Începutul concret al acestor acţiuni a avut loc în data de 19 decembrie a anului 1920, în sala mare a Primăriei
oraşului Timişoara, unde s-a întrunit un Comitet de iniţiativă alcătuit din 19 personalităţi mai de seamă ale
vieţii româneşti timişorene, în frunte cu avocatul Emanuil Ungurianu şi protopopul Ioan Oprea. S-a propus (cu
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argumentarea de rigoare) înfiinţarea noii parohii ortodoxe române centrale din Timişoara – Oraşul intern (Cetate),
precum şi necesitatea reînfiinţării Episcopiei Timişoarei.
Actul care atestă desfăşurarea acestui prim demers istoric din viaţa bisericească a românilor ortodocşi dintr-o
Timişoară a României Mari, este chiar procesul-verbal de şedinţă a acelui comitet de iniţiativă. 9
Aceleaşi demersuri s-au făcut de către Emanuil Ungurianu, cu acelaşi succes şi pentru înfiinţarea parohiei
Principale Carol (Iosefin) 10, dar Eparhia Aradului, de care depindea pe atunci Timişoara, a respins în repetate
rânduri şi sub diverse pretexte cererile de întemeiere a celor două parohii. Mai mult, la Timişoara s-au schimbat şi
protopopii, în locul lui Ioan Oprea venind Patrichie (Patriciu) Ţiucra, cu care Emanuil Ungurianu încă n-a apucat să
se acomodeze. Însă, la cei 76 de ani ai săi, neobositul avocat Emanuil Ungurianu a dat dovadă de o perseverenţă
şi vigoare sufletească ieşită din comun, de o excepţională tărie de caracter şi de o voinţă de oţel, pentru că după
ani de insistenţe, mult dorita aprobare pentru înfiinţarea parohiilor centrale timişorene, a venit, 11 încheindu-se
astfel o primă etapă din gama largă a demersurilor asumate de Emanuil Ungurianu şi de Comitetul său de iniţiativă.
Această etapă fiind astfel depăşită, noul obiectiv tematic al preocupărilor lui Emanuil Ungurianu – de acum,
președintele comun al comitetelor (consiliilor) parohiale din cele două noi parohii centrale timișorene – va fi
obținerea de terenuri pentru construcțiile de biserici 12, sau măcar de spații liturgice adecvate pentru oficierea
serviciilor religioase.
Dar nici acest deziderat nu va fi simplu și nici pe departe ușor de relizat, mai ales într-un mediu urban multietnic
și multiconfesional cum era Timișoara pe atunci (și cum de fapt se prezintă și astăzi).
În următorii ani, 5 vor fi intervențiile lui Emanuil Ungurianu pe lângă autoritățile locale și de stat ale vremii, în
acest sens, către Direcția Generală din cadrul Ministerului Instrucțiunii Publice – Cluj; către Secretariatul General tot de la Cluj - și tot al Ministerului Instrucțiunii Publice și încă trei memorii către Primăria Timișoarei.
Toate aceste demersuri vor fi însă respinse! Abia începând cu anul 1923 vor veni și aprobările solicitate, între
care, cea mai importantă este cea de atribuire, pe seama parohiei Timișoara-Cetate, a unui teren intravilan de 5
jughere și 910 stânjeni pătrați, pentru reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Timișoarei, și pentru construirea
de urgență a unei catedrale episcopale.
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Este de admirat consecvența și tenacitatea cu care Emanuil Ungurianu, în calitatea sa de președinte al consiliilor
parohiale Cetate și Iosefin, se adresează Consiliului Orășenesc, Prefecturii, Ministerului Cultelor și Artelor, precum
și tuturor agenților financiari ai vremii, solicitând sprijin financiar pentru zidirea de biserici în cele două parohii,
dar și pentru susținerea financiară a societăților „Protectorul” (pentru sprijinirea industriașilor începători români),
respectiv„Meseriașul” (pentru îmbrăcarea și susținerea ucenicilor săraci din căminele orașului), ori a Casei de Educație
Națională din Timișoara, societăți al căror președinte, de asemenea, era.
Pe lângă înființarea celor două parohii centrale timișorene și obținerea terenurilor pentru bisericile parohiale,
respectiv pentru zidirea viitoarei catedrale episcopale, pe lângă demersdurile făcute pentru obținerea de sprijin
financiar, în preocupările lui Emanuil Ungurianu, un loc important îl va ocupa și posibilitatea încadrtării de personal
clerical și auxiliar, dar și asigurarea retribuirii și întreținerii existenței acestui personal: parțial în bani, de la bugetul de
stat, iar pe de altă parte, prin atribuirea de sesii agricole, la care, potrivit Legii agrare din anul 1921, fiecare parohie
avea dreptul la: 32 jughere cadastrale de pământ cultivabil pentru un preot-paroh, 10 jughere pentru o parohie și
8 pentru un cantor, iar 100 de jughere de pământ arabil pentru viitoarea Episcopie, în vederea reînființării căreia,
el a luptat efectiv încă din anul 1875 și până la ultima lui suflare. Evenimentul se va împlini însă abia în anul 1939,
dar la acea dată, neobositul militant trecuse deja în eternitate de zece ani, fără a-și fi putut vedea visul împlinit.
Mormântul lui (în cimitirul din Calea Aradului) din marmură neagră și împrejmuit cu un grilaj metalic din fier
forjat, este străjuit de un obelisc cu cruce și cu un impresionant epitaf: „Aici odihnește Marele Român Emanuil
Ungurianu: avocat, fost senator, inspector cultural (1840-1929). Recunoștința unui neam care veghează la căpătâiul
celui ce și-a închinat viața obștei românești.” 13
Dar Emanuil Ungurianu și activitatea sa neobosită în slujba Bisericii și a neamului, deține – cum e și normal – un
loc de frunte în topul personalităților menționate în paginile Cronicii Parohiei Ortodoxe Române din Timișoara –
Cetate 14, din care vom extrage și vom reproduce fragment cu fragment, toate consemnările, referitoare la munca,
persoana și personalitatea sa, înscrise omagial, în acest document, pornind din momentul morții lui: „ […] În anul
1929, parohia din Timișoara-Cetate (actuala Timișoara-Zona „Dacia”, n.n.) a îmbrăcat haina de doliu. În ziua de 23
martie a aceluiași an, se stinge din viață, la vârsta de 81 de ani, fostul organizator și ctitor al parohiei din TimișoaraCetate, Emanuil Ungurianu. Înmormântarea s-a făcut în ziua de 25 martie, ziua Buneivestiri. Prohodul l-a săvâtșit
Prea Sfinția Sa, Episcopul Aradului, Dr. Grigorie Comșa, cu mare asistență de preoți, fiind de față reprezentanții
tuturor autorităților civile și militare, ai instituțiilor culturale și economice, toate căminele și școlile de ucenici,
al căror întemeietor și protector a fost defunctul Emanuil Ungurianu, precum și toată suflarea românească din
Timișoara și delegați din toate comunele din Banat. Prea Sfinția Sa, Episcopul Grigorie a adus defunctului prinosul
de recunoștință din partea Bisericii, pentru frumoasa și rodnica activitate ce a dezvoltat-o pe teren bisericesc, în
sânul poporului românesc din Banat. Cu Emanuil Ungurianu dispare o figură luminoasă a românismului din Banat.
El a fost tipul reprezentativ al omului echilibrat, sub toate raporturile vieții sale, a fost omul realității, al faptelor și
al muncii ordonate și disciplinate. A fost cel mai mare combatant al demagogiei și al fanfaronismului; nu putea
suferi în jurul său pe cei ce trăiau din reclame, speculațiuni și lingușiri. Era modestul și seninul muncitor, care lucra
cu o perseverență și tenacitate cum rar se mai găsește. Lucra din nobila ambiție de a se face cât mai folositor țării
și neamului său. Iubirea față de Țară și Neam nu era o [simplă] frază pe buzele lui, ci era o realitate, un adevăr, era
cel mai profund sentiment al sufletului său, căruia îi dă expresiune prin acte de adevărat patriotism. Dovadă sunr
căminele de ucenici și de calfe, școlile de ucenici, precum și instituțiile economice: „Meseriașul” și „Protectorul”,
înființate de dânsul pentru încurajarea și promovarea industriei și a comerțului românesc în orașul Timișoara.
Emanuil Ungurianu era convins că singura temelie pe care se poate clădi viitorul țării și al neamului este școala și
Biserica; este cultura românească, cultură care trebuie sprijinită și răspândită în straturile cele mai largi ale poporului
nostru. De aceea, profundul său sentiment al iubirii față de Biserică și față de cultura românească, l-a manifestat
prin generosul act de filantropie, când întreaga sa avere, câștigată din tinerețe, a testat-o spre scopuri culturale
și bisericești, iar averea câștigată pe timpul din urmă, a lăsat-o prin testament, parohiilor din Timișoara-Cetate și
Timișoara-Iosefin, precum și Casei de Educație Națională din Timișoara […]. Viața lui Emanuil Ungurianu, demnă
și cinstită, să fie pentru noi toți, model de o adevărată viață românească și creștinească. Pentru meritele sale
de adevărat patriot și adevărat apărător al Ortodoxiei, poporul român din Banat îi păstrează o vie recunoștință.
Îndeosebi Parohia Timișoara-Cetate îi va fi pururea recunoscătoare pentru binele ce i l-a făcut și dragostea ce i-a
arătat. În semn de pioasă amintire, parohia îi va face parastas în fiecare an, la Bunavestire.” 15
Acesta a fost Emanuil Ungurianu! Un om care prin tot ce a gândit, a năzuit și împlinit, și-a depășit cu mult epoca
în care a trăit, iar posteritatea îi va rămâne veșnic îndatorată și recunoscătoare.
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NOTE
1. Datele biografice sunt preluate după Vasile Rămneanţu, Emanuil Ungurianu (1845-1929), Editura Mirton,
Timişoara, 1996, p. 9-10;
2. Aurel Cosma, Emanuil Ungurianu, evocări în lumina documentelor şi amintirilor, în Rev. „Mitropolia Banatului”,
nr. 10-12/1970, p. 728;
3. Cf. Voinţa Banatului, din 4 aprilie 1926, p. 2;
4. Aurel Cosma, art. cit., p. 730, 732;
5. Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare, Bucureşti, Editura Minerva, 1972 p. 227;
6. Este vorba despre documente din Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Timişoara-Cetate (denumită în continuare
APORTC), pe care le vom cita cu numerele de ordine cu care au fost publicate şi în lucrarea noastră: Din istoricul
parohiilor ortodoxe române timişorene, Editura Învierea, Timişoara, 2007, 275p. Pentru evitarea oricăror confuzii, mai
precizăm că din data de 01.02.2008, s-a modificat şi denumirea parohiei, din Timişoara-Cetate (denumire atribuită
altei parohii), în Timişoara-Zona Dacia, însă citarea surselor documentare rămâne conform clasificării de mai sus,
adică: APORTC (din raţiuni de consecvenţă contextuală).
7. Pentru împlinirea trebuinţelor sufleteşti curente şi mai ales pentru înregistrarea şi desfăşurarea evenimentelor
unice din viaţa lor (boteze, cununii, înmormântări), aceşti credincioşi aveau posibilitatea să apeleze numai la bisericile
din cartierele Fabric şi Elisabetin, fapt care, pe măsură ce populaţia românească creştea, devenea tot mai anevoios.
8. Întreaga gamă de demersuri şi strădanii, depuse de Emanuil Ungurianu în domeniul activităţilor bisericeşti,
este prezentată selectiv, după Prot. Dr. Ioan Bude, Emanuil Ungurianu, prinos de cinstire şi neuitare, Editura Învierea,
Timişoara, 2009, 274 p.
9. Cunoscut sub denumirea de Documentul nr. 1, actul este păstrat în original, în APORTC, redactat manuscris
(caligrafiat cu grijă) cu tuş negru, pe hârtie velină (în stare bună de conservare), format 34x21 cm. Documentul este
format din zece pagini numerotate, având textul pe două coloane; filele cu text, plus una fără text, sunt cusute la
cotor cu aţă albă, pe prima pagină – în stânga sus – a fost notată ulterior, cu creion roşu, data de 19 Dec. 1920, iar în
dreapta sus, cuvântul Parohia. Semnăturile în tuş negru. Documentul nr. 1, ca dealtfel toate documentele preluate
din APORTC, sunt publicate în formă reconstituită, doar la prot. dr. Ioan Bude, „Din istoricul...”, iar în materialul de
faţă (din motive de spaţiu), majoritatea sunt pur şi simplu doar citate; unde se impun reproduceri, acestea vor fi
publicate în formă reconstituită;
10. Cf. Documentul nr. 3 /26 martie 1921, prin actul nr. 8027/1921, s-a obţinut acordul de principiu al Consiliului
comunal şi pentru înfiinţarea acestei parohii;
11. Este adevărat că prin Decizia nr. 22067/1926, Ministerul Cultelor şi Artelor a aprobat doar înfiinţarea Parohiei
Ortodoxe Române Timişoara-Cetate, însă, din Documentul nr. 62, precum şi din conţinutul (uşor de dedus) al celorlalte
acte administrative, citate în acest Document, rezultă că aprobarea înfiinţării şi a celeilalte parohii centrale (cea din
Iosefin), a devenit doar o chestiune de timp, care se va rezolva în anul următor: 1927.
12. Pentru construirea unei biserici (şi pe atunci, ca şi în prezent), era necesară coroborarea a trei factori esenţiali:
a). obţinerea în proprietate a unui teren corespunzător şi cu amplasamentul cât mai central în parohie; b). un
proiect bine gândit pentru locaşul de cult al noii parohii şi c). asigurarea fondurilor băneşti necesare, pe cât posibil
din resurse proprii.
13. Acest epitaf a înrâurit puternic cariera istoricului Dumitru Vasi-Şoimoşanu, renumitul „cititor de cruci”, un
specialist în cercetarea cimitirelor, un domeniu neabordat de nimeni în istoriografia românească, până la el. Prin
intermediul cercetărilor lui D. Vasi-Şoimoşanu, a fost descoperit în urmă cu câţiva ani, în judeţul Cluj, mormântul lui
Fritz Schroeder, tatăl fostului cancelar al Germaniei, Gherhard Schroeder. Detalii despre Dumitru-Vasi Şoimoşanu
şi opera lui, pe http://www.ziaruldemures.ro//fullnews.phpID=1147,5/4/2009, page.1of3;
14. Documentul respectiv este păstrat în APORTC şi publicat integral la Prot. Dr. Ioan Bude, Din istoricul..., p. 181206, iar parţial, cu descrierea amănunţită şi cu referiri doar la viaţa şi activitatea lui Emanuil Ungurianu, la Idem,
Emanuil Ungurianu, prinos..., p. 89-94.
15. În prezent, pomenirea anuală a lui Emanuil Ungurianu, se oficiază în biserica parohială din Zona „Dacia” –
Timişoara, în a doua zi de hram (Lunea Rusaliilor), imediat după Sfânta Liturghie.
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RAPORTUL DINTRE TAINA SPOVEDANIEI
ŞI CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ (III)
ALEXANDRU MĂLUREANU
2.3. Calităţi şi defecte ale duhovnicilor şi psihologilor.
Între cerinţele profesionale şi totodată, obiectivele fundamentale ale terapiei sau ale duhovniciei este foarte
importantă maturitatea psiho-afectivă/spirituală, ce presupune un bun nivel de maturitate al tuturor dimensiunilor şi
funcţiilor persoanei. Sub aspect intelectual, se impune o conştiinţă şi un simţ bun al realităţii, o adecvată cunoaştere
de sine, a celuilalt şi a lui Dumnezeu. Din punct de vedere psihologic, forţa voinţei, capacitatea de decizie personală,
fermitatea sunt esenţiale, iar din punct de vedere moral, orientarea către valorile autentice este obligatorie.
Autonomia în decizii, capacitatea de a rămâne fidel unor sarcini, înţelegerea şi acceptarea de sine, capacitatea
de autocontrol, de a avea coerenţă şi stabilitate de sine în comportament trebuie să fie elemente definitorii ale
personalităţii duhovnicilor şi psihologilor.1
Din mulţimea calităţilor umane necesare duhovnicului şi psihologului putem enumera: capacitatea de
comunicare (trebuie să se exprime pentru a putea fi înţeles, trebuie să fie deschis la dialog), empatie (capacitatea
terapeutului de a simţi ceea ce simte ,,clientul”, evitând identificarea sau distanţarea excesivă), capacitatea de
ascultare, responsabilitatea terapeutică/moral-soteriologică, inteligenţă şi înţelepciune, simţ al observaţiei (atenţie,
trezvie, discernământ), răbdare, echilibru, stabilitate emoţională, discreţie, a fi demn de încredere (credibilitate,
corectitudine, imparţialitate), flexibilitate, înţelegere, îngăduinţă, putere de compasiune, optimism2, capacitatea de
a înţelege mult, dar a vorbi puţin (prin exemple), tact, formare şi viaţă duhovnicească. Duhovnicul trebuie să ţină
cont de fondul naturii individuale a fiecăruia şi să fie deplin convins că lucrează în Numele şi în Duhul lui Hristos,3
iar penitentul trebuie să fie încredinţat că duhovnicul îl primeşte cu dragostea şi bucuria lui Hristos, participând
la viaţa lui, compătimindu-l şi înţelegându-i suferinţa.4
Astfel se descoperă taina persoanei, căci e propriu persoanei să comunice alteia viaţa sa. Aşadar, relaţiile dintre
preot şi credincioşi trebuie să fie ca dintre părinte şi copii; comunitatea creştină fiind asemenea unei familii, în care
membrii se află în relaţii de iubire curată.5
În legătură cu defectele de care ar trebui să se ferească atât duhovnicul, cât şi psihologul trebuie specificat
că nu este recomandat să se dea exemple, sfaturi sau soluţii personale, ci trebuie utilizate îndemnuri adaptate
la fiecare credincios, în aşa fel încât să-şi găsească propriile soluţii. Trebuie evitate forţarea în luarea deciziilor,
ignoranţa, aroganţa, autosuficienţa, întreruperea frecventă a dialogului, rigiditatea, inflexibilitatea, intoleranţa,
jignirile, agitaţia, graba, precipitarea, impulsivitatea, superficialitatea, indiferenţa, plictiseala, laxismul, violentarea
intimităţii personale, interogarea şi încălcarea ,,frontierelor” personale.6
În concluzie, lucrarea duhovniciei presupune multă delicateţe, discreţie şi responsabilitate. Spovedania nu e
un prilej de curiozităţi, nu e un for de judecată civilă, ci un mijloc de a-l ajuta pe credincios să depăşească mai uşor
frământările sufleteşti.7
3. Fiul duhovnicesc şi persoana consiliată.
Dacă duhovnicii au datoria de a se preocupa de mântuirea sufletească a fiilor duhovniceşti şi ucenicii au
responsabilităţi faţă de duhovnicii lor. Fiii duhovniceşti trebuie să aibă o atitudine de ascultare faţă de preotul
duhovnic. Pentru a se ajunge la acea relaţie autentică, de ajutor duhovnicesc, de valorizare personală, de siguranţă,
de apropiere este nevoie din partea ucenicului de perseverenţă, de încredere, respect, bunăvoinţă, smerenie şi
rugăciune.
Viaţa duhovnicească este hotărâtor influenţată de relaţia cu duhovnicul. Orice decizie importantă în viaţă are
consecinţe folositoare la zidirea noastră duhovnicească doar dacă are binecuvântarea duhovnicului, dacă se face
în puterea şi sub ocrotirea harului dat de Dumnezeu prin acea binecuvântare.
1 Eugen Jurca, op. cit., p. 93.
2 Ibidem, pp. 93-100..
3 Pr. Prof. Petre Vintilescu, ,,Spovedania, prilej de pastoraţie individuală”, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1949, p. 699.
4 Arhim. lect. dr. Vasile Miron, ,,Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastoraţie individuală şi piatră de hotar în îndreptarea
sufletească a credinciosului”, în Studii Teologice, nr. 3-4, 2004, p. 71.
5 Diac. prof. O. Bucevschi, ,,Despre duhovnicie”, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1957, p. 314.
6 Eugen Jurca, op. cit., p. 109.
7 Idem, ,,Taina Mărturisirii”, în Studii Teologice, nr. 5, 1986, p. 106.
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Sfântul Ioan Scărarul afirma: ,,toţi cei ce voim să ieşim din Egipt, avem nevoie negreşit de un Moise, ca mijlocitor
către Dumnezeu, care stând pentru noi la mijloc cu făptuirea şi cu vederea, să întindă mâinile către Dumnezeu, ca
să trecem, povăţuiţi de el, marea păcatelor şi să punem pe fugă pe Amalec, căpetenia patimilor. S-au înşelat cei ce
s-au încrezut în ei înşişi şi au socotit că n-au nevoie de nici un povăţuitor”.8
Sfântul Simeon Noul Teolog prezintă rolul părintelui duhovnicesc prin îndemnul: ,,Frate, cheamă cu stăruinţă
pe Dumnezeu, ca să-ţi arate un om care să te poată păstori în chip frumos, pe care trebuie să-l asculţi ca pe însuşi
Dumnezeu şi să săvârşeşti fără şovăială cele spuse ţie de către el, chiar dacă cele făptuite ţi se par a fi potrivnice şi
vătămătoare… fă ceea ce îţi spune şi te vei mântui”.9
Sfântul Simeon ne-a lăsat şi o rugăciune specială de cerere a unui călăuzitor duhovnicesc potrivit, care să ne
vindece sufletele: ,,Doamne, Care nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu (Iez. 33,11), pentru aceasta
Te-ai pogorât pe pământ ca să scoli pe cei ce zac omorâţi de păcat şi să-i faci vrednici să Te vadă pe Tine, lumina cea
adevărată, pe cât e cu putinţă omului a o vedea, trimite-mi un om care să Te cunoască pe Tine, ca slujindu-i ca Ţie
şi supunându-mă lui cu toată puterea mea şi făcând în voia aceluia, voia Ta, să bine plac Ţie, singurului Dumnezeu
şi să mă învrednicesc şi eu, păcătosul, de Împărăţia Ta!”.10
8 Sfântul Ioan Scărarul, op.cit., p. 48.
9 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, Studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu,
2003, p. 223.
10 Idem, Discursuri teologice şi etice, Scrieri I, Studiu introductive şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu,
2001, p. 280.
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După ce ucenicul şi-a găsit un părinte duhovnic trebuie să-l asculte. Ascultarea fiului duhovnicesc faţă de
părintele său nu e impusă, ci liber consimţită. Duhovnicul nu le distruge voinţa ucenicilor săi, ci o primeşte de la
ei ca pe un dar.11
Ascultarea este o opţiune întemeiată pe încredere şi mai ales pe dragoste, căci relaţia dintre ucenic şi duhovnic
e o relaţie de iubire reciprocă12 în Hristos. Pe lângă ascultare şi iubire, este nevoie şi de rugăciune pentru duhovnic.
Nu numai duhovnicul trebuie să se roage, ci şi ucenicul are datoria de a se ruga pentru părintele său sufletesc.
Amândoi se folosesc din această rugăciune reciprocă. Rugăciunea lor se îndreaptă spre Dumnezeu; amândoi se
întâlnesc în Dumnezeu şi primesc de la El răspuns la rugăciunile lor.13
Dacă fiul duhovnicesc trebuie să se raporteze la duhovnic ca la un adevărat părinte, persoana care vine la psiholog trebuie să accepte consilierea, în cadrul căreia să comunice şi să fie ascultat.
Omul modern are prea multe mijloace de comunicare, dar e prea puţin ,,cuminecat” (C. Noica), asistă la un
,,dialog al surzilor, în care toată lumea vorbeşte şi nimeni nu ascultă. La un moment dat omul nu se mai aude nici
măcar pe sine însuşi. Astăzi, mijloacele de comunicare în masă au eliminat liniştea şi reflecţia personală... Importanţa
ascultării în relaţia de ajutor este subliniată de toţi psihologii. Terapia începe prin ascultare; pentru a auzi se cere
mai întâi să ştii să taci. Un bun terapeut trebuie să fie exersat în ascultarea de sine şi în autocunoaştere, trebuie să
înveţe să facă linişte în,, interiorul său, pentru a putea asculta... Există o linişte care înseamnă că nu e nimic de zis
şi o alta care arată că totul rămâne de zis”.14
Mulţi psihologi cred că sănătatea psihologică a omului constă în faptul de a nu avea conflicte psihologice interioare, ci de a dispune de un echilibru psihologic. ,,Psihologia contemporană consideră ca boală, conflictul interior
sau chiar trăirile ascunse, experienţele traumatice, care se află în subconştient. Însă Sfinţii Părinţi învaţă că boala nu
reprezintă doar trăirile ascunse, care creează conflictele interioare, ci deteriorarea puterilor sufletului, în principal
moartea şi întunericul minţii. Mintea nu vede pe Dumnezeu, nu are comuniune cu Dumnezeu şi îmbolnăvindu-se
creează toate stările bolnăvicioase. Vindecarea sufletului presupune luminarea minţii”.15
Atât din punct de vedere psihologic, cât şi duhovnicesc, soluţia nu constă în tăinuire, ci tocmai în destăinuirea
psihoterapeutică/sacramentală a problemelor ce provoacă acel disconfort sufletesc.
Pentru a se ajunge la rezultatul scontat, psihologul trebuie să ţină cont de cele patru tipuri de temperamente
umane: sanguin (vioi, activ, reacţionează rapid, intuitiv, exagerat, mare capacitate de lucru, rezistent la condiţii
dificile, exprimare verbală bogată, sociabil, afectuos, vesel, optimist, bun organizator); coleric (impulsiv, agresiv,
zgomotos, susceptibil, irascibil, comunicativ, vorbire precipitată, afectivitate explozivă, nestăpânire de sine,
gesticulaţie excesivă, nerezistent la stări de aşteptare, discontinuitate în actele de atenţie, memorie, gândire);
flegmatic (calm, încetineală în reacţii, meditativ, îngrijorat, paşnic, stăpânire de sine, slabă exteriorizare afectivă,
calculat în gesturi); melancolic (rezervat, sobru, trist, pesimist, introvertit).
Temperamentul unei persoane este un ,,dat” încă de la naştere, care însă este influenţat mult de condiţiile de
viaţă oferite de mediu, dar şi de educaţie.16
În personalitatea unui om se întâlnesc mai mult sau mai puţin trăsături din toate cele patru tipuri de temperamente. Când anumite caracteristici sunt ,,nefireşti” se impune un ajutor. Când pacientul/penitentul vrea cu adevărat
să fie ajutat are toate şansele să se ajute el însuşi, printr-o atitudine de acceptare şi de deschidere. Mulţi oameni
afirmă: ,,nu sunt nebun”, ,,n-am nevoie de psiholog” sau ,,eu n-am păcate, nu mă duc la preot că şi el e păcătos”
(nu fac decât să se autoamăgească, refuzându-şi tratamentul şi vindecarea). Aceştia trebuie să conştientizeze că
preotul şi psihologul nu sunt răufăcători, ci binefăcători, iar când omul are nevoie de ajutor nu trebuie să ezite să-l
caute şi să-l găsească. Atunci când omul vrea un ajutor, cu deplină convingere şi cu credinţă, atunci reuşeşte, căci
,,toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Mc. 9, 23).
4. Raportul dintre Metanoia şi Katharsis.
Taina Spovedaniei mai este numită şi Taina Pocăinţei deoarece exprimă refacerea, transformarea personală,
căinţa, mărturisirea şi un nou mod de viaţă prin împăcarea cu Dumnezeu. Metanoia (pocăinţa) desemnează o
adevărată întoarcere a minţii noastre, a întregii percepţii, spre Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu. Creştinul care
se pocăieşte ajunge la o gândire, mentalitate nouă, la ,,gândul lui Hristos” (1 Cor. 2, 16). Înnoirea minţii nu înseamnă
11 Kallistos WARE, op. cit., p. 72.
12 Andrei, Episcopul Alba Iuliei, Spovedanie şi comuniune, Editura Episcopiei, Alba Iulia, 1998, p. 238.
13 Sfinţii Varsanufie şi Ioan, ,,Scrisori duhovniceşti”, în Filocalia, vol. 11, Traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990, p. 183.
14 Eugen Jurca, op. cit., pp. 159-164.
15 Mitropolit Hierotheos Vlachos, op. cit., p. 210.
16 Scarlat Niculescu, Arta de a reuşi în viaţă - Ghid practic de psihologie socială, Editura Omnia, Bucureşti, 1991, p. 76.
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doar regretarea trecutului, ci transformarea totală a perspectivei, înnoirea manierei de a ne raporta la Dumnezeu,
la semeni, la noi înşine. Pocăinţa nu este limitată la remuşcări şi autocompătimire, ci înseamnă recentrarea vieţii,
pe Sfânta Treime. Pocăinţa are astfel, caracter pozitiv, nu negativ.17
Îndemnul Mântuitorului: ,,Pocăiţi-vă!” înseamnă: ,,schimbaţi-vă mintea, felul de a gândi, de a vorbi şi de a vă
comporta, schimbaţi-vă viaţa şi felul de a fi!”.18
Părintele Constantin Galeriu afirma că în româneşte, cuvântul ,,pocăinţă” pune accent pe regret, durere pentru
greşelile săvârşite. Cuvântul ,,penitenţă” (lat. poenitens, -ntis), accentuează aspectul juridic, conştiinţa vinii, frica
de pedeapsă. Dar grecescul ,,metanoia” (μετάνοια) nu înseamnă numai căinţă, regret sau frică de pedeapsă, ci mai
mult, o schimbare radicală a convingerilor, o trecere dincolo de păcat, prin încetarea săvârşirii lui şi un nou început
de viaţă, o înnoire a minţii, o ,,naştere din nou”, un ,,al doilea botez”.19
Diferenţa între psihoterapie şi spovedanie constă în faptul că prima este tratament, a doua, Sacrament.
Psihoterapia urmăreşte vindecarea psihologică; spovedania, pe cea spirituală. Prima urmăreşte catharsisul
(descătuşarea, eliberarea, descărcarea tensiunii emoţionale acumulate prin tăinuirea unor traume sau prin anumite
blocaje psihologice), obţinut prin conştientizarea şi destăinuirea terapeutică. Prin Spovedanie se acordă iertarea
divină prin dezlegarea sacramentală, prin ,,mâna” (binecuvântarea) preotului duhovnic, respectiv prin harul lui
Dumnezeu. Dacă psihoterapia se referă la viaţa de aici şi de acum, Spovedania transcende spaţiul şi timpul şi-l
pregăteşte pe credincios pentru veşnicie.20
Nu se poate vorbi de substituirea uneia prin cealaltă sau despre anularea uneia de către cealaltă, ci despre o
complementaritate excepţională: psihoterapia reface personalitatea, spovedania înnoieşte mintea şi viaţa. Scopul
primeia este schimbarea unui anumit comportament sau restructurarea de personalitate, pe când cel al duhovniciei
este însănătoşirea spirituală şi deschiderea unei noi perspective de viaţă pe Calea Adevărului şi a Vieţii. Taina trece
dincolo de o simplă descărcare emoţională.21
,,Din păcate, noţiunea de iertare lipseşte din limbajul psihologic, putând fi cel mult suplinită de noţiuni precum:
acceptare de sine, împăcare între eul ideal şi cel actual, reconciliere, acord cu sine şi cu lumea”.22 Toate aceste noţiuni
nu reuşesc să exprime iertarea primită în cadrul Sfintei Spovedanii, iertarea care înseamnă împăcare cu Dumnezeu
şi redobândirea statutului de fiu al lui Dumnezeu.
Preotul duhovnic trebuie să abordeze o viziune interdisciplinară, complementară, să conlucreze cu medicii
psihologi şi să fie bine documentat în disciplinele psihologice (psihologie, psihanaliză, psihoterapie, psihiatrie
etc.) pentru a fi eficient şi cu persoanele cu probleme psihice. ,,Dacă preotul duhovnic are cunoştinţe psihologice,
atunci va putea discerne între comportamentele isterice şi trăirile spirituale puternice, între halucinaţii şi viziuni,
între imaturitate afectivă şi darul lacrimilor, între culpabilitate nevrotică şi culpabilitate morală. Psihologii trebuie să
aibă şi cunoştinţe teologice, pentru a putea sfătui, consilia corect persoanele religioase care au nevoie de terapie”.23
Omul are nevoie de preot duhovnic (şi de psihologi, dacă este cazul) pentru a-şi găsi adevăratul sens al vieţii.
,,Fără sens, omul se regăseşte provizoriu într-o lume închisă în non-sens. Când un om suferă, nimic nu-i mai insuportabil decât să nu găsească nici un sens stării sale. Căutarea sensului e o aventură anevoioasă. Cel mai adesea,
pacienţii caută cauza stării lor actuale în trecut, crezând că dacă o vor descoperi se vor vindeca. Dar responsabilizarea e prima şi cea mai urgentă lucrare ce îl umanizează pe om”.24
Nu trebuie ignorată similitudinea dintre metodele şi modul de abordare utilizate în psihologie şi cele folosite
în cadrul îndrumării duhovniceşti. Un bun psiholog foloseşte aceleaşi tehnici şi abordează problemele, în acelaşi
mod în care o face un părinte duhovnic şi trebuie avut în vedere şi faptul că Sfinţii Părinţi - ,,psihologi desăvârşiţi
şi cercetători ai comportamentului uman” - au adus cu ei harul vieţii creştine în psihologie.25
Taina Spovedaniei este un adevărat remediu împotriva depresiei - atât de întâlnită şi de mediatizată în zilele
noastre, ca urmare a crizei spirituale, cu care se confruntă foarte mulţi - oferind iertare, vindecare şi redobândirea
echilibrului sufletesc, atât de necesar pentru sănătatea fiinţei umane, care se poate împlini doar prin dialog (ca
fiinţă dialogică) şi în comuniune cu semenii şi cu Dumnezeu.
17 Eugen Jurca, op. cit., pp. 200-202.
18 Ibidem, p. 204.
19 Pr. prof. Constantin Galeriu, ,,Sensul creştin al pocăinţei”, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1967, p. 681.
20 Eugen Jurca, op. cit., p. 205.
21 Ibidem, p. 208.
22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 205.
24 Părintele Amédée Hallier; Dominique Meggle, Monahul şi psihiatrul – Convorbiri despre fericire, Traducere de sora
Eugenia Vlad, Editura Christiana, Bucureşti, 1997, p. 82.
25 Arhiepiscopul Hrisostom de Etna, op. cit., p. 196.
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VOLUM ÎNCHINAT MONAHISMULUI
ORTODOX BĂNĂȚEAN
Prof. univ. ing. dr. VIDU BIDILEANU
Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte
Mitropolit Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul
Banatului şi sub ediţia îngrijită de Părintele Cornel Toma
şi Eufemia Toma, a apărut recent cartea intitulată „Ioan
Negruţiu, perla duhovnicească a Banatului” – Mănăstirea Sag-Timişeni, 2016.
Având ca generic „Chipuri de duhovnici din Banat”
lucrarea este închinată vieţii celui ce a fost „omul libertăţii sfinte”, un model de pătimire pentru Hristos până
la plecarea lui dincolo de această lume.
Din această perspectivă generală, lucrarea tratează
în trepte, activități desfășurate de Părintele Ioan, pe
muntele vieţii sale care nu a fost deloc uşoară şi nici
simplă.
Cartea este raţional concepută. După introducere
şi notă asupra Ediţiei, urmate de schiţa biografică, cu
gândul bun la o lecturare cât mai agreabilă, lucrarea
cuprinde trei capitole/părţi, şi anume: I. Cuvinte de
folos ale Părintelui Ioan Negruţiu; II. Mărturii despre
Părintele Ioan Negruţiu din închisorile comuniste şi
III. Mărturii contemporane despre viaţa, martiriul şi
lucrarea duhovnicească a Părintelui Ioan Negruţiu.
Această concepţie de tratare oferă o imagine de
ansamblu asupra parcursului de viaţă a Părintelui Ioan
Negruţiu şi anume: copilăria zbuciumată – „o familie
de plugari săraci” cu opt fraţi rămaşi orfani, şcoală
primară la orfelinat din Oradea (1915-1927); pregătire
profesională: Seminarul Teologic Edineţ-Hotin Basarabia şi Galaţi, Facultatea de Teologie, Bucureşti, Seminarul
Pedagogic Universitar – Bucureşti – specialitatea religie, şi hirotonirea la Beiuş (1927-1942); parcurs de viaţă Preot slujitor la Catedrala Episcopală din Beiuş (mutată aici în urma dictatului de la Viena); profesor de religie
la Şcoala Normală de Educatoare şi la Liceul „Samuil Vulcan”, pedagog la Internatul Ortodox de băieţi, activități
catehetice la Şcoala confesională de ucenici, dirijor al corului „Avram Iancu” (1942-1948), arestat, condamnat şi
închis la Oradea, Jilava, Gherla (31.05.1948-8.05.1957); eliberat cu domiciliul forţat la Rubla – Galaţi (2 ani); arestat
din nou, condamnat la muncă silnică pe viaţă, schimbată în 25 de ani de temniţă şi închis la Bucureşti, Aiud, Jilava
şi muncă la canal; graţiat (31.07.1964); preot Cihei – Bihor (1964-1965), Episcopia Oradea, Seminarul Teologic
Curtea de Argeş, profesor/director (1971-1976); preot la Biserica Boteanu – Bucureşti cu ½ normă (1976), inspector
general Patriarhal (1976-1978); Mitropolia Banatului, revista Mitropoliei (1979-1981), preot-slujitor şi duhovnic la
Mănăstirea Timişeni-Şag (1981-22.10.2003 când a adormit întru Domnul).
Aşa cum am spus mai sus, cartea propriu-zisă este structurată pe trei părţi/capitole, astfel: Partea I consemnează
convorbiri ale Părintelui Ioan Negruţiu, publicate în cărţi cum este cea apărută în Volumul al II-lea, Episcopia
Romanului şi Huşilor (1990); în reviste – „Revista Familia” (1997); în ziare – „Cotidianul” (1992); emisiuni la televiziuni
– TVR (1990) precum şi prelegeri/convorbiri consemnate în timpul activitătii de la Seminarul Teologic Special,
Curtea de Argeş.
Un loc de sine stătător (partea a II-a) îl ocupă în carte mărturisirile consemnate despre Părintele Ioan Negruţiu în
închisorile comuniste. Astfel, preoţii Nicolae Bordaşiu şi Liviu Brânză, precum şi dr.ing. Alexandru Pantea şi Daniel
Roman au fost „ridicaţi” în acelaşi an de la Beiuş împreună cu Părintele Ioan Negruţiu. Toţi evocă chiar cu lux de
amănunte despre momentele grele de atunci, prin câte au trecut, despre întâlnirile lor pe parcursul întemniţării
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ş.a. Cu multă emoţie şi nostalgie împărtăşeşte părintele Nicolae Bordaşiu, astăzi paroh la Biserica „Silvestru” din
Bucureşti, momente din activitatea părintelui Negruţiu, de dinainte de a fi arestaţi, cum sunt cele legate de grija
răniţilor veniţi de pe frontul pentru eliberarea Oradiei, din cadrul celor două spitale militare (românesc şi sovietic)
de la Beiuş.
Confirmă şi cel care scrie aceste rânduri că am asistat la momente inedite când pedagogul meu de la Internatul
Ortodox de băieţi mângâia răniţii de război, români şi sovietici sau chiar împărtăşeau răniţii mai grav (cu gândul la
cele veşnice) care solicitau acest lucru. Iată gesturi cu profunde rezonanţe spirituale creştineşti din acele vremuri
halmetiene.
Dar Părintele Ioan Negruţiu se bucură şi de numeroase evocări elogioase postmortem. Astfel, Academicienii
Mircea Maliţa, Marius Sala – Academia Română, Vidu Bidilean – Academia de Științe Agricole şi Silvice, au fost
contemporani cu Părintele Negruţiu Ioan în anii petrecuţi la Beiuş (1942-1947), relatând despre cele mai diverse
activităţi dintre care amintim: Societatea„Sf. Gheorghe” sau la corul„Avram Iancu”. Menţionăm, de pildă că activitatea
corului a culminat prin prezentarea unui scurt program de câteva cântece corale patriotice şi populare prilejuit de
vizita Majestății Sale Regele Mihai I la Mănăstirea Izbuc şi a păstrăvăriei din Vaşcău (vara lui 1947), aproape de Beiuş.
Şi nu în ultimul, rând vom menţiona şi alte evocări/amintiri despre părintele Ioan Negruţiu din partea unor rude,
consăteni, prieteni, colaboratori dar mai ales din partea Monahiilor de la Mănăstirea Timişeni care i-au adus cuvinte
de mare înălţare sufletească. Cităm câteva din astfel de aprecieri din partea lor pentru cel ce a trăit în acest sfânt
locaş: „dragostea de rugăciune”, „înfrumuseţarea culturii divine prin muzica bizantină şi corală”, „studierea cărţilor
sfinte”, „aprofundarea culturii laice”, practicarea „Rugăciunii lui Iisus”, filoxenia creştină (pag. 20). Le mulţumim cu
pioşenie din toată inima!
În fine, nu putem încheia această recenzie fără a face măcar o sinteză asupra câtorva trăsături consemnate în
carte, ce a caracterizat viaţa omului Ioan Negruţiu pe parcursul trăirii sale întru Domnul: demnitate şi curaj; bunătate
şi răbdare; model de suferinţă şi biruitor, condamnat pentru adevăr şi altele. Toate acestea sunt dublate de multe
calități personale incontestabile cum sunt: simplitate şi sărăcie asumată, căldură sufletească, smerenie şi umilinţă,
vorbă bună, exemplu de comunicare şi comportament cu semenii, talent oratoric, optimist, altruist, inteligent
(vorbea şi citea cinci limbi între care greaca veche şi latina), simţ de dreptate, sinceritate ş.a.
Iată de ce, mai devreme sau mai târziu, numele unor asemenea oameni se cuvine să fie aşezate în acel Pantheon
invizibil al neamului românesc, care au zidit ceva durabil pentru ţară şi pentru locuitorii.
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Ce ar însemna viața
fără Tine
Ce ar însemna viața fără Tine,
Fără dragostea Ta de Tată
Ce ar însemna să nu mai fie,
A Ta mila către noi, o poartă .
Ce ar însemna pentru noi cerul,
Fără lună, fără stele
Ce-ar însemna dacă le-am dezlega misterul,
Cum le-ai zidit demult pe ele .
Ce ar însemna pentru noi pământul,
Fără mana existenței noastre
Ce ar însemna să nu culegem,
Roade multe și prinoase .
Ce-ar însemna viața fără zâmbet,
Fără pic de bucurie-n suflet
Ce ar însemna viața trăita fără cântec,
În tăcere, în suspine și în plânset.
Ce ar însemna viața fără Tine,
Fără soarele strălucitor al vieții mele
Ce ar însemna să fie, să persiste,
Întunericul ce se naște din durere.
Preot CONSTANTIN MILIN

I-auzi clopotele bat
De câte ori te-ai întrebat
Atunci când clopotele bat
Ce înseamnă pentru tine
Iubite frate creștine
Sunetul acela
Ce vine și spre tine?

Într-un gând să ne rugăm
Slavă Lui Dumnezeu să-i dăm
Treziți-vă din amorțire
Fie spre a noastră mântuire
Urnește-ți pașii tăi
Și trupul tău
Spre locul întâlnirii
Cel cu Dumnezeu.
Acolo în casa Tatălui cel Sfânt
Că multe locuri mai sunt
Cu brațele deschise El ne așteaptă
Cu sufletul senin să fim
Și inimă curată.
Iauzi, clopotele, cum răsună
Din tot locul El ne-adună
În rugăciune și cu faptă bună
Căutându-l pe El
Între pământ și cer
Ori de câte ori clopotele bat
Trezește-te creștine din al tău pat
Fiind și ziua când Hristos a Înviat
Și atunci când clopotele bat
Să știi că ești chemat
Spunându-ne la orișicine
Veniți cu toții la Mine
Și nu te lăsa pe mâine
Că poate atunci e prea târziu
Și clopotele bat ca într-un pustiu
Cum că sufletul a plecat
Și trupul în pământ ții așezat
Adu-ți aminte de ziua aceea
Ca de floarea orhideea
Ce străjește multă vreme
De nimică nu se teme
Din an în an florește iar
Cuvinte fiind dar nu în zadar
Toate în suflet rămânând
Și pe Tatăl Cel ceresc slăvind.
PETRU IOSIF TOMA

Iauzi clopotele bat
El acolo ne-a chemat
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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ
Praznic întreit de Anul Nou 1

În ziua de Anul Nou, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Tăierea împrejur cea după trup a Domnului şi face
pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala mitropolitană din Timișoara,
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan a săvârșit, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi, Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul
slujbei euharistice, un număr mare
de copii și tineri s-au împărtășit cu
Sfintele Taine. Răspunsurile liturgice
au fost date de corul Catedralei
mitropolitane, condus de părintele
Dan Dragomir.
După Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, Mitropolitul Banatului a
adresat celor prezenţi un cuvânt
de învăţătură despre semnificaţiile
duhovniceşti ale praznicului, ca
sărbătoare ce combate dochetismul,
accentuând realitatea întrupării
Fiului lui Dumnezeu. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit şi despre modelul de vieţuire al Sfântului Ierarh Vasile
cel Mare, care, prin viaţa sa sfântă, dedicată slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor, s-a făcut începător al desăvârșirii.
Fiind la începutul anului nou civil, Chiriarhul Banatului a transmis, la final, tuturor credincioșilor urări de sănătate
și un an roditor în ceea ce privește săvârșirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu.

Boboteaza la Catedrala din Timișoara 2

La praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos, sute de credincioși timișoreni au participat la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie de la Catedrala mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara. Soborul preoților și
diaconilor, format din slujitorii catedralei,
a fost condus de Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolitul Banatului. La finalul Sfintei
Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa, împreună cu
soborul slujitor, a oficiat Slujba Aghiasmei
celei Mari. După sfinţirea apei, Chiriarhul
a binecuvântat credincioşii, stropindu-i cu
apă sfinţită.
În cuvântul de învăţătură adresat celor
prezenţi, Mitropolitul Banatului a vorbit
despre tainele duhovniceşti ale acestui
mare praznic, ce deschide începutul
propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. În acest sens, a subliniat semnificaţia
afundării Mântuitorului Hristos în apele Iordanului, ca simbol al curăţirii păcatelor întregii firi omeneşti, act de
profundă smerenie la care participă întreaga Sfântă Treime. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit și despre
puterea sfinţitoare a Aghiasmei celei Mari, ca apă purtătoare de Har, pe care credincioşii o consumă timp de
opt zile, până la odovania praznicul Botezului Domnului, întrebuinţându-o în familiile şi gospodăriile lor potrivit
rânduielilor bisericeşti.
După slujba de sfințire a apei, preoţii slujitori au împărţit credincioşilor prezenţi Agheasmă Mare, administraţia
catedralei pregătind în acest an o capacitate de peste 1500 de litri de apă.
În încheiere, Mitropolitul Banatului a fost felicitat de clericii și credincioșii Catedralei mitropolitane, cu prilejul
sărbătorii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, patronul spiritual al Înaltpreasfinției Sale.
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Târnosire de biserică la parohia Timișoara Aeroport 3, 4

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, în Duminica după
Botezul Domnului, Preasfinţitul Părinte Paisie
Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Timișoara-Aeroport, Protopopiatul Timișoara II, unde a săvârşit Slujba de
târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul”.
Preasfinţia Sa a fost întâmpinat, la orele
dimineţii, de soborul de preoţi şi diaconi, în
frunte cu părintele protopop Mircea Szilagyi
şi părintele paroh Ștefan Marcu. La slujba
de sfinţire a bisericii au participat numeroşi
credincioși timișoreni, precum şi reprezentaţi

ai unității militare de aviație, aviatori și maiștrii militari. Cu acest prilej, biserica
a primit și hramurile „Sfântul Cuv. Ioan Iacob Hozevitul” și „Sfântul Cuv. Irodion
de la Lainici”.
După oficierea slujbei de târnosire, Preasfinţia Sa, împreună cu preoții slujitori,
a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date
de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie
din Timișoara.
După slujba euharistică, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în
cadrul căruia a vorbit despre importanța și rolul primordial al pocăinței în viața
creștinului, arătând că actul penitențial al pocăinței este un act taumaturgic, ce
restaurează ontologic făptura umană, deschizându-i„poarta” Împărăției cerurilor.
La final, Preasfinția Sa a adresat cuvinte de felicitare conducerii unității militare de aviație, apreciind frumoasa
colaborare dintre parohie și unitatea militară, părintelui paroh Ștefan Marcu, precum și tuturor ostenitorilor și
binefăcătorilor sfântului lăcaș.

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timișoarei 5

În ziua de 21 ianuarie, la Centrul eparhial din Timişoara, s-au desfăşurat lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Timişoarei. Evenimentul a debutat în biserica„Învierea Domnului“, din incinta Reşedinţei mitropolitane, cu oficierea Te
Deum-ului. Slujba a fost săvârşită de către Preasfinţitului Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,
a membrilor Adunării Eparhiale, a stareţelor şi stareţilor din cuprinsul eparhiei, precum şi a părinţilor protopopi.
În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisii, unde au fost
discutate şi propuse spre aprobare teme şi
activităţi, care se doresc a fi realizate în acest
an. De asemenea, a avut loc și o sinaxă a
stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul
eparhiei, în prezența Înaltpreasfințitului
Părinte Mitropolit Ioan.
În cea de-a doua parte a întâlnirii au fost
prezentate rapoartele de activitate pe anul
2016 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei:
Admistrativ-bisericesc, Cultural și comunicații
media, Economic financiar, Social filantropic și
misionar, Învățământ și activități cu tineretul și
Patrimoniu și construcții bisericești. Totodată,
au fost prezentate și rapoartele cu propuneri
pentru anul în curs ale celor 5 comisii ale
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Adunării eparhiale, respectiv: bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, asistență
social-filantropică, organizatorică, juridică și de validare.
Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a apreciat activităţile desfăşurate în anul
precedent şi a accentuat importanţa intensificării acţiunii Bisericii în societate, prin implicare filantropică în duh
de rugăciune. Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa
Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru
binele semenilor.

Hramul Catedralei mitropolitane din Timișoara 6

În ziua de 30 ianuarie de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur,
Catedrala mitropolitană din Timișoara și-a serbat hramul istoric. Cu acest prilej, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
a fost oficiată de un sobor de trei ierarhi, format din
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei
și Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul ortodox român din Ungaria și Preasfințitul
Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei. Din soborul slujitor au mai făcut parte
consilierii de la Centrul eparhial, protopopii Timișoarei,
clericii de la Catedrala mitropolitană și părinții profesori
de la Departamentul de Teologie al Facultății de Litere,
Istorie și Teologie din Timișoara.
La slujbă au luat parte sute de credincioși timișoreni,
oficialități locale și județene, precum și reprezentanți ai
mai multor instituții de cultură din orașul de pe Bega:
Academia Română și Inspectoratul Școlar Județean
Timiș. Răspunsurile religioase la slujba de hram au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae”, format din
studenți de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.
La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a mulțumit Preasfințitului Părinte Siluan, pentru
bucuria împărtășită clericilor și credincioșilor timișoreni, prin participarea la hramul Catedralei mitropolitane. În
semn de recunoștință, Mitropolitul Banatului i-a oferit Preasfințitului Părinte Siluan o icoană din mozaic cu chipul
Mântuitorului Iisus Hristos. La rândul său, Preasfințitul Părinte Siluan a mulțumit pentru invitația de a coliturghisi
în cetatea păzită de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, un sfânt iubit atât de credincioșii români din Banat,
cât și de credincioșii români din Ungaria.
Manifestările cultural religioase închinate Sfinților Trei Ierarhi au fost prefațate la Timișoara de conferința „Sfinții
Trei Ierarhi, icoane ale slujirii liturgice”, la care au luat parte profesorii, studenții și elevii teologi de la cele două
instituții de Teologie din oraș. Programul religios închinat Hramul Catedralei mitropolitane a debutat în ajunul
praznicului Sfinților Trei Ierarhi, cu slujba Vecerniei Mari unită cu Litia, oficiată de Preasfinitul Părinte Paisie Lugojanul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Vizite pastorale ale Chiriarhului eparhiei 7, 8, 9

În Duminica de după Botezul Domnului, 8 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a
săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul
”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din parohia
Călacea, protopopiatul Timișoara I. La sosirea în
parohie, Chiriarhul a fost întâmpinat de către
părintele protopop Ioan Bude, de către părintele
paroh Ioan Mura și de ceilalți preoți slujitori, între
care s-au aflat pr Ionel Popescu, vicar eparhial și pr
Marius Sfecoci, inspector eparhial. În cadrul Sfintei
Liturghii, licențiatul în Teologie pastorală Ionuț Mura,
profesor de Religie la Colegiul Național „C.D. Loga”
din Timișoara, a fost hirotonit diacon.
În cuvântul de învățătură rostit părintele Mitropolit
s-a referit la textul scripturistic: „Pocăiți-vă, că s-a
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apropiat împărăția cerurilor” (Matei 4, 17). Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța și actualitatea pocăinței,
precizând că atunci ne pocăim cu adevărat „când vom știi să plângem cu inima pentru păcatele noastre, nu numai
cu ochii”. Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Ioan a impresionat profund pe credincioșii prezenți
în număr mare la Sfânta Liturghie, dintre care mulți s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.
După încheierea sfintei slujbe preotul paroh a prezentat câteva date despre istoricul parohiei pe care o păstorește
din anul 1984 și despre lăcașul de cult construit în anul 1812.
*
Credincioșii Parohiei Timișoara-Zona Soarelui au primit, în Duminica a 29-a după Rusalii, 15 ianuarie, vizita
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. Înaltpreasfinția Sa a fost
întâmpinat de diaconii și preoții slujitori ai parohiei, în frunte cu părintele paroh Viorel Covaci, de copii îmbrăcați
în costume populare, precum și de numeroși credincioși.
În continuare, Chiriarhul Banatului a
participat, în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh
Nicolae”, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
la finalul căreia a rostit credincioșilor prezenți
un cuvânt de învățătură, în care a vorbit
despre contextual vindecării celor zece leproși,
consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist
Luca (17, 12-19). În acest sens, Părintele
Mitropolit a spus: „Fiind de profesie medic,
Evanghelistul Luca a dorit să consemneze
pentru noi această vindecare minunată, pentru
că el știa că această boală a leprei nu avea leac,
neexistând niciun medic care să o vindece. El
știa cât de grea este suferința omului cu lepră”.
Spre finalul predicii, Înaltpreasfinția Sa a amintit
credincioșilor faptul că, prin participarea la
slujbele Bisericii, se mai face un pas spre scara care duce la ușa de aur a cerului.
La final, părintele paroh Viorel Covaci a exprimat cuvinte de mulțumire Mitropolitului Banatului pentru vizita și
bucuria adusă credincioșilor, mai ales că Parohia Timișoara-Zona Soarelui a marcat săptămâna trecută împlinirea
a 8 ani de când biserica a fost târnosită, primind „dumnezeiascul veșmânt” al harului sfințitor.
*
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în Duminica
a 17-a după Rusalii, 29 ianuarie, numită și Duminica femeii cananeence, în mijlocul credincioșilor din Parohia
Timișoara-Fabric.
Cu acest prilej, în biserica cu hramul „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul”, Înaltpreasfinția Sa a
participat la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele
paroh Cosmin Panțuru, împreună cu preoții și
diaconii slujitori ai parohiei. După Dumnezeiasca
Liturghie, Mitropolitul Banatului a rostit
credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură, în
cadrul căruia a reliefat semnificațiile duhovnicești ce
se desprind din pericopa evenghelică duminicală,
redată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei (15,
21-28). În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a spus că
episodul vindecării fiicei cananeencei relevă, pe
lângă stăruința și credința unei femei de alt neam
în puterea vindicativă a Fiului lui Dumnezeu, și
universalitatea misiunii lui Hristos, care a venit în
lume nu numai pentru evrei, ci pentru întreg neamul omenesc.
La final, părintele paroh a mulțumit Părintelui Mitropolit Ioan, pentru cuvântul de învățătură și pentru bucuria
adusă, prin prezența Sa, credincioșilor și slujitorilor parohiei.

Învierea

19

Conferință la Facultatea de Teologie din Timișoara 10

Cu prilejul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii
instituțiilor de învățământ teologic, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest, în
colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat, vineri, 27 Ianuarie, în sala festivă a Centrului eparhial din
Timișoara, conferința „Sfinții Trei Ierarhi, icoane ale slujirii liturgice”, susținută de ierom. dr. Rafael Povîrnaru, cadru
didactic la Facultatea de Teologie.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul
Banatului, a cadrelor didactice și studenților de
la Facultatea de Teologie, a elevilor seminariști de
la clasele de teologie din cadrul Liceului „Carmen
Sylva” din Timișoara, precum și al altor invitați.
În prima parte a întâlnirii ierom. Dr. Rafael
Povîrnaru a adus în atenție modelele de slujire ale
celor trei mari Sfinți Părinți ai Bisericii, icoane vii
ale slujirii liturgice, care au înțeles că în Crucea lui
Hristos stă întreaga credință, și în acest fel Sfinții Trei
Ierarhi devin pentru noi prescuri, care se așează pe
discul lumii chemând întreaga creație în procesul
ei de devenire iconică la împreună liturghisire.
În cadrul conferinței corul Facultății de Teologie
a interpretat imne, tropare și cântări închinate Sfinților Trei Ierarhi, iar studenți teologi au lecturat pasaje pilduitoare
despre pocăință, rugăciune și curăție din operele Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.
În partea a doua a evenimentului a urmat lansarea volumelor: „Monografia Catedralei mitropolitane – album”,
„Catedrala mitropolitană din Timișoara – broșură”, „Bucuria slujirii prin cuvânt”, semnată de pr. dr. Ionel Popescu,
„Biserica din suflet”, scrisă de Av. Ioan Hampu și „Patrimoniul cultural al Bisericii Ortodoxe Române Fabric-Timișoara”
elaborat de pr. dr. Cosmin Panțuru. Momentul a fost moderat de pr. Zaharia Pereș, consilier eparhial, care a prezentat
și revista eparhială „Învierea” și „Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei” pe anul 2017.
Cuvântul de încheiere a aparținut Părintelui Mitropolit Ioan, care a apreciat acest moment cultural-duhovnicesc
închinat ocrotitorilor învățământului teologic, și a îndemnat părintește pe toți studenții și elevii seminariști să-i
aibă ca modele pe acești trei mari luminători ai dumnezeirii, care prin învățăturile lor au luminat lumea cu apele
cunoștinței de Dumnezeu.

În sprijinul persoanelor fără adăpost din Timișoara și din eparhie 11, 12

Marți, 10 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a vizitat Centrul Social de Urgență pentru
Persoane fără Adăpost, din subordinea Primăriei Municipiului Timișoara, situat temporar pe strada Învățătorului
din Zona Bucovina.
Cu acest prilej, Părintele Mitropolit a oferit persoanelor nevoiașe, aflate în adăpost, lenjerie de pat, haine și
încălțăminte, atât de necesare în această perioadă, când mercurul termometrelor înregistrează multe grade minus.
Oamenii străzii s-au bucurat de darurile primite din partea Bisericii și de grija constantă a Înaltpreasfinției Sale
față de nevoile lor. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa
a poposit în mijlocul acestora și la Soborul Sfântului
Proroc Înaintemergător și Botezător Ioan. Bucuria a
fost și de data aceasta foarte mare, cei aproximativ
50 de frați și surori lipsiți de cele necesare traiului
zilnic, primind din partea Înaltpreasfinției Sale, atât
alimente, cât și obiecte necesare igienei personale.
În ziua de 12 ianuarie, o casă situată pe strada
Ioan Slavici, din cartierul timișorean Freidorf, a fost
cuprinsă de un incendiu devastator, în urma căruia a
fost deteriorat complet acoperișul, precum și bunurile
aflate în interior. Primii care au sărit în ajutor au fost
vecinii și mai mulți enoriași ai parohiei. Incendiul,
produs de o defecțiune a instalației electrice, a

20

Învierea

lăsat (în toiul iernii, când mercurul din
termometru indică și – 12°C) aceste
familii fără acoperiș deasupra capului.
Aflând de acest eveniment
nefericit, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, a mers
imediat la fața locului, implicându-se
direct în rezolvarea situației create, iar
cu binecuvântarea Sa, Arhiepiscopia
Timișoarei, în colaborare cu Parohia
Timișoara-Freidorf, s-a mobilizat în
vederea reparării urgente a imobilului.
În acest sens, ajutorul a constat din
materiale de construcții: lemn, tablă,
scândură. Totodată, au fost alocate și
resurse umane: meseriași și tehnicieni,
pentru repararea instalației electrice și sanitare. Ajutorul Arhiepiscopiei Timișoarei vine în contextul în care aceste
familii se confruntă cu o situație financiară precară.
Tot în primele zile ale lunii ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a ajutat o femeie cu patru copii, care
locuia într-un grajd de la marginea localității Comloșu Mare, să se mute într-o casă normală cu cele necesare traiului.
„Pe femeie și cei patru copii i-am găsit, la lumina farurilor de la mașină, la aproape doi kilometri de sat, într-un
colț de grajd. Imediat i-am luat în mașină și i-am dus în sat, la căldură. Nu-i venea să creadă. Pe femeie am dus-o
la magazin și am cumpărat tot ce-i trebuia, de la detergent până la fructe pentru copii. I-am spus la preotul din
sat ca până dimineață să găsească o soluție. Un cetățean avea o casă cu patru camere și 3000 de metri pătrați
de vânzare, iar a doua zi am cumpărat din banii bisericii locuința. Femeia s-a mutat cu copiii acolo”, a menționat
Chiriarhul eparhiei noastre.

Ziua Culturii Naționale, la filiala Academiei din Timișoara 13

În ziua de 17 ianuarie, în Aula Filialei Timișoara a Academiei Române a avut loc evenimentul „Ziua Culturii
Naționale – Rolul Culturii Române în păstrarea și afirmarea identității naționale”, moment organizat în cadrul
proiectului Timișoara – capitală culturală europeană. Cuvântul de deschidere a aparținut acad. Păun Ioan Otiman,
președintele Filialei Timișoara a Academiei Române. Invitatul de onoare a fost Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului ce a vorbit despre importanța culturii pentru poporul român.
Au susținut referate pe tema diasporei
românești și importanța literaturii române din
Voivodina pentru păstrarea identității naționale
prof. Dr. Crișu Dascălu, directorul Insitutului de
Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei
Române și prof. Dr. Virginia Popovici de la
Universitatea din Novi Sad.
În cadrul evenimentului a fost vizionat și
filmul „La Oravița, Lumina Eminescu”, realizat de
Vasile Bogdan de la TVR Timișoara.
A urmat a doua serie de comunicări în care
Costa Roșu, membru de onoare al Academiei
Române, Directorul Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina, Zrenianin a adus în
atenție „Rolul instituțiilor culturale românești în
afirmarea și păstrarea identității naționale”, iar
scriitorul Nicu Ciobanu, Directorul Casei de Presă și Editura “Libertatea”, Panciova a prezentat tema „Rolul culturii
și creației românești în afirmarea identității naționale”.
Evenimentul s-a încheiat prin recitalul mezzosopranei Aura Twarowska, solistă a Operei de Stat din Viena,
acompaniată de pianistul Alexandru Reisz.
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Volume noi lansate la Centrul eparhial 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

În cursul lunii ianuarie a.c. cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, au apărut
și s-au lansat următoarele volume și reviste:
Biserica monument-istoric “Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, 250 de ani de la sfințire, autor: pr.
prof. dr. Vasile V. Muntean, Editura Partoș, Timișoara, 2016.
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, 70 de ani de la târnosire (1946-2016), coordonatori: pr. dr. Ionel
Popescu, pr. Zaharia Pereș și pr. dr. Marius Florescu, Editura Astra Museum, Sibiu, Editura Partoș, Timișoara, 2016;

Catedrala Mitropolitană din Timișoara – broșură, Editura Învierea, Timișoara, 2016
Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei 2017, coordonatori: pr. dr. Adrian Carebia și pr. dr. Marius Florescu,
Editura Învierea, Timișoara, 2016
Bucuria slujirii prin
cuvânt, autor: pr. dr.
Ionel Popescu, Editura
Partoș,Timișoara, 2016
Patrimoniul cultural al
Bisericii Ortodoxe Române
Fabric-Timișoara, autor: pr.
dr. Cosmin Panțuru, Editura
Astra Museum, Sibiu, 2015
Biserica din suflet (poezie religioasă), autor: Ioan
Hampu, Editura Artpress,
Timișoara, 2016

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, marcată la Lugoj 21

Vineri, 20 ianuarie, la Lugoj a avut loc
întâlnirea reprezentanţilor cultelor din
municipiu, eveniment ecumenic desfăşurat la nivel mondial, pe parcursul a opt
zile, la începutul fiecărui an, începând cu
anul 1968. Anul acesta, „Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor” a fost
găzduită de Parohia Orodoxă Română
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
și a reunit pe reprezentanţii bisericilor
creştine. Manifestarea din acest an a avut
ca temă textul scripturistic din Epistola
a doua către Corinteni, capitolul 5, ver-
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setele 14-20. „Împăcarea-dragostea lui Hristos ne stăpânește”. Cuvântul de început a aparținut pr. Ioan Cerbu,
protopopul Lugojului, gazda întâlnirii, care a prezentat credincioşilor pe reprezentanţii cultelor religioase. Apoi
fiecare reprezentant participant a prezentat o meditaţie pe tema propusă. În cadrul serii de rugăciune, corala
„Filaret Barbu” a protopopiatului Ortodox Român din Lugoj, condusă de pr. Cristian Cerbu, a interpretat mai multe
cântări religioase. La eveniment au luat parte credinciosi de diferite confesiuni, dar și oficialități locale, printre care
primarul Lugojului, Francisc Boldea. În încheiere a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, germană
şi maghiară.

Donație de carte către Biblioteca comunei Birda 22

Între activitățile culturale desfășurate de
Parohia Birda este rânduită și donația anuală de
carte și revistă către Biblioteca Comunei Birda.
La început de an au fost dăruite bibliotecii: 4
volume și 88 de reviste. Această inițiativă se
înscrie în planul mai general de îmbogățire al
fondului de carte dar și crearea și susținerea
unui fond special de reviste bănățene în marea
lor majoritate afiliate Asociației Publiciștilor
Presei Rurale din Banat.
Cuprinsul acestei ultime donații este
reprezentat din carte științifică (istoria presei,
istoria bisericească) dar și literatură (poezie
contemporană). Publicațiile au un conținut
cultural, bisericesc, istoric dar și presă rurală
din: Șopotu Vechi, Voislova, Mehadia, Ramna
(Caraș-Severin), Panciova, Uzdin (Banatul
Sârbesc), Sacoșu Mare, Gătaia, Ferendia,
Giarmata Vii, Comloșu Mare, Cenad, Săcălaz (Timiș).

Tinerii din A.S.CO.R. în misiune la Uivar 23

Duminică, 29
ianuarie, grupul
psaltic A.S.C.O.R.
Timișoara a poposit în comuna
Uivar din județul
Timiș, în parohia
„Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul”.
Îmbrăcați în
straie populare,
tinerii au dat răspunsurile la Sfânta
Liturghie, slujită
de preotul paroh
Nicolae Călin Iftimie.
Grupul psaltic
a fost condus de
Codruța Sbârnă,
absolventă
a
Facultății
de
Electronică și Telecomunicații din Timișoara, iar Apostolul a fost citit de Ion Dragomir, absolvent al Facultății de
Teologie din Reșița.
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Sfinții Trei Ierarhi cinstiți în parohia Birda 24

Luni, 30 ianuarie 2017
în ziua de cinstire a Sfinților
Trei Ierarhi a fost oficiată cu
începere de la orele 10,00
Sfânta Liturghie în biserica
cu hramul ,,Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil” din localitatea Sîngeorge, filie a parohiei
Birda.
Cu acest prilej la
momentul potrivit s-au
împărtășit cu Trupul și
Sângele Domnului mai mulți
copii preșcolari și școlari de
la Grădinița și Școala Primară
din Sîngeorge. Elevii au fost
însoțiți la Sfânta Biserică
de profesorii lor. Această
împreună participare la rugăciunea, comuniunea și împărtășirea din Sfintele Taine a fost prevăzută în Acordul de
parteneriat încheiat între Biserică și Școală pe anul școlar 2016-2017.

CLERICI DE MIR TRECUȚI LA CELE VEȘNICE
Preotul pensionar Ioan Tămaș din Timișoara 25

Preotul Ioan Tămaș s-a născut pe 4 decembrie 1945 în satul
Buzad, Jud. Timiş. Urmează şcoala primară în satul natal, iar
gimnaziul în comuna Alioş şi Timişoara. În 1961 intră la Seminarul
Teologic din Caransebeş, absolvând în 1966. Urmează cursurile
Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, iar pe 18
octombrie 1970 este hirotonit preot de către Înalt Preasfinţitul
dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, pe seama parohiei
Foeni din Protopopiatul Timişoara. În cei 12 ani de păstorire în
cadrul acestei parohii realizează o serie de îmbunătăţiri şi reparaţii
ale bisericii (introducerea curentului electric, restaurarea şi
completarea picturii din biserică, reparaţia exterioară a bisericii
şi a acasei parohiale), precum şi în plan misionar şi comunitar
(creşterea substanţială a numărului credincioşilor care participau
la sfintele slujbe, realizarea unei comunicări strânse cu ortodocşii
sârbi prin participarea în comun la activitatea parohiei).Din
luna mai a anului 1982 a fost numit preot la parohia Timişoara
Iosefin, fiind şi conducător al oficiului parohial până în anul
1994. Se remarcă prin acelaşi spirit gospodăresc: restaurarea şi
completarea picturii din biserică (sfinţită la 8 septembrie 1986, cu
prilejul sărbătoririi hramului bisericii, Naşterea Maicii Domnului –
totodată este distins cu brâul roşu şi rangul de Iconom); reparaţia
exterioară a bisericii şi a casei parohiale, precum şi o serie de
lucrări interioare de întreţinere. În plan misionar predă ore de
religie copiilor din parohie, iar între anii 1990-1995 funcţionează
ca profesor de religie la Colegiul Bănăţean.
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La data de 15 decembrie 2007 a fost hirotesit iconom stavrofor, iar la 1 septembrie 2011 s-a pensionat pentru
limita de vârstă şi a fost reîncadrat la parohie cu 1/4 normă.
Marți, 3 ianuarie, la Parohia Timișoara-Iosefin, a avut loc slujba înmormântării, oficiată de Înaltpreasfințitul
Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și
părintele vicar Ionel Popescu, apropiat și co-slujitor cu părintele Ioan Tămaș din 2001.
Dumnezeu să îl ierte și cu sfinții să îl odihnească!

Preotul Ciprian-Cristian Câmpean de la parohia Timișoara Calea Aradului 26

Preotul
Ciprian-Cristian
Câmpean s-a născut pe 16
ianuarie 1980, în localitatea
Giarmata-Vii, Com. Ghiroda,
Județul Timiș. Școala Generală
cu clasele I-VI le-a parcurs în
Giarmata-Vii, iar clasele VII-VIII, la
Școala Generală Nr. 22 Timișoara.
Între anii 1994-1999 urmează
cursurile Seminarului teologic
Ioan Popasu din Caransebeș,
după care este admis la
Facultatea de Litere, Filosofie și
Istorie, urmând între 1999-2003,
Secția Teologie Pastorală.
Începând cu anul 1999
activează ca profesor de religie la
următoarele școli din Timișoara:
Grup Școlar Construcții și Montaj,
Grup Școlar CFR, Colegiul
Emanuil Ungureanu, Liceul I. C.
Brătianu și Liceul Silvic, dar și la
Școala Generală Giulvăz.
Cu
binecuvântarea
lui
Dumnezeu, în 6 ianuarie 2006
este hirotonit preot, iar în
aprilie 2006 este numit slujitor la
Parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan
(Calea Martirilor Timișoara),
urmând ca din octombrie 2011
să obțină examenul de preot
titular la Parohia Adormirea Maicii Domnului Timișoara-Calea Aradului, până când Dumnezeu l-a chemat să slujească
în ceruri.
Slujba înmormântării a avut loc joi, 19 ianuarie la biserica Parohiei Giarmata Vii.
Dumnezeu să-l odihnească cu sfinții Săi!

Preotul pensionar Nicolae Constantin Puiu din Variaș 27

Părintele Nicolae Constantin Puiu s-a născut la 6 decembrie 1938 într-o familie cu trei copii: Dorinel, Petrică şi
Nicolae-Constantin. A făcut seminarul la Caransebeş, după care a activat ca preot, începând din anul 1963, în localitatea Luncani, protopopiatul Făget. În anul 1966 s-a transferat în parohia Cladova cu filia Ierjnic, unde a construit
două case parohiale şi a făcut reparaţii capitala la ambele biserici.
În anul 1968 a primit vizita Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae Corneanu pentru a oficia slujba târnosirii bisericii
noi şi a primit distincţia „Crucea Partiarhală”. În anul 1969-1970 a fost transferat la cerere în parohia Cutina, comuna
Bethausen. Aici a început lucrările de consolidare a bisericii parohiale care era ameninţată să se prăbuşească. După
terminarea reparaţiei capitale a hotărât împreună cu Consiliul Parohial şi cu toţi credincioşii să picteze şi biserica
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în tempera. În anul 1971
s-au terminat lucrările
şi la invitaţia părintelui
Puiu,
Înaltpreasfinţia
Sa Mitropolitul Nicolae
a venit în parohie să
binecuvânteze lucrările
efectuate.
În această perioada,
1966-1969, Dumnezeu
i-a dăruit două fetiţe.
Acestea trebuiau să se
deplaseze la şcoală în
comuna
Bethauzen,
iar din Cutina erau de
parcurs 2 km pe jos.
De aceea a hotărât cu
distinsa preoteasă, care
întotdeauna l-a înţeles,
să îşi ceară transferul în
parohia Variaş, unde a
venit în ziua de 1 mai
1975.
La
începutul
activităţii pastorale în
parohia Variaş a încercat
să imprime unitatea de
neam şi de credinţă în sufletele celor pe care îi păstorea. În anul 1981 aştepta avizul favorabil pentru începerea
construiri unei biserici pentru credincioşii varieşeni.
În 24 aprilie 1989, inginerul Domocoş Matei i-a înmânat autorizaţia de amenajare şi reparaţie a bisericii. În ziua
de luni 29 mai 1988 a început demolarea zidurilor locuinţei parohiale; la 2 iulie s-a sfinţit piatra de temelie a bisericii
de către părintele Puiu Constantin şi părintele Puiu Brânzei din Lovrin. În ziua de 28 mai 1989 s-a început turnare
temeliei din beton; la 30 noiembrie 1989 trei sferturi din biserică a fost zidită, iar în 29 mai 1990 a fost zidită în
întregime. În anul 1991 s-au confecţionat clopotele şi acoperit biserica.
Ziua cea mare, de sărbătoare, pentru Parohia Ortodoxă Română din Variaş a fost în 16 mai 1993, când Înaltpreasfinţia
Sa dr. Nicolae Corneanu, la invitaţia părintelui, târnoseşte noua biserică. În anul 1997 se termină pictura bisericii,
prilej cu care Înaltpreasfinţia Sa, Mitropolitul Nicolae, revine în parohie pentru binecuvântarea lucrărilor de pictură,
acordându-i părintelui Puiu distincţia de iconom stavrofor, la 8 noiembrie 1997, când răspunsurile liturgice au fost
date de corul bisericii din Variaş, ajutat de Oastea Domnului din Timişoara.
În ziua de 30 decembrie 2001 a predat parohia, cu toate documentele, părintelui Daniel Trăilă, din parohia Gelu,
transferat la Variaş. Din anul 2007, slujeşte împreună, în fiecare sărbătoare, alături de noul preot paroh, Eftimie Ilie
Cristea, iar în ziua de 20 ianuarie 2017, zi în care se prăznuieşte Sfântul Eftimie cel Mare, și-a început călătoria spre
Raiul lui Dumnezeu.
Duminică 22 ianuarie, după Sfânta Liturghie, în biserica parohială Variaş, a avut loc slujba de înmormântare a
preotului Nicolae-Constantin Puiu.
Ceremonia a fost condusă de către părintele protopop al Sânnicolaului, pr. Marius Podereu, la care au slujit 12
preoţi, răspunsurile liturgice fiind date de către corul parohiei Variaş.
Predica a fost rostită de către părintele protopop, iar viaţa şi rodnica activitate în slujba Bisericii a părintelui Puiu
a fost prezentată de preotul paroh Eftimie Ilie Cristea.
Menţionăm că slujba de priveghi din seara anterioară a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan care a rostit şi un cuvânt de mângâiere pentru familia îndurerată şi pentru credincioşii prezenţi, fiindu-i alături
şi părintele vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, pr. Ionel Popescu.
Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace şi să îl aşeze cu drepţii în Împărăţia Cerurilor!
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ITINERARIUL PASTORAL AL
ÎNALTPREASFINȚITULUI
PĂRINTE MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI
1 ianuarie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
3 ianuarie
- săvârșește slujba înmormântării părintelui Ioan Tămaș, la biserica parohiei Timișoara Iosefin, în sobor de slujitori în
frunte cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Laurențiu al Ardealului
4 ianuarie
- efectuează o vizită la Protopopiatul Făget și la Mănăstirea Românești
5 ianuarie
- primește pe P.C. Părinte Marcel Vlaicu de la parohia Timișoara Cetate, cu ocazia Bobotezei
6 ianuarie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană, apoi slujba sfințirii Aghiazmei cele Mari și rostește cuvânt de
învățătură
7 ianuarie
- participă la Sfânta Liturghie la mănăstirea Morisena și rostește cuvânt de învățătură
8 ianuarie
- săvârșește Sfânta Liturghie la biserica parohiei Călacea, și hirotonește întru diacon pe teologul Ionuț Mura
- efectuează o vizită la parohia Teremia Mare
9 ianuarie
- primește pe domnul chestor Nicolae Iancu de la Poliția de Frontieră Timiș
10 ianuarie
- primește pe C. Părinte diacon Ionuț Mura de la paraclisul mitropolitan C.D. Loga
- primește pe P.C. Părinte Caius Andrașoni de la parohia Ghiroda, însoțit de un consilier parohial
- primește pe P.C. Părinte Dan Dragomir de la catedrala mitropolitană
- primește pe doamna Rodica Cojan directoare a cantinelor Primăriei Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Mihai Herghelegiu de la parohia Sânpetru Mic
- primește pe domnul Ioan Coman din Suedia
- participă la o acțiune de donare de pachete unor oameni ai străzii, din Timișoara
- vizitează Protopopiatul Sânnicolau Mare
- efectuează o vizită la parohia Sânpetru Mic
- cercetează o mamă cu patru copii care locuiau într-un grajd, la marginea comunei Comloșu Mare
11 ianuarie
- primește pe P.C. Părinți Viorel Covaci și Eugen Murgu de la parohia Timișoara Zona Soarelui
- primește pe doamna Dalida Groza de la TVR Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Petru Temelie de la parohia Murani
- la Comloșu Mare participă la acțiunea de mutare a mamei cu patru copii într-o casă
- vizitează la Penitenciar pe soțul mamei cu patru copii de la Comloșu Mare
12 ianuarie
- primește pe P.C. Părinte protopop Marius Podereu de la Sânnicolau Mare, pe P.C. Părinte Svetozar Mladenov de la
parohia Pesac și pe teologul Liviu Bogos din Peciu Nou
- primește pe domnul Gligor Vlas de la Arad
- primește pe domnul chestor Nicolae Slev de la Jandarmeria județului Timiș
13 ianuarie
- primește pe P.C. Părinte Nicolae Lupșescu de la parohia Beregsău Mic, împreună cu domnul avocat Gheorghe
Măgurean
- primește pe P.C. Părinte Irimia Oancea de la parohia Liebling
- dăruiește mai multe alimente familiei cu patru copii mutată în casă nouă la Comloșu Mare
15 ianuarie
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- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Zona Soarelui din Timișoara și rostește cuvânt de învățătură
16 ianuarie
- primește familia preotului Nicolae Rancea din Craiova
- primește pe domnul prof. Ștefan Pavel de la Universitatea Politehnică din Timișoara
- efectuează vizite pastorale la parohiile Liebling, Izvin și Bucovăț
17 ianuarie
- participă la Academia Română filiala Timișoara la Ziua Culturii Naționale și rostește un cuvânt ocazional
- primește pe domnul Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș
- primește pe domnul Ioan Coman din Suedia
18 ianuarie
- participă la un eveniment al Jandarmeriei Române din Timișoara
- cercetează o casa care a ars în cartierul Freidorf din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Vasile Suciu de la parohia Giarmata Vii
- primește pe domnul maior Sorin Homeag, împreună cu P.C. Părinte col. Radu Bogdan din Timișoara
- participă la priveghiul părintelui Ciprian Câmpean, la biserica parohiei Giarmata Vii
19 ianuarie
- primește pe doamna avocat Larisa Gavrilescu din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte conf. Nicolae Morar de la Facultatea de Teologie din Timișoara
- efectuează o vizită la parohia Bucovăț
20 ianuarie
- primește pe domnul academician Ion Păun Otiman din Timișoara
- primește pe P.C. Părinte Ciprian Goguț de la parohia Iecea Mare
- participă la lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului
21 ianuarie
- prezidează lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei
22 ianuarie
- participă la Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
23 ianuarie
- vizitează Conacul de la Banloc și mănăstirea Partoș
24 ianuarie
- vizitează Conacul și domeniul de la Banloc
- efectuează o vizită la parohia Teremia Mare
25 ianuarie
- participă la o conferință la Centrul de reeducare pentru minori din Buziaș, la invitația Administrației Penitenciarelor
- vizitează Conacul de la Banloc
26 ianuarie
- primește pe P.C. Părinte Voinea Ijeconi de la parohia Timișoara Zona Soarelui Sud
27 ianuarie
- cercetează o familie din Timișoara, căreia i-a ars casa
- primește pe P.C. Părinte protopop Bujor Păcurar de la Făget
- primește pe P. Cuv. Maică Benedicta de la mănăstirea Morisena
- primește pe P.C. Părinte Constantin Timariu de la parohia Berini
- primește pe P.C. Părinte Vasile Cheregi de la Spitalul de psihiatrie din Jebel
- participă la conferința organizată de Facultatea de Teologie din Timișoara, cu prilejul hramului Sfinților Trei Ierarhi,
în sala festivă de la Centrul eparhial
29 ianuarie
- participă la Sfânta Liturghie la biserica parohiei Timișoara Fabric și rostește cuvânt de învățătură
- participă la slujba vecerniei cu litie la catedrala mitropolitană și rostește cuvânt de învățătură
30 ianuarie
- săvârșește Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană împreună cu Preasfințitul Episcop Siluan de la Gyula și cu
Preasfințitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul
31 ianuarie
- primește pe studentul la Teologie, Cristian Cărăbaș de la Lugoj
- efectuează o vizită pastorală la parohiile Măguri și Cireșu
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