MEDITAŢII ÎN VREMEA BISERICILOR GOALE (VIII)
† DANIIL
Episcopul Daciei Felix
Euroclidon ameninţă furtună mare (Faptele Apostolilor 27, 14 şi 20): „Şi nu după multă vreme s-a
pornit asupra ei (asupra corabiei) un vânt puternic, numit Euroclidon (dinspre miazănoapte-răsărit). Şi
smulgând corabia, iar ea neputând să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duşi în voia lui. Şi trecând
pe lângă o insulă mică, numită Clauda, cu greu am putut să fim stăpâni pe corabie. Şi după ce au ridicat-o,
au folosit unelte ajutătoare, încingând corabia pe dedesubt. Şi temându-se să nu cadă în Sirta, au lăsat
pânzele jos şi erau duşi aşa. Şi fiind tare loviţi de furtună, în ziua următoare au aruncat încărcătura. Şi a
treia zi, cu mâinile lor, au aruncat uneltele corabiei. Şi nearătându-se nici soarele, nici stelele, timp de mai
multe zile, şi ameninţând furtună mare, ni se luase orice nădejde de scăpare.” (Faptele Apostolilor 27, 1420).
Dar Iisus, nevăzut, mergea pe valurile Mediteranei, precum pe Marea Galileii, unde se afla de
patrusprezece zile, în corabia învăluită de furtună, Apostolul Său iubit, Pavel, înlănţuit, în drum spre
Roma. În Mira Liciei, sutaşul roman Iuliu, din cohorta Augusta, avea să-l urce pe Sfântul Apostol Pavel şi
pe alţi câţiva legaţi, în această corabie care, venind din Alexandria se îndrepta spre Italia; unde însă nu
va mai ajunge niciodată, pentru că furtuna dezlănţuită în mod cumplit, o va sfărâma de stâncile insulei
Malta (Faptele Apostolilor 27, 1-43). Apostolul neamurilor şi cei împreună cu dânsul, vor pleca de aici
spre Roma, tot cu o corabie din Alexandria, care iernase în Malta „şi care avea pe ea semnul Dioscurilor”
(Faptele Apostolilor 28, 11).
Dumnezeu a îngăduit vântul puternic numit Euroclidon. Tot Dumnezeu a îngăduit sfărâmarea corabiei,
şi tot El a salvat şi viaţa tuturor celor două sute şaptezeci şi şase de naufragiaţi (Faptele Apostolilor 27,
37-44; 28, 1), conform asigurării îngerului Domnului, care i-a apărut Sfântului Apostol Pavel în noaptea de
dinaintea naufragiului (Faptele Apostolilor 27, 22-26).
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În virtutea caracterului profetic al Cărţii Faptele Apostolilor, tot aşa credem că se va întâmpla şi cu
corabia lumii, în care ne aflăm cu toţii, în furtuna de astăzi şi în furtunile ce vor urma mâine. Poate ne
aşteaptă o noapte lungă ce va dura „patrusprezece zile” (Faptele Apostolilor 27, 33), în care nici soarele,
nici stelele nu ni se vor mai arăta (Faptele Apostolilor 27, 20), adică nici Hristos-„Soarele Dreptăţii” şi nici
sfinţii, asemănaţi în Sfânta Scriptură cu stelele cerului (Daniel 12, 3; Matei 13, 43).
Dar în aceste vremuri complicate şi timpuri dificile, trecând pe lângă mica insulă de timp şi de răgaz
numită „Clauda” (cf. Faptele Apostolilor 27, 16), se cuvine ca toţi să facem efortul să încingem corabia
lumii pe dedesupt (Faptele Apostolilor 27, 17), cu legăturile puternice ale rugăciunilor Sfinţilor Apostoli
din corabia aflată pe Marea Galileii (Marcu 4, 37-41); să lăsăm pânzele jos în mâinile lui Dumnezeu (Faptele
Apostolilor 27, 17) şi în suflarea Duhlui Sfânt, „şi fiind tare loviţi de furună, în ziua următoare” – „care este
ziua cea mare a Praznicului” (Ioan 7, 37) – , să aruncăm toată încărcătura şi greutatea păcatelor noastre
din corabia lumii (Faptele Apostolilor 27, 18), prin pocăinţa ninivitenilor; „şi a treia zi”, cu mâinile noastre
să aruncăm uneltele omeneşti ale corabiei (Faptele Apostolilor 27, 19), în marea providenţei sau a purtării
de grijă a lui Dumnezeu, cu lumea şi cu Biserica Sa, având deplină încredere că nici un fir de păr din capul
nostru de creştini, nu va pieri (cf. Faptele Apostolilor 27, 34) – de-l vom avea pe Sfântul Apostol Pavel în
corabie cu noi.
Atunci, „la a patra strajă din noapte” (Matei 14, 25), Iisus va veni la noi umblând pe mare, întinzândune mâna, precum lui Petru şi potolind furtuna; iar vântul Euroclidon potolindu-se, se va face o „linişte
mare” (Marcu 4, 39). Şi tot atunci, după ce vom scăpa, vom afla că, după Malta, insula se numeşte Patmos
(Faptele Apostolilor 28, 1; Apocalipsă 1, 9), în care ni se va descoperi Hristos, la Parusie, precum Sfântului
Apostol şi Evanghelist Ioan în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur!
*
Piciorul de piatră văzut al unei Sfinte Mese nevăzute: Pe piciorul de piatră văzut din grădina Ulpia
Christiana, al Sfintei Mese, aflată acum la intrarea sfintei biserici de la Densuş, îndată ce aşeză înaintea
acestuia o piatră romană, drept treaptă, arhiereul văzu într-o străfulgerare, o Sfântă Masă nevăzută, a
Sfintei Liturghii Arhiereşti neîncetate.
Pe colţurile Sfintei Mese, stau Sfintele icoane ale celor patru Sfinţi Evanghelişti. Pe Sfânta Masă este
deschis Antimisul Împărăţiei lui Dumnezeu, dincolo de care este aşezată „Evanghelia veşnică”, iar dincolo
de aceasta, Chivotul lui Dumnezeu, având înlăuntru tablele legii, vasul cu mană Euharistică, toiagul
cel înflorit al lui Aaron şi cârja arhierească a lui Melchisedec. Pe Sfântul Antimis, în partea dreaptă, este
„Semnul Fiului Omului”, adică Sfânta Cruce, iar în partea stângă, Candela cu fulgerul Parusiei Domnului.
În partea de răsărit a Sfintei Mese, sunt cele şapte sfeşnice de aur din Apocalipsă, câte unul: al lui Enoh, al
lui Moise, al lui Iov, al Sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, al Sfântului Ioan Botezătorul, al Sfântului Apostol
Petru şi al Sfântului Apostol Pavel. În partea stângă a Sfântului Antimis, stă deschis Liturghierul Liturghiei
cosmice.
În mijlocul Sfântului Antimis este, în dreapta, Potirul Vieţii veşnice, iar în partea stângă, Discul
Proscomidiei cosmice, având deasupra Steluţa cu Steaua Naşterii Domnului, iar între Sfântul Potir şi Sfântul
Disc sunt, Copia sfântă a suliţei sutaşului şi Cleştele serafimului, din vedenia Sfântului prooroc Isaia, drept
linguriţă. În colţul din dreapta Sfântului Antimis sunt aprinse cele cinci candele ale celor cinci fecioare
înţelepte, iar în colţul din stânga, vasul de alabastru cu mir de nard de mare preţ, al Mariei din Betania. Pe
latura din dreapta a Sfântului Antimis, sunt aşezate cele şapte trâmbiţe de aur ale celor şapte îngeri din
Apocalipsă, iar pe latura din stânga, stă aşezată trestia de aur a îngerului de la sfârşitul Apocalipsei, de
care atârnă cădelniţa de aur cu tămâia rugăciunii tuturor sfinţilor, din capitolul opt al Apocalipsei.
Şi astfel, străfulgerarea se sfârşi, iar fereastra părutei vedenii se închise, deasupra piciorului de piatră,
văzut, din grădină. Înaintea Sfintei Mese, care ne mijloceşte Prezenţa Celui Atotprezent, cu toţii ne plecăm
smeriţi capetele şi genunchii, căzând cu faţa la pământ.
*
„Strica-se-vor toate rânduielile pământului” (Psalmul 81, 5): „Pământul însă se stricase înaintea feţei
lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicii. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era
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stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe:
«Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi
voi pierde de pe pământ»”. (Facere 6, 11-13). Cuvintele din cartea Facerii despre stricăciunea oamenilor
de pe vremea potopului cu apă, se oglindesc în cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola a II-a către
Timotei: „Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; că vor fi oameni iubitori de sine,
iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie,
lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi,
îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea adevăratei credinţe,
dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia.” (II Timotei 3, 1-5). Aceste cuvinte ale Sfântului
Apostol Pavel, par a fi desprinse din cuvintele de mai sus ale lui Moise din cartea Facerii, amândouă
străjuind cuvintele profetice ale lui Asaf din Psalmul 81, 5: „Strica-se-vor toate rânduielile pământului”,
pentru că „Duhul grăieşte lămurit că în vremurile cele de apoi unii se vor depărta de la credinţă, luând
aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor” (I Timotei 4, 1).
Astfel, unii oameni sau mulţi dintre oameni, „luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile
demonilor”, ar vrea astăzi sau vor vrea mâine, să nu se mai arate curcubeul legământului lui Dumnezeu
cu Noe.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să smulgă din rădăcini stejarul
Teofaniei de la Mamvri.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să dezasambleze Scara cerului
de la Betel.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să stingă Rugul aprins din Sinai.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu se mai despartă Marea
Roşie şi nici Iordanul.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu mai izvorască apa cea vie
din Stânca Hristos, de la Horebul Ortodoxiei.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu mai cadă mană Euharistică
din cer.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca Moise să spargă şi a doua oară
Tablele Legii de pintenul muntelui, ca nimeni să nu mai cunoască şi să mai păzească cele zece porunci.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca Sfântul prooroc Ilie să nu mai
rezidească altarul liturgic de pe Carmel şi să nu mai pogoare foc din cer, ca să spulbere cultul idolatru al
lui Baal şi al Astartei.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca Dumnezeu să nu mai trimită
carul de foc al Sfântului prooroc Ilie, să-l ridice la cer pe alesul Său.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu se mai rezidească templul
lui Solomon de către Ezdra şi nici zidurile Ierusalimului de către Neemia.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu se mai deschidă cerurile
înaintea Sfântului prooroc Iezechiel deasupra Chebarului şi nici cerul de deasupra Sfântului Ioan
Botezătorul la Iordanul Botezului Domnului.
Unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine să nu se mai pogoare rouă din
cer în cuptorul Babilonului şi nici să se mai închidă gurile leilor, în groapa proorocilor.
Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea ca să apună Steaua Naşterii lui
Hristos, magii să se întoarcă din drum şi îngerii să nu mai cânte deasupra Betleemului.
Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca
nimeni să nu Îl mai întâmpine pe Domnul în templu, la Întâmpinare şi nici în Ierusalim, la Florii.
Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca
să nu se mai rostească şi să nu mai audă Predica de pe Munte, să nu se mai înmulţească pâinile în pustie,
să nu se mai potolească furtuna de pe Marea Galileii lumii de azi, şi să nu se mai vindece slăbănogii din
Capernaum, de la Vitezda şi de la Poarta cea Frumoasă a templului.
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Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine ca
cei ca Nicodim să nu mai vină noaptea la Iisus; ca femeia samarineancă să nu mai vină la Fântâna lui Iacob,
care este Scriptura, Biserica şi Liturghia.
Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine
ca Iisus să nu mai scrie cu degetul pe pământ păcatele şi stricăciunile lumii şi să nu mai deschidă ochii
orbilor din naştere la izvorul Siloamului, care este Biserica Lui şi Taina pocăinţei.
Trăim astăzi vremuri în care unii oameni sau mulţi dintre oameni ar vrea astăzi sau vor vrea mâine
ca Mântuitorul să nu-i mai învieze pe Lazării din Betania, nici pe tinerii rătăciţi din Nain şi nici pe fiicele
rătăcite ale lui Iair.
Astăzi mulţi oameni ar vrea să pună barieră pe drumul spre Emaus şi obstacole pe drumul Damascului.
Astăzi mulţi oameni ar vrea să nu se mai pogoare limbile de foc ale Rusaliilor; Evangheliştii să nu îşi
mai scrie Evangheliile, nici Sfântul Apostol Pavel Epistolele sale şi nimeni să nu-şi mai ancoreze sufletul
în insula Patmos a Apocalipsei.
Astăzi mulţi oameni ar vrea ca Sfântul Arhidiacon Ştefan să nu-L fi văzut pe Hristos Cel Înviat şi Înălţat
la cer, şezând în ceruri de-a Dreapta Tatălui, de unde va veni iarăşi, ca să judece viii şi morţii.

Astăzi mulţi oameni ar vrea ca Sfântul Apostol Pavel să nu mai fie răpit până la al treilea cer, dovedind
existenţa raiului, a Împărăţiei lui Dumnezeu şi a vieţii veşnice.
Astăzi mulţi oameni ar vrea ca Muntele Tabor să fi fost un şes, unde să nu fi avut loc Schimbarea la Faţă,
care îi orbeşte pe necredincioşi risipindu-le necredinţa, rătăcirea şi împotrivirea.
Astăzi, mulţi oameni nici nu vor să mai audă cuvintele celor doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, rostite la
Înălţarea Domnului, pe Muntele Măslinilor: „Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni,
precum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele Apostolilor 1, 11).
Datorită stricării rânduielilor pământului, astăzi mulţi ar dori ca norul Parusiei Domnului să nu se mai
arate; trâmbiţa lui Dumnezeu să nu mai răsune de Înviere, deasupra câmpului plin cu oase omeneşti şi ca
Judecata de Apoi să nu mai aibă loc.
De aceea Mântuitorul spune: „Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte pentru că Eu
mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele” (Ioan 7, 7).
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MOŞII DE IARNĂ.
POMENIREA CELOR ADORMIŢI ÎN DOMNUL
Preot dr. IONEL POPESCU
Vicar eparhial
Cunoscutul profesor dr. Badea Cireșeanu, autor al unui prestigios tratat de Teologie liturgică: Tezaurul
liturgic al Sfintei Biserici Creștine Ortodoxe de Răsărit, tomul III, București, Tipografia „Gutenberg”, 1912,
p. 351, scria: „Sfânta noastră Biserică, ca o maică duioasă, întâmpină pe fiii ei când, în stare de pruncie
sosesc pe lume, îngrijește de creșterea lor religioasă, se veselește când ei se căsătoresc și le merge bine,
le împărtășește cu blândețe misteriile (tainele n.n.) sale, se roagă pentru dânșii când sunt bolnavi și
nenorociți, îi petrece cu rugăciuni și cântări până la mormânt, când ei încetează din viață, iar după
moarte, se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor”.
Badea Cireșeanu menționează, de asemenea, că potrivit rânduielilor creștine și Constituțiunilor
Apostolice, pomenirea celor adormiți în Domnul se face la 3, 9, 40 de zile după plecarea la ceruri, la 3 și
6 luni, precum și la 3 și 7 ani (p. 382).
Pe lângă soroacele amintite, Biserica a mai rânduit și alte zile pentru pomenirea credincioșilor care au
„plecat din moarte la viața” veșnică, cum sunt sâmbetele din Postul Învierii Domnului sau Postul Mare.
Din rândul acestor zile de pomenire face parte și Sâmbăta lăsatului de sec de carne, cunoscută și cu
numele de „Moșii de iarnă, pe care o cinstim, anul acesta, la data de 6 martie.
Profesorul dr. Badea Cireșeanu ne învață că Biserica, formată din preoți și credincioși, se roagă pentru
iertarea păcatelor celor adormiți, întrucât mulți dintre ei nu au avut răgazul necesar de a se pregăti pentru
„marea trecere”. Astfel, unii au murit pe neașteptate, de moarte năpraznică, în război, accidente, calamități
naturale, așa cum sunt pomeniți în rânduiala pregătitoare a sfintei Liturghii, numită Proscomidie (trad.
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a aduce, a pune înainte, a oferi Cinstitele Daruri), fapt
pentru care urmașii se roagă pentru ei.
Rugăciunea pentru cei adormiți înaintea duminicii
când se lasă sec de carne, adică ultima zi când mai
consumăm carne, până la Paști, o înălțăm către Dumnezeu
ca, în perspectiva înfricoșatei judecăți, să aibă milă de
sufletul lor și să-l așeze în „Cartea vieții”, în sânurile lui
Avraam, în latura celor vii, în împărăția cerurilor și în raiul
dreptății, unde drepții se odihnesc” (Molitfelnic, București,
Ed. Institului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019, p. 410).
În cadrul rânduielii oficiate la „moșii de iarnă, de vară
și de toamnă” ne rugăm pentru strămoși, moși, părinți,
frați, surori, fii și fiice, pentru toate rudeniile noastre
care au adormit întru dreapta credință, dar și pentru
ctitorii bisericilor, mănăstirilor, așezămintelor bisericești
și filantropice, pentru slujitorii Bisericii: arhierei, preoți,
diaconi, monahi și monahii, pentru eroii și martirii care
și-au jertfit viața pentru apărarea credinței, a țării și a
unității naționale.
Pomenirea moșilor și strămoșilor, a membrilor familiei
noastre și a tuturor celor mai sus amintiți o săvârșim
sâmbăta, pentru că aceasta este ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt
și cu sufletul în iad, ca să-i ridice, să-i elibereze de acolo pe cei drepți, adormiți din veac. Sâmbăta este
deschisă, totodată, spre duminică, ziua Învierii cu trupul a Mântuitorului Iisus Hristos, minune pe care
s-a întemeiat credința noastră, așa cum rostim în Simbolul de credință: „Aștept învierea morților și viața
de veci. Amin”.
Sâmbăta morților sau „moșii de iarnă” marchează începutul sâmbetelor din Postul Mare, Postul
Sfintelor Paști, zile de reculegere și de rugăciune rânduite de Biserică întru pomenirea celor adormiți
„din neam și până în neam”.
Pregătirea credincioșilor pentru această rânduială de pomenire este atât de natură spirituală cât și
materială.
Din punct de vedere spiritual, înălțăm smerite rugăciuni către Tatăl ceresc pentru iertarea păcatelor și
odihna sufletului celor adormiți, în dreapta credință, din neamul nostru, știuți și neștiuți, având credința
că „mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului” (Iacov 5, 16).
Tradiția creștină ne învață, apoi, să însoțim rugăciunea cu fapta cea bună, cu jertfa de pomană pe care
o oferim, din dragoste frățească, celor necăjiți, bolnavi și nevoiași, așa încât pomenirea să nu fie doar un
act liturgic, ci și un binevenit prilej de a face milostenie în numele celor pe care îi pomenim.
Pe masa de pomenire, credincioșii așază, din vechime, colivă, colac de grâu curat, vin și lumânări,
aceste elemente, fiecare în parte și toate la un loc având semnificația lor. Coliva simbolizează nemurirea
sufletului, colacul și vinul simbolizează Trupul și Sângele Domnului vărsat pentru iertarea păcatelor
noastre, iar lumânarea aprinsă îl simbolizează pe Hristos, „lumina lumii” și ne învață să trăim viața în
lumina Evangheliei Sale.
Acestea sunt rânduielile noastre creștinești, cu ele ne-am născut, în ele trăim și prin ele ne înveșnicim,
având în suflet credința în înviere și viața veșnică, magistral exprimată de către dreptul Iov: „Dar eu știu
că Răscumpărătorul meu este viu și că El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele
a mea ce se destramă” (19, 25).

6

Învierea

PSALMII ÎN CULTUL BISERICII (I)

Preot CĂLIN LAZĂR BENIAMIN
Parohia Pietroasa

Dintre scrierile biblice vechi testamentare, Psaltirea este în mod cert cea mai populară. Ea a ramas
ceea ce a fost de la început : o carte a sufletului credincioşilor. Mântuitorul însuşi a vorbit despre ea ca
despre o scriere reprezentativă, atunci când adresându-se Apostolilor, după înviere, le-a adus aminte
că se cuvenea să se împlinească toate cele scrise despre El în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi1.
În contextul în care au fost amplasaţi aici de către Mântuitorul, Psalmii reprezintă cea de a treia grupă
de cărţi din Biblia ebraică, a haghiografelor sau chetuvim (în traducere - celelalte scrieri ce rămân
neîncadrate în primele două grupe : Legea şi Profeţii). Psaltirea fiind cea mai cunoscută dintre acestea
este amintită în locul lor.
Niciodată această scriere n-a încetat să se afle în centrul preocupărilor celor dornici de pocăinţă
şi mântuire. Interesul prioritar de care s-a bucurat permanent este determinat de bogăţia şi, în egală
măsură, de frumuseţea cuprinsului ei.
Sfântul Vasile cel Mare evidenţiază aceste alese calităţi care caracterizează Psaltirea când scrie în
Comentariul său la Psalmi următoarele : «într-adevăr, altceva ne învaţă profeţii, altceva istoricii, altceva
Legea, altceva Proverbele. Cartea Psalmilor însă cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor din toate.
Ea profetizează cele viitoare, face aluzii istorice, dă legi pentru viaţă, arată ce trebuie să facem şi, ca
să spunem într-un singur cuvânt, este o adevarată comoară de învăţături bune, punând la îndemâna
fiecăruia, după sârguinţa lui, tot ceea ce îi este de folos».2
1 Cf. Luca, cap. 24, v. 44: ,,Și le-a zis Iisus: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că
trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci și în psalmi”.
2 Omilii la Psalmi, Sf.Vasile cel Mare, PSB serie nouă, vol. 4, Ed.Basilica, București, 2011, p.351.
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Într-alt loc, acelaşi Sfânt Părinte ne oferă şi aceste interesante consideraţii asupra Psalmilor, scriind
: «Câtă învăţătură nu poate cineva agonisi din Psaltire ? Măreția bărbăției, exactitatea dreptății,
însemnătatea înfrânării, desăvârșirea judecății, chipul în care să se mântuiască, dreapta măsură a
răbdării, într-un cuvânt, tot felul de binefaceri. Numai aici poate găsi cineva teologia cea desăvârșită, aici
profețiile despre întrupare, aici amenințarea judecății celei veșnice, aici nădejdea învierii, aici teama de
iad, aici făgăduința măririi ce ne așteaptă și descoperirea tainelor celor neajunse. Toate acestea se găsesc
în Psaltire ca într-un mare și bogat tezaur»3.
După Sf. Atanasie cel Mare, Psaltirea „cuprinde în sine zugrăvite toate simțămintele oricărui suflet
omenesc, schimbările și înnoirile lui, așa că dacă cineva voiește, poate să-și ia și să-și însușească
zugrăvirea ce i se potrivește“.
Pentru Sf. Ambrozie, această frumoasă carte este„glasul Bisericii în mărturisirea prin cântare a credinței
celei una“. La fel de elogios grăiește despre Psaltire și Sf. Ioan Hrisostom când spune: „Toate Scripturile
sunt sfinte, dar Psalmii au ceva mai mult“. Casiodor numește Psaltirea „fântâna nestricată“ care izvorăște
veșnic apa cea vie a mântuirii.
Varietatea cuprinsului Psaltirii ne îndreptățește să spunem că de altfel nici nu avem de a face cu o
carte în accepțiunea obișnuită a acestui cuvânt, adică cu o scriere unitară în alcătuirea ei, ci mai degrabă
cu o colecție de texte de o mare diversitate : cântări religioase, imne, meditații, rugăciuni etc, apărute în
epoci diferite și din inspirația mai multor autori4.
În total sunt 150 de astfel de texte. Se cuvine însă precizat că în afară de textele din această colecție
mai întâlnim presărate și în celelalte cărți ale Bibliei bucăți literare similare cărora le putem atribui, fără
de nici o ezitare, numirea de psalmi. Spre exemplificare amintim : Cântarea lui Moise din Ieșire cap. 15 ;
altă cântare a lui Moise din Deut. cap. 32, 43-1 ; Cântarea Deborei și a lui Barac din Jud. cap. 5 ; Cântarea
Anei din I Sam. cap. I, 10-1 ,- Cântarea de mulțumire a lui David pentru izbăvirea de vrăjmași din II Sam.
cap. 22 ; Psalmul de laudă al lui David din I Cronici cap. 16, 36-8 ; Cântarea de mulțumire din Isaia cap.
12, 6-4 ; altă Cântare de mulțumire din cartea aceluiași profet, cap. 25 ; Cântarea celor răscumpărați, din
Isaia cap. 26 ; altă Cântare din Isaia cap. 42, 10- 12 ; Rugăciunea din Ier. cap. 3, 25-22 ; alte rugăciuni din
cartea aceluiași profet de la cap. 10, 25-23; 16, 20-19; 18, 22-19; 20, 18-12; Rugăciunea de izbăvire a lui
Iona din cap. 2 al cărții cu același nume ; Psalmul din Miheia cap. 7, 10-7 ; tânguirile din Plângeri cap. 3 si
5; Psalmii din Iov cap. 5, 27-9 ; 12, 25-13, etc.
Mai bine cunoscuți și mai des utilizați în cadrul cultului public și în rugăciunile particulare rămân însa
cei 150 de Psalmi care alcătuiesc cuprinsul Psaltirii. Ei constituie cea mai preferată lectură a credincioșilor.
Sunt izvorul cel mai imbelșugat de cugetări înalte și de sfătuiri folositoare pentru binele sufletesc
individual și colectiv5.
În contact cu atitudinea generală, foarte favorabilă Psalmilor, unii
critici biblici negativiști au acreditat opinia că aceștia n-ar reprezenta de fapt o prea mare valoare, fiind
lipsiți de originalitate. Autorii lor s-ar fi inspirat, când i-au scris, din literatura religioasă a altor popoare,
care aveau de mai înainte în cult astfel de texte religioase.
Se aduc ca exemple imnele liturgice egiptene, mesopotamiene, feniciene, hitite, asemănătoare ca
structura cu Psalmii biblici. Cartea Psalmilor, susțin acești critici, nu poate fi separată de tradiția psalmică
orientală. Ea s-a nascut în această tradiție și îi este tributară.
Este mai presus de orice îndoială că Psaltirea aparține într-adevăr unei tradiții psalmice orientale,
dar anularea valorii și originalității Psalmilor biblici pornind de la considerente mai ales de ordin formal,
reprezintă o atitudine abuzivă, izvorâtă din rea credință. Oricine, imparțial fiind, va citi cu atenție
Psaltirea, va constata că atât ca formă cât și ca fond psalmii biblici sunt net superiori producțiilor literare
similare ale altor popoare. Pe când acestea din urmă îi slăvesc pe regi și pe zei, care nu sunt altceva decât
închipuiri ale minții omenești, Psalmii biblici sunt rugăciuni adresate Dumnezeului celui viu, creator al
cerului și pământului, iubitor de oameni și răsplătitor al faptelor lor după dreptate.
Acești Psalmi nu sunt numai opera omenească ci, în primul rând, opera dumnezeiască pentru că
poartă amprenta inspirației divine. Duhul Sfânt, prin tainica lucrare a harului Său, a făcut să tresalte
3 Cuvânt înainte la Psaltire, Sf. Vasile cel Mare.
4 Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă, Pr. Prof.Dr.D.Abrudan, Studii Teologice nr.7-8, București, 1985, p.469.
5 Ibidem.
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cele mai sensibile corzi ale sufletului unor aleși ai Săi care, exteriorizând profundele lor trăiri interioare,
au alcătuit aceste armonioase și prea frumoase cântari, recunoscute prin originalitatea lor. O dovadă
în sensul că Duhul Sfânt este principalul autor al Psalmilor ne este oferită de către regele și proorocul
David, care simțind o putere coborând de sus asupra sa mărturisește : „Duhul Domnului grăiește prin
mine și cuvântul lui este pe limba mea“6.
Geneza Psalmilor trebuie căutată prin urmare în cercurile de gândire biblică vechi testamentară.
Numai încadrată în Biblie, Psaltirea se află în contextul ei firesc. Ruptă de acest context, ea își pierde
sensul și valoarea.
Timpul alcătuirii Psalmilor nu este același cu momentul apariției Psaltirii în canon.
Acest moment a fost precedat de o circulație sporadică și limitată a unor psalmi,respectiv a primilor
psalmi, între credincioșii iudei și mai ales între leviții care slujeau la lăcasul sfânt din Ierusalim. Curând
după aceea, s-a procedat la colecționarea psalmilor existenți spre a putea fi mai ușor folosiți în cult. În
general, se acceptă că perioada de început a colecționării psalmilor epoca reorganizării cultului în Israel,
care coincide cu redistribuirea preoților și a leviților la slujbă și cu construirea templului, fapte petrecute
în vremea regilor David și Solomon. Până la acel moment, cultul avea un caracter preponderent sacrificial,
precum rezultă din informațiile pe care le deținem din Pentateuhul lui Moise și cărțile cu caracter istoric.
Astfel, despre Avraam, Isaac și Iacob ni se spune că aduceau adeseori, pe altare ridicate de ei, sacrificii
de miei, iezi și viței. Pe lângă acestea făceau juruinte și rosteau binecuvântări pentru toți membrii familiei
lor. Același cult l-au practicat și evreii în Egipt. Ei cereau voie lui faraon spre a se depărta periodic în
pustie și a aduce acolo sacrificiile de animale, după cum moșteniseră obiceiul de la înaintași. Odată cu
construirea cortului sfânt, toate practicile religioase au fost legiferate, dar și de această dată referirile
vizează în exclusivitate sacrificiile sângeroase, precizându-se felurile, calitatea și modalitatea sâvârșirii
lor. Situația se menține aceeași și în epoca Judecătorilor. Despre Samuel, de pildă, care a fost ultimul
Judecător, ni se spune că cerceta pe rând Betelul, Ghilgalul și Mitpa unde aducea sacrificii și judeca
pricinile care se iveau în sânul poporului. Tot astfel proceda și în Rama, unde își avea domiciliul7.
Abia în timpul lui David cultul a dobândit o nouă dimensiune și anume cea doxologică. Acest rege
priceput în cântatul la harfă (vezi I Sam. 16, 18-23 ; 18, 10 ; Amos 6, 5) și dăruit cu harul poeziei a introdus
cântarea Psalmilor la cortul sfânt.
Iată o informație clară în această privință: „Astfel au adus chivotul Domnului și l-au așezat în mijlocul
cortului pe care-1 făcuse David pentru el (în Ierusalim n.n.) și au înălțat lui Dumnezeu arderi de tot și
jertfe de pace. Apoi a pus David la slujbă înaintea chivotului Domnului din leviți, ca să preaslăveasă, să
mulțumească și să preaînalțe pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A pus de asemenea pe preoți să sune
necontenit din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
În această zi, David, pentru prima oară, a dat, prin Asaf și frații lui, următorul psalm de laudă Domnului:
«Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui.» 8.
Informația are în vedere deci tocmai momentul în care David a purces la reorganizarea cultului,
aducând chivotul Legii în Ierusalim, noua capitală a regatului său. Cu acest prilej a compus el primul
psalm, pe care l-a încredințat apoi leviților să-1 execute, acompaniat de harfă.
Cântarea Psalmilor la templu a fost socotită permanent o rânduială a lui David9.
În forma în care o avem azi, Cartea Psalmilor există deja în secolele III-îr î.d.Hr. deoarece o avem în
intregime cuprinsă în Septuaginta, a cărei traducere s-a efectuat în aceste două secole. Traducătorii au
preluat-o astfel din Biblia ebraică cu adaosul, în final, al psalmului 101, necanonic și absent în varianta
ebraică.
O altă dovadă în legătură cu aceasta ne parvine prin intermediul Introducerii la cartea necanonică
a înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, care datează din secolul al II-lea î.d.Hr. și care amintește Cartea
Psalmilor, alături de celelalte cărți canonice ale Vechiului Testament, încadrând-o în grupa „Chetubim“.
Destinația cu preponderență cultică a Psaltirii se deduce între altele și din împărțirea ei în cinci cărți, în
analogie cu cărțile Pentateuhului, fiecare dintre ele terminându-se cu o doxologie. Schematic împărțirea
se prezintă astfel :
6 Cf.II Samuel, cap. 23, v. 2.
7 Cf. I Samuel, cap. 7.
8 Cf. I Cronici, cap. 16, v. 1, 4, 6 și 7.
9 vezi Ezra, cap. 3, v.10-11.
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Cartea I: (ps. 1-41), cu doxologia : „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel din veac și până
în veac. Amin. Amin“.
Cartea a II-a : (ps. 42-72), cu doxologia : „Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui
Israel, singurul care face minuni. Și binecuvantat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului ; Și
se va umple de slava Lui tot pământul. Amin. Amin“.
Cartea a III-a : (ps. 73-89), cu doxologia : „Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin“.
Cartea a IV-a : (ps. 90-106), cu doxologia : „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac
și până în veac, tot poporul să zică:Amin.Amin“.
Cartea a V-a : (ps. 107-150), fără doxologie.
Această împărțire aparține vechilor evrei: „In quique volumina Psalterium apud Hebraeos divisum
est“10. Ea ne sugerează și o cronologie aproximativă a psalmilor. Astfel se crede că psalmii din prima
carte, care aparțin lui David, au fost colecționați chiar de către el sau cel puțin din porunca sa, cu scopul
de a fi utilizați la templu.
Și dintre psalmii cărții a doua, o bună parte au fost scriși de David,
iar restul de fiii lui Core. Colecția acestor psalmi s-a făcut în timpul regelui Iezechia (716-687 î.d.Hr.).
Oamenii acestui rege s-au ocupat și de încheierea colecției cărții Proverbelor, precum rezultă din cap. 25,
1 al însăși cuprinsul acestei cărți unde citim : „Și acestea sunt pildele lui Solomon pe care le-au adunat
oamenii lui Iezechia, regele lui Iuda“11. Un interes similar trebuie să fi manifestat ei și față de psalmi.
Aceiași oameni au început probabil să adune la un loc și psalmii din cea de a treia carte. Munca lor a
fost apoi continuată de alții fără ca această carte să fi fost încheiată înainte de întoarcerea din exil.
Cartea a IV-a înglobează câțiva psalmi mai vechi și foarte mulți din epca exilului și după exil. Ultima
carte se compune din câțiva psalmi ai lui David, lăsați la o parte de colecționarii precedenți, precum și
din alți psalmi, în majoritate din epoca celui de al doilea templu, adică de dup exil.
Ca gen literar, psalmii aparțin poeziei lirice, iar tehnica de versificație folosită de autori este aceea a
strofei și antistrofei, adică a paralelismului care opune nu atât un vers altui vers, cât mai ales un tablou
altui tablou, în același poem. Astfel, psalmul 1, spre exemplu, înfațișează succesiv soarta dreptului și a
păcătosului; Psalmul 21/22 prezintă la început suferința Robului lui Dumnezeu, iar mai apoi îndurarea
lui Dumnezeu față de El, etc.
Cuprinsul Psalmilor este, precum am spus, foarte variat. Este imposibil a da o clasificare logică a
Psalmilor dupa cuprinsul lor, fiecare psalm cuprinzând teme atât de diverse. Totuși, ținând cont de
ideea principală din fiecare psalm, putem încerca o clasificare aproximativă, precum urmează: Psalmi
dogmatici sau de adorare. În general, acești psalmi sunt adevărate imne închinate lui Dumnezeu, cu
evidențierea atributelor Sale. Așa de pildă avem psalmul 144 unde este celebrată veșnicia dumnezeiască
(„împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stapânirea Ta din neam în neam“). Despre același
lucru se tratează în psalmul 89/90, unde citim: „Ca o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri
care a trecut și ca straja nopții“. Este pusă în lumină măreția sau majestatea divină12: „De strălucirea feței
Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină și cărbuni de foc.“. Tot despre același lucru tratează și psalmii :
28, 45, 46, 47, 49, 65, 67, 76, 92, 93, 95, 96, 110, 113 etc.
Sfințenia lui Dumnezeu este arătată în psalmii 23 și 33. În psalmul 138 se vorbește despre preștiința și
atotștiința dumnezeiască. Bunătatea lui Dumnezeu este evidențiată în psalmii : 33, 47, 50, 99, 112, 144.
Dreptatea dumnezeiască este pusă în lumină în psalmii : 10, 17, 35, 49,74,75, 118. Psalmul 8 vorbește
despre valoarea omului și superioritatea sa în raport cu celelalte creaturi. Psalmul 18/19 ne prezintă un
tablou restrâns al creației, pe când psalmul 103/104 prezintă dezvoltat același tablou. Aici este înfățișată
și Providența dumnezeiască. Psalmii 80/81 și 134/135 condamnă deșertăciunea închinării la idoli.
În general, psalmii dogmatici sunt «ecoul fidel al întregii revelații mozaice asupra firii și însușirilor
lui Dumnezeu, ei nu spun nimic care să nu fi fost deja explicit expus în Pentateuh»13. Ceea ce realizează
acești psalmi este prezentarea mai concretă și mai penetrantă a doctrinei revelate.
2.1.Psalmii de cuprins moral :
Superioritatea Legii Domnului este expusă în a doua jumătate a psalmului 18 („Legea Domnului este
10 După Fericitul Ieronim.
11 Vezi Proverbe, cap.25, v.1.
12 Vezi Psalmul 17, v.12.
13 Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă, Pr.Prof.Dr.D.Abrudan, Studii Teologice nr.7-8, București, 1985.
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fără prihană.“), ca și în lungul poem alfabetic al psalmului 11814.
Portretul dreptului este descris în psalmii : 14/15, 23/24, 61/62, 111/ 112, 113, 121, 127, iar al hulitorului
și al păcătosului este conturat în psalmii: 1, 11/12, 13/14, 51, 57. Diferența de conduită a unuia și a
celuilalt este indicată în psalmii : 5, 14, 26, 38, 48, 124.
Chipul păcătosului pocăit este înfațișat în celebrul, psalm 50. Datoriiile judecătorilor sunt amintite
în psalmul 81/82, iar ale guvernătorilor în psalmul 100. Pedepsele și răsplătirile divine sunt expuse în
psalmii : 1, 9, 35, 51, 72/73, 80/81, 91/92.
Psalmul 49 insistă asupra necesității cultului intern. 3. Psalmi (rugăciuni) de mulțumită și de cerere.
Mulți psalmi constituie adevărate rugăciuni înălțate către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate cu
îmbelșugare peste poporul său (psalmii : 45, 47, 65, 67, 75, 80, 97, 123, 125, 128, 149).
Binefacerile dumnezeiești și acțiunea proniatoare care se manifestă și către indivizi, în particular, sunt
de asemenea evidențiate în psalmi de mulțumire precum: psalmii 22, 33, 35, 90, 102, 115, 144, 145. În alți
psalmi se aduce mulțumire pentru bogăția roadelor pământului (psalmii 64 și 84).
Rugăciuni de mulțumire pentru scăparea din necazuri ăi strâmtorări se exprimă în psalmii : 9, 17, 20,
29, 74, 106, 117, 120, 137, 143. Marea milostivire dumnezeiască este lăudată în psalmul 102. Cel mai
mare număr de psalmi sunt prin excelență rugăciuni de cerere ce pot fi folosite în orice împrejurare.
Astfel sunt psalmii : 3, 4, 5, 7, 16, 25, 27, 30, 34, 40, 43, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 69, 85, 108, 124, 128, 139,
141, 142.
Mulți psalmi iî vizează pe vrăjmașii lui Israel, care au invadat în nenumărate rânduri țara și au săvârșit
multe nelegiuiri. Împotriva lor se cere răzbunarea dumnezeiască (psalmii 73, 78, 79, 82).
În psalmii 19, 60, 119, 120, 140 se cer haruri speciale pentru felurite împrejurări ale vieții. Psalmul 11
este o rugăciune pentru scăparea din nevoi, iar psalmii 12, 87, 101, 122, 142 sunt cereri ale unui suflet
în restriște. În alți psalmi se dă expresie dorinței sincere de a vedea sau a fi în preajma templului lui
Dumnezeu (psalmii 41, 62, 83, 121).
Psalmii de încredințare proniei dumnezeiești sunt următorii : psalmii 26,46, 61, 70, 89, 90.
2.2.Psalmii de pocăință
Psalmul 50 este socotit primul act de pocăință pe care îl face David după căderea în păcat. Psalmul 31,
scris după obținerea iertării de către Dumnezeu celebrează bucuria nevinovăției recâștigate. În psalmul
6, scris în timpul revoltei lui Absalom se cere eliberarea din necazuri pe care David le pune în legătură
cu păcatele sale anterioare.
Prin psalmul 37, David se roagă din nou lui Dumnezeu să-l scape din încercările care l-au copleșit în
ultimele sale zile. În psalmul 142 se abandonează în fața lui Dumnezeu care l-a pedepsit.
Psalmul 101 este rugăciunea evreilor duși robi în Babilon, prin care cer Domnului eliberarea.
În psalmul 129, scris după reîntoarcerea din exil, ei îl roagă pe Dumnezeu să-i trateze cu milostivire,
nu după faptele săvârșite.
2.3.Psalmii istorici. Sunt veritabile poeme care vizează etapele principale ale istoriei lui Israel, cu
scopul de a se trage concluzii de ordin moral.
În psalmul 77 Asaf descrie perioada eliberării evreilor din robia egipteană și a rătăcirii lor prin
pustia Sinai, cu arătarea tuturor dovezilor de fidelitate din partea lui Dumnezeu față de poporul Său.
Și psalmul 104 istorisește aceleași binefaceri revărsate asupra lui Israel până la reașezarea în Canaan.
Psalmul 105 descrie alternativ necredincioșia lui Israel și marea milostivire a lui Dumnezeu, din aceeași
perioadă Psalmul 136 este un psalm scris în timpul exilului babilonic, el reflectând vremurile de restriște
pe care le-au cunoscut evreii în starea de robie.
Alți psalmi amintesc mai mult sau mai puțin explicit faptele istorice cu ocazia cărora au fost compuși.
Astfel, psalmul 70/71 s-a scris în timpul invaziei lui Nabucodonosor; psalmul 107 - după eliberarea din
captivitate, etc.
2.4.Psalmii liturgici. Acest nume se dă acelor psalmi care au fost compuși în mod special pentru
ceremoniile religioase sau pentru serviciul de la templu. Astfel avem : psalmul 14 care amintește condițiile
cerute pentru a fi admis la sanctuar. Psalmul 23 era recitat în toate ocaziile când un cortegiu procesional
se apropia de templu. Psalmul 65 se citea la aducerea unei jertfe, iar psalmul 67 la reîntoarcerea sicriului
Legii la cortul sfânt după o victorie repurtată împotriva năvălitorilor sau răufăcătorilor. Cea mai mare
14 Vezi Psalmul 18, v.22-50.
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parte a psalmilor din cărțile a IV-a și a V-a au acest caracter liturgic. De altfel, chiar dacă nu toți psalmii au
avut de la început o destinație liturgică, până la urmă, atât în sinagoga cât și în Biserică ei au căpătat o
astfel de întrebuințare. Diferite indicații pe care le găsim în titlurile unor psalmi dezvăluie de asemenea
caracterul lor liturgic. Așa de exemplu la începutul unor psalmi se întâlnește notat cuvântul «Alamot»15
- ceea ce indică modalitatea cântării lor pe o voce de tenor. Alții au marcat cuvântul „Ghitit“16, de la un
instrument muzical cu care era acompaniată cântarea acestor psalmi (ex. psalmii 8, 80, 83). Alți psalmi
au indicația „machalat“17 - ceea ce se pare că însemna „fluier“, deci acești psalmi trebuiau executați cu
acompaniament de fluier (ex. psalmii 52 si 87).
Cuvântul „mictam“ de la începutul unor psalmi indica genul cântării, adică o cântare excelentă sau
deosebită. Șase psalmi poartă această suprascriere. Cuvântul „mizmor“ se traduce cu „cântare ritmică“ și
el se afla în fruntea a 57 de psalmi. Expresia „le menateah“ - constituie un indiciu pentru dirijorul de cor
de felul cum trebuie executată cântarea unor psalmi. Cincizeci și cinci de psalmi au această indicație.
Cuvintele „nechiiot“ și „neghinot“ definesc alte două genuri de psalmi liturgici și anume cei desemnați
prin prima numire trebuind a fi acompaniați de fluiere, ceilalți de un instrument cu coarde.
Psalmul 7 are drept indicație liturgică termenul „sigaion“ ceea ce se traduce cu cântare ditirambică.
Cuvântul „sir“, acolo unde se află, indică faptul că psalmul respectiv trebuie cântat, nu recitat. Cuvântul
„siminit“ arată că psalmul trebuie executat în „octava gravă“. Suprascrierea „tehilah“18 se traduce cu
„cântare de laudă“, iar cea de „tohad“19 cu cântare de mulțumire.
2.5.Psalmii mesianici. Sunt desigur cei mai importanți din întreaga psaltire. Caracterul lor mesianic
este atestat de către însuși Mântuitorul Hristos sau de către autorii biblici neotestamentari. Se împart în
două categorii : psalmi direct și indirect mesianici.
Din prima categorie fac parte psalmii 2, 21, 45, 71, 109, și o parte din psalmul 15. Psalmii indirect
mesianici sunt : psalmii 8, 18, 34, 39, 40, 67, 77, 96, 101, 108, 116, 117. Se numesc indirect sau tipic
mesianici pentru că ei îl simbolizează pe Mesia prin persoanele de care fac amintire.
Unul dintre factorii cei mai importanți în supraviețuirea națională a lui Israel a fost speranța mesianică.
Această speranță este centrată în jurul reîntoarcerii epocii lui David, a cărui domnie în trecut a marcat
epoca de aur în istoria lui Israel; pe fundalul acesta trebuie privită speranța mesianică din cartea Psalmilor.
Imaginea lui Mesia pe care o desprindem din cartea Psalmilor trebuie privită sub două aspecte20.
1.În primul rând, întrucât Mesia trebuie să fie un descendent al
dinastiei davidice, El trebuie să fie Regele în epoca mesianică. Cartea Psalmilor zugrăvește un Rege
mesianic de origine divină, împotriva căruia națiunile se vor răzvrăti zadarnic (Ps 2). Epoca mesianică
este zugrăvită în Ps 72 , în timp ce în Ps 2 împărăția este descrisă ca o împărăție universală care Îi aparține
lui Dumnezeu, dar asupra căreia domnește Mesia, împreună cu Domnul21. În Ps 110, Mesia este Împărat,
Preot și Biruitor, care stă în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Ps 45 vorbește despre stăpânirea eternă a lui
Dumnezeu, în timp ce Ps 72 subliniază universalitatea domniei mesianice22.
2.Dar, în cel de-al doilea rând, cartea Psalmilor pregătește, de asemenea, mințile oamenilor pentru
a accepta ideea de Mesia care suferă23. Isaia 53 își găsește paralela în Psalmi. Unsul lui Iahve, RegelePreot al cărui tron va dăinui veșnic și a cărui domnie de pace și neprihănire va face ca națiunile să
fie binecuvântate în El, trebuie să accepte o suferință îngrozitoare24. Totuși, înainte ca Hristos să le
interpreteze acești psalmi apostolilor, aceștia nu au fost considerați ca fiind psalmi mesianici (Lc 24,2746). Numai după ce Domnul a luminat mințile ucenicilor, a început Biserica să înțeleagă semnificația
acestor pasaje din Psalmi și să facă din cartea Psalmilor o carte de cântări și de rugăciuni a Bisericii.
15 Vezi Psalmul 45.
16 Vezi Psalmii 8, 80 și 83.
17 Vezi Psalmii 52 și 87.
18 Vezi Psalmii 29 și 144.
19 Ibidem.
20 Persoana lui Mesia și lucrarea Saîn lumina profețiilor vechi testamentare, Diac.Prof.Dr.Em.Cornițescu, în Studii teologice,
an XXXVII, nr.9-10, 1985, p.606-615.
21 Împărăția păcii, (Isaia cap.2, v.4) , Pr.Prof.Nicolae Neaga, în Mitropolia Moldovei și Sucevei, an XXXIII, nr.8-9, 1975, p.569-574.
22 Ibidem.
23 Profețiile despre Hristos în preocupările Sfinților Părinți, Pr.Prof. Nicolae Neaga, în Altarul Banatului, anul II, nr.10-12, 1991,
p.7-10.
24 Vezi Psalmii 22 și 69.
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TEMEREȘTI– BISERICĂ, ȘCOALĂ CONFESIONALĂ
ȘI COMUNITATE. REPERE ISTORICE
Prof. dr. DUMITRU TOMONI
Așezat la adăpostul
dealurilor
împădurie
poziționate în nordul
localității, Temereștiul
a fost locuit încă din
paleoliticul
superior,
lucru
confirmat
de
cercetările sistematice
de teren din ianuarie
20151.
Situată la 5 km est de
orașul Făget, localitatea
a fost consemnat în
documente în diferite
forme:
1514-1516
Thyhomereșth, 1597 Thihomereșt, 1612 praedium Thehomirest, 1617 Tyhemeresti, 1690-1700
Temerestj, 1716 Tomereschke, 1851 Temerest2.
Numele vechi al satului provine de la antroponimul Tihomir (un posibil proprietar medieval al
satului), iar cel actual de la antroponimul maghiar Timar (pielar, tăbăcar)3.
Prima atestare documentară a Temereştiului datează din anul 1514 sub numele Thyhomeresth,
când era proprietatea lui George Bradenburg, avea trei iobagi și făcea parte din districtul Margina,
comitatul Hunedoara4. În anul 1597, principele Sigismund Báthory dăruiește localitatea Temerești
(Thihomereșt), împreună cu alte 42 de sate aparținătoare târgului Margina și Târgul Mănăștiur, cu 31
de așezări, lui Ștefan Török5. În anul 1617, principele Gabriel Bethlen zălogește toate satele districtului
Margina, din care făcea parte și Temereștiul, iar peste trei ani donează praedium Temerești lui Ștefan
Bethlen junior.
În anul 1554 Temereștiul avea 17 case declarate, în 1569, 21 case6 și în 1776, 121 case7. În anul
1831 Temereștiul avea 874 locuitori, din care 865 ortodocși; în anul 1869 avea 1053 locuitori, din
care 1048 ortodocși8; în anul 1880 avea 802 locuitori, toți ortodocși9 ; în 1900 avea 842 locuitori, toți
ortodocși10 ; în 1930 avea 784 locuitori, din care 782 ortodocși11; în 1992 avea 614 locuitori, din care
1 Dorel Micle, Elena-Cristina Niţu, Un sit arheologic din epoca pietrei își dezvăluie secretele Temereşti - Dealu Vinii, oraş Făget
în „Arheologia Banatului Cercetări, descoperiri, intervenţii”, editori, Victor Bunoiu și Dan Vlase, Timişoara, 2016, p. 26
2 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. 2, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. 187; Ioan
Hațegan, Dicționar istoric al așezărilor din Banat:sec. XI-XX. Atestări documentare și cartografice,Timișoara, Editura Artpress și
Banatul, 2013, p. 358
3 Remus Crețan, Vasile Frățilă, Dicționar geografico-istoric și toponimic al județului Timiș, Timișoara, Editura Universității de
Vest, 2007, p. 47
4 Pesty Frigyes, Krasso varmegye torttenete, Budapesta, 1884, vol. 2, Partea a II-a, p. 239-240
5 Petru Ursulescu, Banatul de nord-est în secolele X-XVI, Timișoara, Editura Orizonturi Universitare, 2005, p. 181
6 Egel Pál, A Temesvari es Moldovai szandzsak torokkori telepulesei (1554-1579), Szeged, 1996, p. 177-180
7 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. I, Timişoara, Edit. Mitropolia Banatului, 1980, p. 377
8 Varga E. Árpád, Statistică recensăminte după structura confesională, jud. Timiș 1869-2002 p. 6 (http://www.kia.hu/konyvtar/
erdely/erd2002/tmfel02.pdf )
9 Recensământul din 1880. Transilvania, coordonator Traian Rotariu, Bucureşti, Editura Staff, 1997, p. 338
10 Recensământul din 1900. Transilvania, coordonator Traian Rotariu, Bucureşti, Editura Staff, 1999, p. 583
11 Recensământul din 1930. Transilvania, coordonator Traian Rotariu, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 571
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548 ortodocși12; în 2011 avea 506 locuitori, din care
393 ortodocși.13
Din punct de vedere administrativ, în secolele XVIXVII făcea parte din districtul Margina, la sfârșitul
secolului al XVII-lea din districtul Făgetului14, după
instaurarea stăpânirii habsburgice în Banat aparținea
districtului Lugoj și cercului administrativ Făget15, în
1779 făcea parte din comitatul Caraș, plasa Căpâlnaș16,
iar după 1881 din comitatul Caraș-Severin, plasa Mureș.
De la 1919 face parte din județul Caraș-Severin, plasa
Birchiș17. Prin Legea pentru unificarea administrativă
din 14 iulie 1925, pusă în aplicare în anul următor,
Temereștiul făcea parte din judeţul Severin, plasa
Margina (1926-1929), apoi plasa Făget (1929-1939), din
nou plasa Margina (1939-1950), iar din 1950 devine sat
al al comunei, repectiv orașului Făget (din 1994)18.
Temereștiul și-a legat numele de momente
importante din istoria Banatului: revoluția de la 1848-184919, mișcarea națională românească, protestele
împotriva încercărilor guvernelor maghiare de a coloniza zona Făgetului20, Marea Unire din 191821, Primul
Război Mondial, Al Doilea Război Mondial
În timpul revoluției de la 1848, temereștianul Simion Crăciunescu a fost delegatul țăranilor răsculați din
zona Făgetului pentru a negocia cu autoritățile locale. Cu un steag alb în mână, s-a prezentat la tratative,
dar a fost arestat, spre indignarea gărzilor din Lugoj. Potrivit relatării lui Partenie Gruiescu, dacă nu ar fi
intervenit vicecomitele Jakabffy „de bună seamă garda naţională română din Lugoj însăşi se revolta şi
trecea în partea poporului şi atunci se întâmpla multă vărsare de sânge”22.
Văzând că delegatul lor a fost arestat, oamenii au plecat la Sinteşti să-l roage pe preotul Partenie Gruiescu
să ducă tratative pentru eliberarea lui Crăciunescu. După liniştirea poporului, „unii dintre maghiarii cei
exaltaţi” au insistat ca preoţii din Coşava şi Coşteiul de Sus, parlamentarul Crăciunescu şi alţi fruntaşi ai
ţăranilor răsculaţi să fie executaţi. S-au opus acestei acţiuni Jakabffy, Vasile Fogaraşi şi mai ales Ştefan
Ionescu, căpitanul gărzii naţionale române din Lugoj.
În Marele Război au fost mobilizaţi şi trimişi pe front 83 de temereșteni, printre care și învățătorul Iosif
Terfăloagă23, 33 pierzându-și viața. După Marea Unire, și Temereștiul cunoaște o perioadă de de dezvoltare
social-economică și edilitară, din 1936 funcționând Cooperativa de consum „Temereșteana”24. Această
evoluție a fost oprită de instaurarea regimului comunist și colectivizarea localității. Astfel, la 24 ianuarie
1962, se sărbătorea la Temereşti unirea Moldovei cu Ţara Românească prin inaugurarea Colectivului
sugestiv intitulat „Unirea”. Au intrat în colectiv 176 gospodării – 91 gospodării mici, 83 de mijloc şi 2
gospodării fără pământ – ce posedau 566 ha de pământ agricol25.

12 Varga E. Árpád, Statistică recensăminte după structura confesională, jud. Timiș 1869-2002 p. 6 (http://www.kia.hu/konyvtar/
erdely/erd2002/tmfel02.pdf )
13 Direcția Regională de Statistică Timiș, adresa nr. 378/22.01.2021
14 Pavel Binder, Lista localităţilor din Banat de la sfârşitul secolului al XVII-lea, în „Studii de istorie a Banatului”, vol. II, Timişoara , 1970, p. 66
15 J. J. Ehrler, Banatul de la origini până acum (1774). Prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan, Timişoara, Editura Facla,
1982, p.141
16 Costin Feneşan, Cnezi şi şi obercnezi în Banatul imperial, Bucureşti, Editura Academiei, 1996, p. 80
17 C. Martinovici şi N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, Institutul de arte grafice
„Ardealul”, 1921, p. 18
18 Dumitru Tomoni, Ion Căliman, Monografia Făgetului, Timișoara, Editura Eurostampa, 2017, p. 153
19 Partenie Gruescu, Evenimentele anului 1848 şi 1849 prin ţinutul Făgetului, Biblioteca Academiei, mrs. 1059, f. 71-82; vezi
şi Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania. Studiu introductiv, ediţie, note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu,
Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1988, p. 138-151
20 Ion B. Mureșianu, Victor Lăzărescu, Activitatea protopopului Lugojului dr. Gheorghe Popovici în mişcarea agrară din 1903
a ţăranilor de pe valea Begheiului, „Mitropolia Banatului”, an. XXVII, nr. 1-3, 1977, p. 175
21 Dumitru Tomoni, Paşaport pentru istorie. Credenţionalele bănăţene de la Alba Iulia, Timişoara, Editura Eurostampa, 2019,
p. 97-101, 177
22 Partenie Gruescu, Evenimentele anului 1848 şi 1849 prin ţinutul Făgetului, Biblioteca Academiei, mrs. 1059, f. 76
23 Daniel Alic, Eparhia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910- 1919). Biserică și societate, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2013, p. 197-202
24 Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Fond Prefectura Severin, dosar 66/1939, f. 38
25 SJTAN. Fond Comitetul Regional P.C.R. Banat (1950-1968), dosar 54/1962, f. 39.
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BISERICA

ale credincioşilor faţă de unire: la-nceput, când au aflat că preotul
i-a trecut la unire fără a-i consulta, sau pe parcurs, cum lasă să se
înţeleagă Boroş27. Ion B. Mureşianu susţine că credincioşii din
Temereşti au refuzat să-şi urmeze preotul și să accepte unirea,
ceea ce a determinat forţele de ordine să intervină şi să aresteze 16
persoane pe care le-au închis la Timişoara28. În urma prozelitismul
greco-catolic au trecut la uniți preoții din Gladna și Temerești, dar
în anul 1766 în protopopiatul Făget toate parohiile româneşti erau
greco-răsăritene (ortodoxe)29.
Potrivit documentelor, actuala biserică cu hramul Sf. Apostoli
Petru și Pavel, a fost zidită în anul 180330, dar vechimea localității
și numărul mare de locuitori ne îndreptățesc să considerăm că a
existat cel puțin o biserică mai veche, construită din lemn la fel ca și
în celelalte sate din vecinătate. Antimisul primit în anul 1779, de la
episcopul de Timişoara Moise Putnik, confirmă această supoziție31.
Biserica este din zid de cărămidă de 80 de cm, pe o fundație
de piatră, având lungimea de 19 m, lățimea de 8 m și înălțimea la
nivelul bolții 6 m. Bolta este în formă de semicerc, mai mult lungă
decât lată. De-a lungul timpului au fost făcute mai multe lucrări
de renovare. Diverse reparaţii la biserică s-au făcut în anul1848,
plătindu-se 435 fl.32, iar în anul 1938 s-au făcut reparaţii generale.

După
instaurarea
administraţiei austriece
au început și în zona
Făgetului
încercările
de corupere sau de
persecutare a clerului
şi mirenilor ortodocşi
pentru a trece la grecocatolici (uniți). În acest
sens au fost trimiși
preoți misionari la Făget,
Temereşti, Gladna și
Sărăzani.
Dintre cele patru
parohii amintite de Ion
B. Mureşianu la 173326,
câteva informaţii avem
numai
despre
cea
din Temereşti, dar şi
acestea sunt nesigure
în ce priveşte perioada
când au avut acolo
manifestări de rezistenţă

26 Ion B. Mureşianu, Mănăstiri din Banat, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1976, p. 45.
27 Ioan Boroş, Monografia Parohiei româneşti unite din Timişoara, Tiparul la Iacob Csendes, Timişoara, 1907, p. 23
28 Ion B. Mureşianu, Mănăstiri …, p. 45
29 Luminiţa Wallner-Bărbulescu, Zorile modernităţii. Episcopia greco-catolică din Lugoj în perioada ierarhului Victor Mihali de
Apşa, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 38-41
30 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităților și monumentelor medievale din Banat, Timișoara, Editura Mitropolia Banatului,
1973, p. 145
31 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia protopopiatului ortodox român al Făgetului. 300 de ani de existență
atestată, Timişoara, Editura Învierea, 2016, p. 235
32 Ibidem, p. 251
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Biserica a fost zugrăvită în anul 1839, lucru consemnat de inscripția cu litere chirilice de deasupra
ușii de la miazăzi: „Biserica aceasta s-au zugrăvit cu cheltuiala satului Temerești în vremea Prea Înălțatului
Împărat și craiul nostru Ferdinand I și Înalt Prea Sfințitului Domn Pantelimon Jivcovici Episcopul Timișoarei,
fiind Protoprezbiter al Făgetului Petru de Atanasievici și paroch Atanasie Crăciunescu. Epitrop bisericei Nicon
Crăciunescu și cnez Isaia Oprescu și Vichente Dragosin crâznic. În 20 Noembre 1839 prin zugravii Gheorghe
Gherdanovici din Logoj și Augustin Căsăpeanu din Vidra”33.
În 1890 s-a construit turnul clopotniță în partea de apus a bisericii, lipit de navă, în stil baroc. În 1948
șindrila de pe biserică și de pe turnul clopotniță a fost înlocuită cu tablă zincată34. În anul 1970 s-au turnat
130 de treptele până la platoul bisericii, care în anul 1998 a fost betonat. În anii 1994-1996 biserica a
fost tencuită atât în interior cât și în exterior, iar în anul 2003 a fost făcută o amplă lucrare de subzidire
a bisericii, de betonare a interiorului și executare a dușumelei de parchet, concomitent cu schimbarea
instalației electrice. În anul 2009 s-au înlocuit geamurile vechi cu geamuri sablate cu icoane de sfinți și
s-a introdus încălzirea centrală, iar în 2011 s-au refăcut jgheaburile și parazăpezile de pe biserică.
Pictura veche cuprindea catapeteasma și câteva tablouri pictate pe pânză, aplicate pe bolta bisericii.
Între anii 1995-1996, în timpul păstoririi preotului Traian Debucean, biserica a fost reparată și pictată
în tehnica fresco de Teodora Cican din Timișoara, fiind resfințită cu Sfinte moaște de către Mitropolitul
Nicolae al Banatului, în 27 octombrie 1996.
Iconostasul este din zid placat cu lemn sculptat, fiind restaurat cu ocazia picturii din 1966, iar icoanele
au fost refăcute de același pictor și aplicate pe iconostas. Sub o icoană împărătească se află înscripția:
„această tâmplă am gătato în anul 1803”.
Clopotele vechi au fost
rechiziționate de armata
austro-ungară în Primul
Război Mondial, iar cele
actuale – unul de 75 și
altul de 110 kg – poartă
următoarea inscripție: „Prin
jertfa tuturora. Anul 1923.
Turnat de fiul lui Antoniu
Novotny prin maestrul
de turnat Neduhal în
Timișoara”35.
Parohia Temerești a
fost unica din întregul
protopopiat al Făgetului
care își procurase, prin
abnegația credincioșilor,
cele 12 Minee, tipărite la
Buda între anii 1804-1806.
Din păcate, în 1979, seria
s-a descompletat odată cu
36
dispariția Mineiului pe luna februarie . Parohia a deținut și alte cărți vechi: Penticostar, Râmnic, 1743;
Antologhion, Râmnic, 1766; Triod, Râmnic, 1777; Cazanie, Viena, 1793; Octoih, Buda, 1811; Molitvelnic,
Brașov, 1811 etc., precum și un chivot de brad din 178737.
Parohia a fost cercetată canonic de mai multe ori: episcopului Caransebeșului Miron Cristea, „primit
frumos cu călăreți împodobiți, și care a slujit parastasul în cimitir” (4/17 iulie 1911)38, episcopul Vasile
Lazarescu (14 septembrie 1938), mitropolitul Nicolae Corneanu (27 octombrie 1996), episcopal-vicar
Lucian Lugojanul (29 iunie 2003; 2005) și episcopal-vicar Paisie Lugojanu (29 iunie 2006; septembrie
2007).

33 Arhiva Mitropoliei Banatului, Fond micromonografii, dosar Cronica parohiei Temerești
34 Arhiva Protopopiatului Făget, Micromonografii, Parohia Ortodoxă Temerești
35 Ibidem
36 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia protopopiatului ortodox român al Făgetului. 300 de ani de existență
atestată, Timişoara, Editura Învierea, 2016, p. 270
37 Ion B. Mureșianu, Carte veche bisericească din Banat, Timișoara, Editura Mitropolia Banatului, 1985, p. 261-262
38 Ibidem, p. 3.
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Cimitirul parohiei se află pe
dealul din jurul bisericii pe dealul
din mijlocul satului și măsoară
2 ha. Este împrejmuit cu gard
din plasă metalică realizat în anii
1980-1981. Lângă zidul de miazăzi
al bisericii se află mormintele a doi
preoți: Nicolae Popovici și Nicolae
Miloș.
Casa parohială a fost cumpărată
de către parohie în anul 1975, fiind
renovată de mai multe ori.
Corul „Răsunetul”. Primul cor
din această parohie a fost înființat
în 1901 de către învățătorul
George Uzonescu, fiind format din
elevii școlii confesionale. și dădea
răspunsurile liturgice în duminici
și sărbători. I-a urmat la conducere
învățătorul Ioan Terfeloagă până
în 1918. În 1932 s-a înființat
Societatea corală „Răsunetul”,
având un cor bărbătesc de 60
de persoane, majoritatea adulți.
Era instruit de țăranul Romulus
Crăciunescu, venit ginere în sat
din Margina. Dădeau răspunsurile
la Sf. Liturghie (armonizată de I. Vidu) și organizau diferite serbări. În 13-14 septembrie 1936 a participat
la Olimpiada corală de la Timișoara, obținut premiul II pe Banat. Din păcate, la 7 iulie 1938, la vârsta
de doar 32 de ani dirijorul moare, corul fiind condus în continuare de țăranul Ioan Oprescu. În anul
1948 preotul Iulian Oprișoni a înființat un cor mixt format din 70 de persoane, instruit în Liturghia lui G.
Musicescu, precum și în cântece populare și patriotice. Acest cor s-a prezentat la serbările și concursurile
din zonă, obținând mai multe premii, inclusiv locul II la Lugoj în 1949 (din 28 de coruri), dar la presiunea
autorităților comuniste își va sista activitatea39. Astăzi activează un grup coral ce organizează serbări la
praznicele mari ale Bisericii și participă la diferite manifestări cultural-religioase.
Monument al eroilor nu există, deși în cele două războaie și-au pierdut viața 69 de temereșteni40.
Căzuţi în Primul Război Mondial (1914-1918): Vasile Lupulescu, Ioan Simedrea, Vasile Lăzărescu, Iosif
Crăciunescu, Vasile Dragosin, Pantelimon Dumescu, Nicodim Lupulescu, Florea Bunda, Ioan Simedrea,
Dumitru Lăzărescu, Vichentie Moisescu, Simion Dragosin, Carment Oprescu, Isaia Dragosin, Vasile
Dragosin, Iosif Lupulescu, Vasile Işfănescu, Ioan Lupulescu, Ioan Gruescu, Ioan Martinescu, Filip Crista,
Serafim Nicorescu, Ioan Braşovan, Ilie Oprescu, Petru Lazarescu, Ioan Lazăr, Vasile Crăciunescu, Dionisie
Martinescu, Ioan Ursu, Vasile Lupulescu, Ioan Andraşoni, Ioan Lupulescu, Dionisie Lăutaș, Alexandru Radu,
Nicodin Ștefan. Căzuţi în al Doilea Război Mondial (1940-1944): Ioan Iovănescu, Ioan Marcu, Ioan Bunda,
Vasile Dumescu, Vasile Bunda, Alexandru Lazăr, Petru Dehelean, Petru Oprescu, Ioan Oproni, Nicodim
Ştefan, Vasile Martinescu, Petru Suciu, Vasile Oprescu, Pantelimon Nicorescu, Alexandru Simedrea, Vasile
Ursu, Ioan Barboni, Petru Gligor, Ioan Lăutaş, Vasile Catalnicescu, Ioan Lăzărescu, Petru Işfănescu, Vasile
Dragosin, Ioan Crăciunescu, Simion Crăciunescu, Vasile Nicorescu, Cornel Ursulescu, Ioan Stănilă, Ioan
Angelescu, Traian Duleanţ, Sălagie Nicorescu, Alexandru Tomoni, Ioan Marcu, Vasile Bunda.
În memoria eroilor Alexandru Lazăr (22 de ani), mort în 12 octombrie 1944 pe Tisa și Ionel Oproni
(24 de ani), mort în 27 decembrie 1944 în Careii Mari, familiile au ridicat două cruci de marmură în fața
căminului cultural.
39 Aurel Păuncu, „Răsunetul” Temerești, în „Gazeta Făgetului”, serie nouă, an. I, nr. 2, 1990, p. 2
40 Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, fond ASTRA, Listele participanților la Primul Război Mondial (1914-1923),
județul Caraș-Severin, Pachetul nr. 6, f. 149-150; Muzeul Banatului, Fond Ilieșiu, dosar Temerești
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Succesiunea preoţilor
Fiind o parohie populată și înstărită – conform Cărții Funciare avea o sesie de 32 jug.41 – interesul
preoților de a sluji în Temerești a fost pe măsură.
Nicolae Popovici (1765-1790). A fost hirotonit la 26 iulie 176542. A decedat la 21 decembrie 1807 și a
fost înmormântat lângă biserică.
Ioan Popovici (1767). S-a născut în Margina43.
Luca Popovici (1767). S-a născut în Temerești44.
Mihai Ianoșevici/Ianoș (1790-1830), născut în Temerești. Figurează pe listele de prenumeranți atât la
Istoria Universală a lui Pavel Kengheleț45, cât și la Antropologhia lui Pavel Vasici46. A decedat la 29 ianuarie
1830 la vârsta de 60 ani. În timpul său s-a zidit actuala biserică.
Nicolae Grozescu (1830).
Ioan Popovici și Simon Popovici, suplinitori în 1831.
Atanasie Crăciunescu (1832-1855)
Ilie Marcu (1856).
Nicolae Miloș (1856-1904), născut în Temerești la 30 decembrie
1833. A absolvit patru clase gimnaziale și Școala Clericală din Vârșeț
(1850-1852)47. Cunoștea limba germană. A fost hirotonit în 29 august
1853 și numit paroh cu singlie la 17 mai 1871. A decedat în anul 1908
și a fost înmormântat lângă biserică.
Eugen Sudreșian, capelan (1900-1902). S-a născut în localitatea
Coştei de Sus, la 4/16 martie 1879, ca unic fiu al preotului Ioan
Sudreşian. A fost hirotonit capelan pe lângă „bătrânul preot” Nicolae
Miloș, la 25 oct. 190048. În anul 1902 se retrage, temporar, în parohia
tatălui său, în urma unui conflict cu temereștenii.
Nicolae Cibian (1902-1904 capelan, 1904-1948 preot paroh). S-a
născut în comuna Techereu, jud. Hunedoara și a absolvit 6 clase liceale
și Institutul Teologic Sibiu. A fost membru în consiliul de administrație
al băncii „Făgețeana”.
Iulian Oprișoni (1948-1973). S-a născut în comuna Gladna
Română la 6 noiembrie 1912. Urmează între 1929-1937 cursurile
Scolii normale din Caransebeș, obținând diploma de învățător și
funcționând în învățământ până în anul 1951 în mai multe localități.
Între anii 1943-1947 urmează Academia Teologică din Caransebeș.
A fost hirotonit diacon de episcopul Veniamin Nistor la 17 februarie
1947 la Caransebeș, iar ca preot în 12 octombrie 1947 pentru Parohia
Jurești, unde a funcționat până în 24 aprilie 1948 când a fost transferat
la Temerești. În anul 1952 a fost licențiat în teologie la Institutul
Teologic Cluj. Din 1952 a împlinit și funcția de protopop de Făget.
Grigorie Pușcașu (1975-1984), născut la Făget în 21 martie 1948.
Studii gimnaziale și liceale la Făget și teologice la Sibiu. În timpul său
s-a cumpărat casa parohială și s-a împrejmuit cimitirul. În anul 1984
s-a transferat la parohia Herneacova.
Traian Debucean (1984-1997) S-a născut la Mâtnicul Mic în 8
aprilie 1958. A urmat studii teologice la Seminarului Teologic din
Caransebeș (1974-1979) și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
41 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia..., p. 233
42 I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente..., vol. I, p. 377
43 Ibidem, p. 311
44 Ibidem
45 Ioan Cipu, Prenumeranții din Banat la cărțile de patrimoniu românești cu caracter laic, tipărite la Buda, în „Supliment istoric al revistei Suflet nou”, an. XI, nr. 23, 2015, p. 13
46 Ioan Cipu, Prenumeranții din Banat la cărțile de patrimoniu românești cu caracter laic, tipărite la Buda, în „Supliment istoric
al revistei Suflet nou”, an. XI, nr. 23, 2015, p. 18
47 Bujor Păcurar, Ioan Cipu, Dumitru Tomoni, Monografia..., p. 135
48 „Foaia Diecezană”, nr. 44 din 29 oct. 1900, p. 7
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Sibiu (1990-1993). A fost hirotonit preot în decembrie 1979 pe seama parohiei Pădurani, unde slujește
până în iulie 1984 când vine la Temerești. Din aprilie 1997 este preot la Chișoda, alături de fiul său Dragoș
Debucean. Un foarte bun administrator și organizator, a renovat atât biserica (tencuit interior-exterior,
pictura, împodobirea bisericii etc.) cât și casa parohială.
Vasile Manzur (1997), preot la Sintești. A suplinit parohia câteva luni.
Ioan Lăpădat (1998-2002). Profesor de matematică și preot pensionar, s-a născut la Rădmănești și a
fost mulți ani directorul liceului din Buziaș. Ca preot pensionar a mai slujit și la parohia Sărăzani (19961997). A murit în anul 2006 și este înmormântat în cimitirul ortodox din Lugoj. în timpul său s-a stabilizat
dealul din jurul bisericii și s-a turnat placă de beton.
Dorin Ioan Covaci (2002 - prezent). S-a născut la Temerești în 19 iunie 1977 și a urmat Liceul
Teoretic „Traian Vuia” Făget (1992-1995) și cursurile Facultății de Teologie din Timișoara (1996-2000),
apoi cursurile de master la Alberts-Ludwig Universitat Freiburg Germania (2000-2002), specializarea
CaritaswissenschafL Master în Drept european (2006-2007) la Universitatea „Tibiscus” Timișoara. În anul
2006 a fost distins iconom, iar în anul 2013 a obținut Gradul I în preoție. Din 2011 este responsabil cu
cateheza parohială la Protopopiatul Făget, iar din 1 martie 2021 este conducător al oficiului protopopesc
Făget.
ȘCOALA CONFESIONALĂ
La 24 mai 1774, împărăteasa Maria Tereza sancţiona Regulile directive pentru îmbunătăţirea
învăţământului din şcolile elementare sau triviale sârbeşti şi româneşti reunite, prima lege menită să
organizeze şi să îmbunătăţească învăţământul elementar (trivial)49. Printre şcolile primare înfiinţate în
1774 se află şi şcoala din Sintești unde învăţau şi copiii din Temerești, Margina, Zorani, Nemeșești şi
Coștei50.
Dacă și în anii 177751 și 178552 copiii de vârstă școlară din Temerești învățau la școala din Sintești,
începând cu anul 1791 Temereștiul are școală proprie, nu și clădire școlară, învățător fiind Iosif Popovici53.
Chiar dacă exista obligativitatea învățământului pentru toți copiii în vârstă de la 6-12 ani, mulți copii,
din diferite motive, nu frecventau școala, dar frecvența era mai bună comparativ cu alte localități din
zona Făgetului. Astfel, în anul școlar 1791/1792 din 86 de copii de vârstă școlară (50 băieți și 36 fete)
frecventau școala doar 16 băieți și 5 fete, în 1826/1827 din 62 copii de vârstă școlară (40 băieți și 22 fete)
frecventau școala doar 36 băieți și 10 fete și peste un secol, în anul școlar 1926/1927 din 69 copii de
vârstă școlară (35 băieți și 34 fete) frecventau școala 34 băieți și 32 fete54.
Nu cunoaștem unde a funcționat școala la sfârșitul secolul al XVIII-lea, dar știm că în anul 1845 localul
școlii era în stare bună și situat pe locul actualei școli.
Succesiunea învățătorilor
Iosif Popovici (1791). A fost primul învățător consemnat de documente.
Ioan Coliman (1818). Apare pe lista de prenumeranți la Pedagoghiia şi Metodica lui Villom55.
Damaschin Madesco/Mădescu (1820-1824), „născut din nemeșescul sat Herendești, în 14 octombrie
1820 am scris cu mână de țărână, mâna va putrezi scrisoarea va rămânea, cine va citi să zică Dumnezeu
să-i iarte păcatele56”, consemna învățătorul pe un Penticostar din 1743. În 1824 apare pe lista de
49 Victor Ţîrcovnicu, Istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, p. 128129
50 I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente I…p. 340
51 Petre Radu, Dimitrie Onciulescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, Editura Litera,
1977, p. 316
52 Victor Ţîrcovnicu, Istoria, p. 146
53 Petre Radu, Dimitrie Onciulescu, Contribuţii…,p. 297
54 Ioan Boroș, Scrieri istorice, vol. I, ediție îngrijită de Gh. Naghi și Șipoș Ibolya, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2019, p. 643
55 Ioan Cipu, Prenumeranții din Banat la cărțile de patrimoniu românești cu caracter laic, tipărite la Buda, în „Supliment istoric
al revistei Suflet nou”, an. XI, nr. 23, 2015, p. 8
56 Ioan Cipu, Însemnări pe carte veche românească din protopopiatul Făget (III), în „Altarul Banatului”, an. XVII, serie nouă,
nr. 10-12, octombrie-decembrie, 2006, p. 130
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prenumeranți la Istoria Universală a lui Pavel Kengheleț57.
Vasile Crăciunescu, învățător în 8 aprilie 183458
Vasile Moisescu (1847). A lăsat o scurtă însemnare pe un Triod
cumpărat de temereșteni: „În 1-e din mai annu 1847 am scris eu
păcătosul robul lui Dumnezeu, Vasilie Moisescu”, care era învățător59.
Iosif Petrovici (1855/1856)
Vasile Nicorescu (1857-1899, noi.), originar din Temerești, a
fost un dascăl merituos, cu activitate de peste 40 ani. Absolvent
al Preparandiei din Arad (1855-1857)60, a fost mulți ani delegat al
protopopiatului Făget la examenele de sfârșit de an școlar (comisar
școlar).
Atanasie Filer (1869).
George Mincovici (1900-1901, mai).
Eugen Sudreșian (1901).
George Uzonescu (1901, noi.-1902, oct.). Învățător substitut. A
înființat primul cor parohial.
George Borlovan (1903-1906). Învățător substitut.
Ilie Bugariu (1907-1908). Învățător provizoriu
loan Terfeloagă (1908-1919). Mobilizat pe toată perioada Primului Război Mondial, a fost suplinit
de Elisei Mureșan (1915/1916 și 1917/1918), Nicolae Cibian (1916/1917) și Ioan Bratulescu (1917/1918).
Nicolae Voicu (1919-1922).
Dimitrie Suciu (1923-1928).
Și la Temerești, ani de-a rândul, atât în altar cât și la catedră au slujit generații de preoți și dascăli
formați în cultul luminării poporului și promovării spiritualității românești.

57 Ioan Cipu, Prenumeranții din Banat la cărțile de patrimoniu românești cu caracter laic, tipărite la Buda, în „Supliment istoric
al revistei Suflet nou”, an. XI, nr. 23, 2015, p. 13
58 Ion B. Mureșianu, Carte…, p. 261
59 Ibidem
60 Teodor Botiș, Istoria Şcoalei Normale (Preparandia) şi a Institutului teologic ortodox român din Arad, Arad, Editura Consistoriului, 1922, p. 449
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REFLECŢII PATRISTICE
DESPRE FOLOSUL POSTULUI

Diacon dr. RĂZVAN EMANUEL FIBIŞAN
Catedrala mitropolitană

Pagini întregi de spiritualitate ortdoxă au ca temă centrală valoarea și importanța postului pentru
viața fiecărui creștin. Aceasta se datorează, probabil, și faptului că postul a fost cea dintâi poruncă
dată firii noastre de la început și cu el „și-a luat început firea noastră”, cum spune Sfântul Isaac Sirul1.
Referitor la vechimea postului, literatura patristică subliniază că postul este cea mai veche poruncă
dată omului de Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare scrie că, postul este considerat la
fel de vechi ca și omenirea însăși, întrucât el a fost dat încă din Rai, atunci când i-a zis Dumnezeu
protopărintelui Adam: „Din toți pomii raiului poti sa mananci, dar din pomul cunostintei binelui si
raului sa nu mananci, caci in ziua in care vei manca din el, vei muri negresit” (Facere, 2, 16-17)2. Fiind
de origine și instituire divină, postul a fost practicat din vremuri străvechi, găsindu-se aproape în
toate religiile și la toate popoarele.
1 Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, Cuvântul LXXXV, în Filocalia românească, vol. 10, traducere din grecește, introduceri și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2008, p. 389.
2 Sf. Vasile cel Mare, Omilia I despre post, III, în Sf. Vasile cel Mare, Scrieri partea întâia, PSB 17, traducere, introducere, note
și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1986, p. 348.

Învierea

21

Legea Vechiului Testament l-a recomandat şi l-a impuns de multe ori (Ieșire 34, 28; Deuteronom 9,
9; Judecători 20, 26; I Regi 7, 6; Isaia 58; Ioil 2,15). Însuși Fiul lui Dumnezeu Înomenit a postit (Luca 4,
1-2) și a vorbit, cu diverse ocazii, despre valoarea și importanța lui (Matei 6, 16-18; 17, 20-21; Marcu
2, 18-22). Este în unanimitate acceptat faptul că, postul este folositor atât pentru trup, cât, mai
ales, pentru suflet. De asemenea, s-a subliniat, adeseori, că el întărește trupul și curățește sufletul;
păstrează sănătatea trupului, dând aripi sufletului. De neeludat sunt mărturiile Sfinților Părinți despre
rolul și importanța postului pentru trup și suflet. Iată ce spune, de pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur:
„într-adevăr, postul istovește trupul, dar pune frâu zburdărilor celor fără de rânduială; face sufletul
mai limpede, îl înaripează, îl face să se suie la înălțimi, îl ușurează”3. Concludente sunt și cuvintele
episcopului Asterie al Amasiei (sec. IV): „postul face atât de mult bine sufletului, dar nu mai puțin
folosește și trupului. Împuținează materiile grase din corp, scade greutatea trupului, îmbunătățește
starea vinelor pe cale de a se rupe din pricina prea multului sânge [...] prin post, capul se bucură de
o stare pașnică și liniștită; nu i se zbat arterele și nici creierul nu se întunecă prin ridicarea în sus a
aburilor. Înfrânarea este libertatea stomacului. În post scapă și stomacul de silnica robie de a fierbe
ca un cazan în vederea mistuirii. Ochii văd limpede și neîntunecați; este îndepărtată ceața pe care
sațiul obișnuia s-o întindă peste ochi. Picioarele calcă sănătos, iar puterea mâinilor e nezdruncinată.
[...] Gândirea celui ce postește este clară și deslușită, mintea curată; și, într-adevăr, în post, sufletul
are chipul lui Dumnezeu, când își îndeplinește nesupărat și netulburat propriile lui funcțiuni, ca și
cum n-ar fi în trup, deși este în trup. Și, ca să trec sub tăcere cele mai multe, spun că postul este pace
și a sufletului și a trupului, viață netulburată, trai echilibrat, viețuire ce veselește pe Dumnezeu și
întristează pe diavol”4.
În general, postul este înțeles ca o practică de abținere, din motive religios-morale, de la anumite
mâncăruri și băuturi, în anumite zile ale săptămânii sau pe perioade mai lungi stabilite de Biserică.
Dar el nu poate fi redus numai la atât. Spiritualitatea creștină a văzut postul nu doar ca pe o înfrânare
a trupului de la anumite mâncăruri și băuturi, ci și ca pe o lucrare a sufletului căutător și cinstitor de
Dumnezeu. Ba chiar postul este considerat ca fiind „calea cea sfântă a lui Dumnezeu” sau „începutul
căii viețuirii creștine”5. Foarte sugestiv este, în acest sens, un fragment în legătură cu postul, înțeles ca
o viețuire bineprimită și desăvârșită înaintea lui Dumnezeu, dintr-un timpuriu document al literaturii
post-apostolice (sec. II): „Posteşte, dar, lui Dumnezeu, un post ca acesta: să nu faci nicio faptă rea în
viaţa ta, ci slujeşte Domnului cu inimă curată păzind poruncile Lui şi mergând pe calea hotărârilor Lui;
să nu se suie în inima ta nicio poftă rea; crede, însă, lui Dumnezeu, că dacă vei face acestea, dacă te
vei teme de El și dacă te vei înfrâna de la orice lucru rău, vei trăi în Dumnezeu. Dacă vei face acestea,
vei posti post mare şi primit de Domnul”6.
După cum vedem, postul este un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru
că el este o jertfă, adică o renunţare de bună voie de la ceva, izvorâtă din iubirea şi respectul pe
care îl avem faţă de Dumnezeu. Prin această jertfă, care implică totala decizie, omul se dăruiește
lui Dumnezeu, dorind să-L contemple cu adevărat și să se înalțe spre El. De aceea postul nu poate
fi văzut doar ca pe o înfrânare de la mâncare și băutură. Postul înseamnă și pocăință, înseamnă și
luptă împotriva patimilor și a pornirilor trupești. Ideea aceasta că postul (înfrânarea de la mâncare și
băutură) aduce potolirea pornirii trupești o găsim la foarte mulți părinți duhovnicești. De exemplu,
Evagrie Ponticul spune că, „postul vestejește pofta”7, iar Sfântul Ioan Gură de Aur scrie că, postul
„potolește toate patimile”, fiind „maica înfrânării și izvor a toată filozofia”8. Și Diadoh al Foticeii afirmă:
3 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, vol. 1, Omilia a X-a, 2, traducere din limba greacă veche și note de Pr. Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, p. 102.
4 Asterie al Amasiei, Cuvânt la începutul postului, traducere din lb. greacă veche și note de pr. Prof. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2008, pp. 190-191
5 Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, Cuvântul LXXXV, pp. 388-389.
6 Herma, Păstorul, Pilda V, în Scrierile Părinților Apostolici, traducere, note și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1995, p. 328.
7 Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea patimilor și a gândurilor, 3, în Filocalia românească, vol. 1, traducere din grecește, introduceri și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2008, p. 54.
8 Sf. Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinței. Omilii și cuvântări, introducere și traducere de Irineu Slătineanu, Editura Sf. Episcopii a Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 1996, , pp. 8, 58.
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„postul este numai o unealtă, ducând spre cumpătare pe cei ce vor”9. În consonanță cu acești părinți, și
Sfântul Vasile cel Mare mărturisește faptul că, postul este „tovarăș credincios al trupului, armă pentru
luptători, loc de exercițiu pentru atleții credinței. Postul îndepărtează ispitele, postul îndeamnă spre
evlavie. Postul este tovarăș al înfrânării”10. Grăitoare este și afirmația Sfântului Ioan Scărarul: „Postul
este silnicirea firii, tăiere împrejur a dulceții gâtlejului, curmare a înfierbântării, tăiere a gândurilor
celor rele, purificare a rugăciunii, luminare a sufletului, pază a minții, dezlegare a împietririi, poartă
a umilinței, suspin smerit, întristare veselă [...], sănătate a trupului, pricinuitor al eliberării de patimi,
iertare a păcatelor, ușă a raiului și o desfătare cu totul sfântă”11. Nu în mod incidental, postul este
descris ca fiind „icoana vieții viitoare nestricăcioase” sau „imitarea viețuirii nestricăcioase”12.
Ca atare, postul trupesc trebuie sa fie insotit neapărat de post sufletesc. Sfântul Vasile, Arhiepiscopul
Cezareii Capadociei, subliniază acest aspect: „Nu mărgini folosul postului numai la îndepărtarea de
mâncare! Adevăratul post stă în îndepărtarea de păcate. Treci cu vederea insulta ce ți-a pricinuit
aproapele, iartă-i păcatele! Nu mănânci carne, dar mănânci pe fratele tău! Te abții de la vin, dar nuți stăpânești ocările! Postești toată ziua, aștepți să vină seara, ca să mănânci, dar îți cheltuiești toată
ziua în judecăți”13! Iar, în alt loc, spune: „Pentru ca postul să fie vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai
să ne înfrânăm de la mâncăruri; trebuie să postim post primit și bineplăcut lui Dumnezeu. Iar postul
adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli,
de minciună, de jurământul strâmb. Lipsa acestora este postul adevărat”14. Și Sfântul Ioan Hrisostom,
pornind de la îndemnul proorocului David (Psalmul 36, 27), spune succint: „să ne depărtăm de rău
și să facem binele”, întrucât „acesta este adevăratul post”15. În altă ordine de idei, reținerea de la
anumite mâncăruri și băuturi trebuie însă însoțită și de reținerea de la gânduri, pofte, patimi, fapte
rele, precum și de meditație duhovnicească. Sfântul Ioan Casian spune în acest sens: „postul ni s-a
rânduit, de fapt, nu numai spre chinuirea trupului, ci spre trezvia minții [...] Deci nu trebuie pusă toată
strădania numai în postul cel trupesc, ci și în meditație duhovnicească, fără de care e cu neputință să
urcăm la înălțimea neprihănirii și curăției adevărate”16.
Din cele prezentate mai sus, putem concluziona faptul că, postul a beneficiat de atenție sporită
din partea părinților bisericești, tocmai pentru multele sale roade trupești și duhovnicești. Nu
întâmplător, respectarea posturilor a fost cuprinsă în a doua poruncă bisericească, fiind o datorie a
bunului credincios. Așadar, postirea trebuie înfăptuită atât de trup, cât și de suflet, pentru că postul
înseamnă atât înfrânare de la anumite mâncăruri, cât și înfrânare de la păcate și patimi, precum
și petrecere în rugăciune şi pocăinţă. Postul întreg, adevărat şi desăvârşit este, deci, nu numai cel
trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate, împreună cu cel de fapte, postul de mâncare şi, totodată,
de purtări. Numai în felul acesta putem înțelege de ce Catehismul ortodox numește postul drept
„o faptă de virtute, un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei, o formă de
pocăinţă, deci mijloc de desăvârșire și de mântuire”.

9 Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic despre viața morală, despre cunoștință și despre dreapta socoteală duhovnicească împărțit
în 100 de capete, 47, în Filocalia românească, vol. 1, traducere din grecește, introduceri și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae,
Editura Humanitas, București, 2008, p. 326.
10 Sf. Vasile cel Mare, Omilia I despre post, VI, pp. 350-351.
11 Sf. Ioan Scărarul, Scara Raiului, traducere, introducere și note de Mitropolit Nicolae Corneanu, Editura Învierea, Timișoara,
2004, p. 169.
12 Asterie al Amasiei, Cuvânt la începutul postului, p. 192.
13 Sf. Vasile cel Mare, Omilia I despre post, X, p. 356.
14 Sf. Vasile cel Mare, Omilia a II-a despre post, în Sf. Vasile cel Mare, Scrieri partea întâia, PSB 17, traducere, introducere,
note și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1986, pp.
363-364.
15 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, vol. 1, Omilia a XV-a, 5, p. 166.
16 Sf. Casian Romanul, Despre cele opt gânduri ale răutății, în Filocalia românească, vol. 1, traducere din grecește, introduceri și note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2008, p. 101
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PREZENTARE DE CARTE

Bucurii din pridvorul
credinței strămoșești

						

Diacon dr. ALEXANDRU DAN ADAM
Catedrala mitropolitană
Autorul cărții, Părintele Dr. Ionel Popescu, cunoscut spațiului ecleziastic și cultural prin contribuția
consecventă și bine conturată în slujirea Bisericii și a școliilor teologice din Banat, oferă cititorilor aceste
gânduri ce împletesc, deodată, prezentul cu trecutul într-o memorie comună, așternută în scris.
Lucrarea de față, structurată pe două planuri, are în vedere atât creionarea unor momente sau
personalități recente, cât și redescoperirea trecutului prin fapte, evenimente și persoane luminoase.
Explicațiile simple, concise și pe înțelesul
fiecărui creștin, dedicate cu precădere
omului recent, completează o necesitate
pastorală actuală. Dacă în societatea
contemporană informația devine tot
mai sterilă, iar interogațiile esențiale se
sting, fiind asaltate de insensibilitatea
pragmatismului egolatru, cartea Părintelui
Ionel Popescu, vine ca o reflecție lucidă
asupra conștiinței, demnității și nobleței
umane conturate de cultura spirituală.
Această
cronică
duhovnicească
beneficează de un „cuvânt înainte” al
Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului,
urmată de un argument al autorului și de
două capitole distincte, cu teme dintre cele
mai diverse.
Primul capitol, denumit Pridvoarele
credinței, cuprinde un buchet de articole
dedicate Teologiei pastorale și liturgice,
punctând câteva tâlcuiri la Sărbătorile
presărate de-a lungul anului bisericesc. În
debut este surprinsă perioada Săptămânii
Mari în care sunt reliefate Patimile
Mântuitorului Hristos, sensul suferinței
mântuitoare și Iubirea dumnezeiască ce s-a
manifestat deplin și fără margini în aceste
zile în care Biserica a trăit sub semnul
„tristeții radioase”. Și așa cum era și firesc,
autorul așază și „Sărbătoarea Sărbătorilor”
în dezbaterea sa teologică, subliniind
importanța decisivă a Tainei Învierii Lui
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Hristos ca Taină a învierii ființei umane. Ne sunt prezentate și câteva clarificări terminologice ce țin de
această perioadă pascală, făcându-se astfel și diferența, necesară, dintre Sfânta Euharistie și Pâinea
sfințită de Paști. De asemenea, pomenirea morților rânduită în răstimpurile anului este un alt subiect
abordat, fiind arătată, atât necesitatea rugăciunii pentru cei adormiți, cât și legătura pomenirii celor
adormiți ca act de înveșnicire în gândurile noastre și în Memoria veșnic vie a Împărăției Lui Dumnezeu.
Postul și felul în care trebuie să fie înțeleasă Sărbătoarea creștină sunt alte teme dezbătute de-a
lungul acestui capitol. Părintele Ionel Popescu remarcă și atrage atenția asupra asaltului secularizării ce
se manifestă tot mai pregnant în societatea postmodernă și la modul în care omul modern celebrează
și înțelege Sărbătoarea creștină, pierzând, adeseori, din vedere profunzimea, realitatea și dimensiunea
ei spirituală.
Pe lângă aceste meditații, sunt inserate o seamă de evenimente și acțiuni filantropice petrecute în
mijlocul parohiei Timișoara Iosefin. Finalul capitolului este dedicat muzicii religioase și laice din perioada
Vechiului Testament, studiu ce reliefează întrepătrunderea artei muzicale religioase cu cea de factură
populară.
Cel de al doilea capitol, intitulat „Florilegiu istoric și literar” surprinde și creionează profilul unor
personalități ce s-au remarcat pe tărâm bisericesc și cultural, lăsând o moștenire inepuizabilă, nouă, celor
de acum și acelora ce vor veni după noi. Este cartografia unei pilde vii ce descrie împlinirea dezideratului
vocațional, valorificat în domenii multiple, precum cel teologic, literar, istoric și artistic.
În căușul amintirilor, autorul îi evocă pe doi dintre ierarhii bănățeni, slujitori ai Bisericii din aceste
meleaguri. Cel dintâi, Înaltpreasfințitul Ioan, actualul mitropolit al Banatului care a împlinit șase ani de
arhipăstorire în slujba Lui Dumnezeu și a poporului dreptcredincios, iar cel de al doilea, Episcopul de
pie memorie, Emilian Birdaș, cel care a reînființat eparhia Caransebeșului, după ce, vreme de aproape
cincizeci de ani, a fost desființată printr-un decret abuziv, emis de organele comuniste în anul 1948.
Această filă de istorie reparatorie, redă solemnitatea momentului instalării bătrânului vlădică chemat,
din nou, la reclădirea unei vechi vetre episcopale ce poartă și astăzi adânci reverberații teologice și
culturale.
Alături de cei doi ierarhi, răsună, ca un ecou netăcut al trecutului, chipul distinsului preot și profesor,
Mircea Păcurariu, membru al Academiei Române și „dascăl model, documentat, serios, cinstit, harnic,
exigent, patriot luminat, dăruit familiei și misiunii preoțești”(p. 116), înscris pentru „toteauna în galeria
celor mai vrednici slujitori ai Bisericii” (p. 117). Sunt alăturate și profilurile preoților: Atanasie Conciatu,
martir al Marii Uniri, al scriitorului evreu convertit la ortodoxie, Mihail Avramescu și al cunoscutului
profesor Nicolae Achimescu, istoric al religiilor, recent trecut la Domnul. Oamenii de cultură, precum
avocatul Mihail Gropoștianu, cel care s-a numărat printre susținătorii înființării Patriarhiei Române și
sculptorul, prozatorul și dramaturgul Aurel Gheorghe Ardeleanu, întregesc lucrarea de față. 		
Cartea se încheie cu două mărturii de asumare mărturisitoare înfăptuită de clericii și credincioșii din
Biled și Becicherecu Mic, atunci când poporul român se lupta, cu durere și speranță, pentru eliberarea
de sub dictatura regiumului comunist-ateu.
De asemenea, autorul ne oferă o clarificare asupra anumitor noțiuni teologice a căror semnificație
nu este întotdeauna înțeleasă pe deplin de omul contemporan, așa încât, putem spune că această carte
se înscrie, atât pe linia preocupărilor pastorale, catehetice și de teologie actuală, cât și pe linia descrierii
istorice și comemorative, coordonate ce pot contribui la edificarea spirituală și culturală a cititorului.
Așadar, cartea de față adună laolată cugetările și reflecțiile personale ale Părintelui Dr. Ionel Popescu
asupra trecutului recent al Bisericii, ceea ce face ca arhitectura întregii lucrări să fie pecetluită de o viziune
lucidă și realistă, ușor de parcurs și de înțeles.
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Catedrala Episcopală din Caransebeș,
Mărturia unui vis împlinit

Preot prof. univ. dr. SORIN COSMA
Autorul prezentei lucrări monografice, Părintele
Arhim. Dr. Casian Rușeț, lector universitar la
Facultatea de Teologie „Ilarion Felea“ din Arad
și consilier la sectorul cultural al Episcopiei
Caransebeșului, a elaborat prezentul volum
comemorativ, prilejuit de împlinirea unui deceniu
de la târnosirea catedralei eparhiale, constituinduse într-un adevărat document istoric, menit să intre
în patrimoniul istoriografiei bisericești și culturalartistice a Banatului de Munte.
În Prefața care onorează și binecuvintează
prezenta lucrare, purtând semnătura Preasfințitului
Părinte Episcop Lucian al Caransebeșului, se arată
că „din ziua târnosirii și până în prezent, catedrala
noastră episcopală reprezintă un multiplu reper
duhovnicesc, istoric, edilitar și arhitectural, nu numai
pentru municipiul Caransebeș, ci pentru întreg
județul Caraș-Severin. Toate aceste evenimente
sunt reliefate în acest album de colecție, care prin
slovă, dar mai ales prin imagini ne vorbește despre
parcursul ctitoririi noii catedrale episcopale și rostul
său în actualitate“ (p.6).
Referindu-se, în prima parte a volumului, la
„ctitorii morali ai catedralei și zidirea ei; la sfințirea
catedralei episcopale, precum și la noua catedrală
episcopală în conștiința eparhiei“ (p. 15-9), autorul
evidențiază mai întâi inițiativa episcopilor Miron
Cristea și Veniamin Nistor în vederea construirii unei catedrale în orașul de resedința al eparhiei; nerealizată
însă datorită vicisitudinii vremurilor care au urmat, soldate cu desființarea episcopiei, încât numai după
exact o jumătate de secol, odată cu reactivarea acesteia în 1994, năzuința înaintașilor a putut deveni
realitate istorică concretizată prin punerea pietrii de temelie a noii catedrale, la 27 octombrie 1996, de
către episcopul Dr. Laurențiu Streza al Caransebeșului. Demarând lucrările de construcție, până în 2006
s-a finalizat edificiul subteran, iar cel de structură ajunsese la cota +7, +8m. După o scurtă pauză de
stagnare, lucrările de construcție au fost reluate după instalarea, la 26 febreuarie 2006, a Preasfințitului
Părinte Episcop Lucian. În prima faza s-a amenajat paraclisul la demisolul edificiului, unde s-a slujit
neîntrerupt până la slujba de sfințire, în timp ce șantierul continua la suprafață. Încă din 2007 s-a
prăznuit în mod festiv hramul noii catedrale, la „Duminica Tomii“, numindu-se „Învierea Domnului“, spre
a reprezenta simbolul renașterii eparhiei; la care se va adăuga cel de al doilea hram, al Sfântului Prooroc
Ilie Tesviteanul (20 iulie) în memoria episcopului Elie Miron Cristea, primul ctitor moral al catedralei.
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În continuare, autorul acordă spații largi referitoare la târnosirea catedralei de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, la 12 septembrie 2010. Cu acest
prilej, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel i s-a decernat titlul de cetățean de onoare al municipiului
Caransebeș, al județului Caraș-Severin, precum și titlul de doctor honoris causa al Universității „Eftimie
Murgu“ din Reșița.
Evenimentul târnosirii catedralei a fost imortalizat și de presa locală, mai ales prin articolul intitulat
sugestiv: „Rugăciunea unui vis împlinit“, în care se consemna faptul că „slujba de târnosire a Catedralei
episcopale «Învierea Domnului» și Sfânta Liturghie au fost oficiate de un sobor de arhierei membrii ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române... La eveniment, au participat credincioși din întreg județul,
preoți catolici, reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, demnitari și oameni politici...
În catedrala episcopală s-au investit mulți bani, însă lăcașul de cult merită toate eforturile financiare și
umane. Este un altfel de loc, un loc de rugăciune pe care județul îl merită. Pentru o zi, prin maiestatea
clădirii, prin finețea și eleganța acesteia, prin numărul mare de oameni care și-au închinat câteva ore
evenimentului, Caransebeșul a devenit centrul credinței din Banatul Montan. Ieri, rugăciunea a unit cu
Dumnezeu fiecare persoană prezentă la sfințirea catedralei episcopale. Iar Patriarhul Miron Cristea, prin
statuia amplasată în fața catedralei, pare să-și contemple visul de dincolo de vremi și ființă” (Jurnal de
Caras-Severin, 13 septembrie 2010).
Partea a doua a volumului prezintă un album foto, structurat în mai multe capitole, după cum urmează:
Zidirea catedralei episcopale (p. 63-105), sfințirea catedralei episcopale din Caransebeș - simbolul renașterii
eparhiei (p. 105-115); Hramurile catedralei episcopale - sărbătoarea eparhiei (p. 115-135); pelerinaje, praznice
și hirotonii la catedrala episcopală (P. 135-161); Activități culturale și vizite ale demnitarilor găzduite de
catedrala episcopală (p. 161-181); Activități liturgice în catedrala episcopală (p. 181-193); Artă și arhitectură
(p. 193-223).
Privind atent imaginile foto, excepțional realizate, observăm că ele reușesc să ilustreze intuitiv,
descoperind asemenea muzicii, mai mult decât cuvintele, stările sufletești ale celor implicați responsabil
și activ în desfășurarea etapelor de construcție a catedralei. Bunăoara, e suficient să privim chipul
arhiereului apăsat de dificultăți și încercări de tot felul, pentru a înțelege in final bucuria credinței
salvatoare, după cum însuși mărturisește: „Cei patru ani de lucrări intense, au fost plini de încercări, de
greutăți administrative și financiare. Multe au fost și momentele în care ne-am simțit zdrobiți de neputință,
găsindu-ne în imposibilitatea de a continua lucrările. În cele mai grele momente, Hristos Domnul ne-a fost
alături, învățându-ne și încredințându-ne că acest locaș de rugăciune Îi aparține. În astfel de clipe s-au făcut
minuni și lucrările nu au încetat. Oameni de bine, instituții și conducători ai acestora, preoți, credincioși și
conjuncturi providențiale au fost constanta, care pe lângă dorința noastră arzătoare, s-au împletit într-o
rugăciune neîncetată pentru locaș nou Domnului Dumnezeului nostru. Iată de ce am considerat, încă de
la început, ca zidirea catedralei nu s-a făcut numai prin osteneala omenească, ci mai ales prin rugăciune și
dăruire necondiționată“ (p. 5).
De aceea, se poate constata odată în plus că prin binecuvântarea lui Dumnezeu se confirmă
totdeauna faptul că„finis coronat opus“ (sfârșitul încoronează lucrarea), încât apariția volumului reliefează
importanța duhovnicească, istorică și arhitecturală a mărețului edificiu ce se înscrie deopotrivă în viața
eparhiei și a artei universale, ca mărturie a unui vis împlinit, devenit realitate în urmă cu un deceniu,
după un secol de năzuințe, de frământări și de neîmpliniri...
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INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM - FLORIILE

Preot AUREL FEDIUC
Parohia Crai Nou
,,Osana Fiul lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus !’’
(Mt. 21, 9)

Cu sufletul întristat de povara păcatelor și mintea nelămurită Îl întâmpinăm astăzi pe Hristos Cel
îndurerat ,,de durerea făpturilor Sale’’, în urcușul spre împlinirea Jertfei Sale; ca noi să ne împărtășim de
Ierusalimul cel nou. Astăzi, Biserica noastră serbează frumosul și înălțătorul praznic împărătesc al Intrării
Domnului în Ierusalim sau Floriile. Va fi o ultimă intrare solemnă a Împăratului Slavei în cetatea Ierusalimului
pământesc, înainte de Sfintele Lui Pătimiri. Textul Evangheliei ne spune că Mântuitorul ,,cu șase zile înainte
de Paști’’ (In. 12, 1), se găsea cu ucenicii în casa lui Simon Leprosul (Mt. 26, 6) din Betania, la cină. La cină
erau Lazăr (prietenul Mântuitorului), cel înviat a patra zi din morți, Marta (care slujea la masă) și Maria,
surorile lui Lazăr.
Ierusalimul este un oraș iubit de Mântuitorul Iisus Hristos, care va trece sub mai multe stăpâniri străine,
iar în anul 70 va să fie distrus de armatele romane ale lui Titus; împlinindu-se profeția Mântuitorului: ,,Nu va
rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească’’ (Mt. 21, 2). Mântuitorul intră ,,blând și smerit’’ șezând
pe mânz de asin în cetatea Ierusalimului, ca un biruitor al morțiii, împlinind profeția lui Zaharia: ,,Bucură-te
foarte fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor;
smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei’’ (Zaharia 9,9). Aici, pe crucea Golgotei va întemeia Împărăția lui
Dumnezeu, pentru că ,,El este învierea și viața..’’ (In. 11, 25) iar demnitatea împărătească exercită puterea
,,ca o continuitate între Jertfă și Înviere’’ (cf. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae).
Mergerea pe asin a Mântuitorului prefigurează Biserica. La intrarea în Ierusalim unii se bucurau, alții
cârteau, iar ucenicii au așternut haine pe unde trecea Domnul. Mulțimile aclamau: ,,Osana!’’, I se așterneau
haine și ramuri verzi; dar, tot aceștia peste câteva zile vor striga: ,,Răstignește-L! Răstignește-L!’’ (In. 19, 6).
Câtă lipsă de înțelepciune avem! Dar, de ce ar fi nevoie de atâta înțelepciune (retoric vorbind)? Adesea,
în zilele noastre înțelepciunea (recomandată de Mântuitorul 10, 16) o folosim denaturat, o transformăm
în viclenie sau în orice altceva, sau ne lipsește. Ce slabi și labili suntem, noi, oamenii! Același Ierusalim cu
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mulțimile lui Îi vor intenta proces, Îl vor batjocori, Îi vor pune cunună de spini pe cap și-L vor condamna
la moarte pe Domnul Hristos. Și noi, adesea, răspundem Mântuitorului, în loc de iubire cu ură, în loc de
cinste cu trădare (prin păcate), în loc de lacrimile smereniei, cu oțetul faptelor rele. Mântuitorul va plânge
pentru cetatea Ierusalimului, dar va vărsa și lacrimi amestecate cu sânge în Grădina Ghetsimani, pentru
noi toți.
A suferit patimi și moarte pentru noi. Profetul Isaia ne spune: ,,El a purtat suferințele noastre și durerile
le-a luat asupra Sa, El a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a
fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat’’ (Isaia 53, 4-5). Așadar,
începând cu săptămâna Sfintelor Pătimiri, haideți să lepădăm păcatele, să ne rugăm mai mult, să ne
îmbrăcăm în lumină, ca în lumina sufletului să primim Lumina Învierii lui Hristos, să avem sufletul copiilor,
,,că a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor’’ (Mt. 19,14).
Mulțimile Ierusalimului nu-L înțelegeau pe Hristos (nici chiar ucenicii), vâzând în El un eliberator politic
din neamul lui David, dar Mântuitorul nu este un împărat lumesc (cum credeau ei), căci Împărăția lui este
Împărăția iubirii. Astfel, ,,recunoscând în fața lui Pilat că e Împărat, declară că Împărăția Lui nu-i din lumea
aceasta. Precizând și mai mult acestea, zice: ,,Eu spre aceasta M-am născut și pentru aceasta am venit în
lume, ca să mărturisesc adevărul. Oricine purcede din adevăr, ascultă glasul Meu (In. 18, 37)’’ (Pr. prof. dr.
Dumitru Stăniloae, Teologie dogmatică ortodoxă, Ediția a-Iv-a, Editura I. B. M. O., București, 2010, p. 161).
Mai marii iudeilor veniseră să-l vadă pe Lazăr înviat din morți și cârteau împotriva lui Iisus, iar mulțimea
L-a întâmpinat pentru că auzise că a făcut minuni. Ucenicii au înțeles mai bine toate acestea abia după ce
,,Iisus S-a preamărit’’.
Sărbătoarea Floriilor este învăluită de tristețe pentru că, îndurerat și trist a fost și Mântuitorul Iisus
Hristos. Sărbătoarea are menirea de a ne determina să urcăm cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Crucii
spre desăvârșirea (Mt. 5, 48) și mântuirea noastră. Să ne cercetăm pe noi înșine și să căutăm drumul spre
Hristos! Mulțimea Ierusalimului L-a aclamat ca Împărat pe Hristos, dar mai târziu sufletul lor a fost departe
de El, confirmând spusele: ,,Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine’’ (Mt.
15, 8); ori, Împărăția lui Dumnezeu este în sufletul nostru (Lc. 17, 21) și ,,ea nu stă în cuvânt, ci în putere’’ (I
Cor. 4, 20).
Mântuitorul, în nemărginita Lui iubire de oameni, cu umanitatea Sa răstignit pe Cruce, din ultimile
răsputeri a strigat lor și nouă, ca un Dumnezeu-iubitor: ,,Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac’’ (Lc. 23, 34);
dar tot Mântuitorul a spus: ,,Cel ce are poruncile Mele și le păzește, Acela este care mă iubește; iar cel ce
Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-L voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui’’ (In. 14, 21).
Călătoria Domnului la Ierusalim s-a încheiat cu intarea în templu. ,,Și a intrat Iisus în templu. Și a zis lor:
Scris este: Casa Mea, casă de rugăciune se va chema….’’(Mt. 21, 13); afirmând și confirmând că Biserica este
casa lui Dumnezeu. Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim a fost proorocită din Vechiul Testament
și trebuia să se împlinească pentru că Domnul este Mielul lui Dumnezeu, Care prin Jertfa Sa va împăca
omenirea cu Dumnezeu-Tatăl.
Așa cum ucenicii au așternut haine, iar mulțimea ramuri de copaci -stâlpări- așa și noi trebuie să
așternem înaintea lui Dumnezeu faptele noastre bune. Numai prin credință dreaptă și sinceră îmbrăcată
în fapte bune ne mântuim.
Praznicul împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim are dată schimbătoare pentru că dată
schimbătoare are și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare respectată și cunoscută de
către toți creștinii ortodocși. Poartă numele și de Florii de la florile și ramurile care erau așternute în fața
Mântuitorului - primăvara- perioadă când deja multe flori sunt înflorite. La biserici se aduc ramuri de salcie
(arbore binecuvântat-semnul biruinței și Evangheliei), care se sfințesc după Sfânta Liturghie și se împart
credincioșilor; aceștia păstrându-le la icoane.
Să ne rugăm bunului Dumnezeu să parcurgem săptămâna Sfintelor Pătimiri cu credință, dragoste,
fapte bune și să ne spovedim toți, ca să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului, spre tămăduirea
sufletului şi a trupului. Amin!
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PRIMĂVARA DUHOVNICEASCĂ

DELIA ELENA CONSTANTIN
Miracolul Învierii prilejuieşte
în fiecare an un adânc popas
duhovnicesc pentru fiecare dintre
noi cei care ne raportăm la o aducere
aminte de patimile, moartea şi
învierea Domnului Iisus Hristos, Care
prin răstignirea Sa şi prin Înviere, a
adus lumii o speranţă vie, o primăvară
duhovnicească, fiecăruia dintre noi,
ca o jertfă vie lui Dumnezeu, spre
absolutul creaţiei, ca o renaştere din
nou spre infinitul divinităţii.
Dacă Adam a mâncat din fructul
oprit, neascultând de porunca
lui Dumnezeu, căzând astfel în
neascultare, Dumnezeu, în negrăita
Sa bunătate, a rânduit pentru creaţia
Sa un nou Adam, pe omul cel nou,
pe Iisus Hristos, ca prin El să putem
dobândi pacea lăuntrică, rodul
ascultării, ce duce spre o împletire a
divinului cu umanitatea. Primăvara
duhovnicească, un impuls, o
speranţă în omul cel nou creat după
chip şi asemănare, ne readuc în prim
plan lacrimi duhovniceşti, dar şi o
rugăciune neîncetată dinlăuntrul
inimii, spre bucuria desăvârşită.
Bucuria lăuntrică este ea însăşi o
primăvară duhovnicească, un miracol al divinităţii, spre care ne raportăm ca un prim pas spre urcuşul
nostru duhovnicesc, ca o binecuvîntare în care sălăşluieşte inima ce aparţine Absolutului transcendent,
ca o manifestare vie a harului revărsat întregii omeniri.
Creaţia însăşi se bucură, tresaltă cu o bucurie nemărginită către Cel ce a creat-o, datorită căreia
revarsă din preaplinul bunătăţii sale o fericire ce mereu va aduce cu sine ceva sacru, care amplifică în
toată frumuseţea sa bucuria reînvierii la viaţă, ca o nădejde spre unirea deplină dintre om şi Dumnezeu,
dintre moarte şi viaţă.
Fiecare dintre noi revarsă din preaplinul inimii sale dorinţa de apropiere de Creatorul Său, spre un
nou început spre mântuire, ca aducându-ne aminte de aceasta să tresăltăm cu bucurie spre raza de
lumină, ca mai apoi luminându-ne cugetele, să ne apropiem cu fiecare pas de Înviere, dar în special, de
învierea sufletelor noastre.
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NOI PROTOPOPI LA LUGOJ ŞI LA FĂGET
REDACŢIA
La data de 1 martie 2021, prin decizia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, în
funcția de conducător al oficiilor protopopești Lugoj și Făget au fost numiți preoții Ionuț Viorel Furdean
și Dorin Ioan Covaci.
Numirea celor doi protopopi s-a făcut în conformitate cu Statutul de Organizare și Funcționare al
Bisericii Ortodoxe Române, ținându-se seamă de cerințele misionar-pastorale locale, de media generală
de licență în Teologie, de activitatea deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și
socială, precum și de faptul că ambii protopopi se bucură de aprecierea preoților și a credincioșilor.
Redăm mai jos câteva aspecte din viața și din activitatea acestor slujitori ai altarelor bănățene care,
prin binecuvântarea lui Dumnezeu, au fost aleși și numiți să coordoneze bunul mers al vieții bisericești
în protopopiatele Lugoj și Făget, pentru un mandat de 4 ani.
Preotul iconom stavrofor Ionuț Furdean
S-a născut la data de 14 octombrie 1984 în orașul Lugoj din
părinții Maria și Viorel Furdean. După absolvirea școlii primare
și gimnaziale la Criciova și Lugoj, a urmat cursurile Seminarului
Teologic liceal „Ioan Popasu” din Caransebeș, pe care l-a absolvit în
anul 2004, cu media generală de 9.33.
Între anii 2004-2008 a studiat în cadrul Facultății de Litere,
Teologie, Istorie, secția Teologie Pastorală din cadrul Universității
de Vest din Timișoara, pe care a absolvit-o cu media generală de
Licență 9.50.
Înzestrat cu alese calități muzicale, a fost încadrat cântăreț
bisericesc la parohia Criciova, Protopopiatul Lugoj din data de 1
iunie 2008 până la 1 iunie 2009.
La 21 iunie 2009 a fost hirotonit întru diacon la Parohia „Învierea
Domnului” din Lugoj, iar la 28 iunie 2009 a fost hirotonit preot la
Parohia Timișoara-Dacia, pe seama Parohiei Jdioara, Protopopiatul
Lugoj, ambele hirotonii fiind săvârșite de către Preasfințitul Părinte
Episcop – vicar Paisie Lugojanul.
În vremea păstoririi la parohia Jdioara a ostenit la intensificarea vieții bisericești a credincioșilor și la
îmbogățirea activităților liturgice, social-filantropice și administrativ-bisericești.
Părintele Furdean s-a remarcat în mod deosebit datorită proiectelor catehetice destinat copiilor și
tinerilor, pe care i-a implicat în viața parohiei și i-a format din punct de vedere muzical-artistic.
Cu copiii și tinerii din parohie a derulat o multitudine de activități pastorale și culturale, în urma
cărora prezența lor la biserică a crescut în mod considerabil.
În vederea pregătirii sale teologice, preotul Ionuț Viorel Furdean a urmat cursurile pentru obținerea
gradelor profesionale în preoție și a obținut definitivatul și gradul II.
Aceste realizări l-au recomandat pentru înscrierea la examenul de selecție în vederea ocupării postului
vacant de preot la Parohia „Învierea Domnului” din Lugoj, unde a fost încadrat la 1 iunie 2016.
Odată cu instalarea la Lugoj, a primit ascultare din partea Părintelui Mitropolit Ioan de a coordona
activitățile tinerilor din Liga Tinerilor Creștini Ortodocși (LTCOR) și de a se ocupa de organizarea
conferințelor și a întâlnirilor catehetice cu aceștia, derulate în sala de  ședințe a protopopiatului.
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Tot cu tinerii a organizat numeroase pelerinaje la mănăstiri, biserici, obiective culturale, învățându-i
să prețuiască frumusețea Ortodoxiei și a spiritualității creștin-ortodoxe.
În perioada studiilor seminariale a arătat o înclinație deosebită spre poezia religioasă și literatura
clasică, concretizată prin publicarea de poezii și articole în reviste de specialitate și broșuri. Totodată, este
autor al volumului de versuri religioase „Ectenia lacrimilor”, publicat în anul 2003, la Editura Marineasa
din Timișoara.
În prezent este masterand în anul II la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara, Specializarea
Religie, Cultura și Societate.
Preotul iconom stavrofor Dorin Ioan Covaci
Preotul Dorin Ioan Covaci s-a născut la 19 iunie 1977 în localitatea
Temerești, din părinții Dorel și Talida Covaci și încă de la vârsta de 10
ani a cântat la strana bisericii din parohia natală. Între anii 1991-1995
a urmat cursurile Liceului Teoretic „Traian Vuia” Făget, fiind absolvent
al secției Matematică-Fizică.
După promovarea examenului de bacalaureat s-a înscirs la
Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie, Secția Teologie Pastorală, pe
care a absolvit-o în anul 1999, cu media generală la Licență 9,50.
Pregătirea sa teologică a continuat cu studiile de masterat, între
anii 2000-2002, la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau,
disciplina Caritaswissenschaft und Gesellschäftslehre.
Părintele Dorin Ioan Covaci a continuat studiile post universitare
de master în Drept Comunitar și Integrare Europeană la Universitatea
Tibiscus Timișoara pe care le-a absolvit în anul 2007.
În perioada 2017-2019 a studiat la Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie din Timișoara, unde a absolvit studiile de master în specializarea Religie, Cultură, Societate.
Hirotonia sa întru diacon (2 septembrie 2001) și întru preot (8 decembrie 2002), pe seama bisericii, iar
la 8 decembrie 2002 a fost hirotonit preot pe seama parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Temerești,
a fost săvârșită de către Preasfințitul Lucian Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.
Părintele Dorin Ioan Covaci a susținut și examenele pentru obținerea gradelor profesionale în preoție:
definitivat (2004), gradul II (2008) și gradul I (2013).
Pe parcursul misiunii preoțești, părintele Covaci a urmat și alte cursuri de specializare, de management
de proiect, de lucrător de tineret, organizate prin sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoarei. De
asemenea, a susținut diferite referate în cadrul conferințelor de la protopopiatul Făget și la întâlnirile pe
grupe de preoți organizate la diferite parohii.
Căsătorit cu prof. dr. Alina Lioara Barboni, de la Liceul „Traian Vuia”, din Făget, au împreună o fetiță,
Teodora Maria, elevă în clasa a XI-a la același liceu.
În anii de slujire la Parohia Temerești, părintele protopop a fost preocupat de îmbunătățirea vieții
spirituale și culturale a credincioșilor, precum și de ajutorarea persoanelor cu probleme materiale.
Preacucernicia Sa a trimis mai mulți tineri din parohie să studieze la Școala de de cântăreți bisericești,
așa încât la ora actuală acolo există una dintre cele mai bune strane din protopopiat, alți tineri fiind
îndrumați să urmeze cursurile Facultății de Teologie din Timișoara.
Din rândul realizărilor sale fac parte renovarea bisericii parohiale, înzestrarea ei cu instalație de
sonorizare, încălzire centrală, mobilier și obiecte bisericești; renovarea casei parohiale și recuperarea
proprietăților parohiale naționalizate de statul comunist.
Pe lângă acestea, a organizat tabere pentru copii și tineri, pelerinaje cu credincioșii parohiei, a
revitalizat corul parohial, pentru toate ostenelile fiind răsplătit cu distincția de iconom stavrofor.
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POEZII

Providența divină
HRISTOS A ÎNVIAT!
Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Români, cântați lângă altar În trai senin... în trai amar...
Sădiți credință-n gând curat.
Trăiți în cinste și-armonie Opriți tot răul care crește Simțiți curat și creștinește,
Aveți, în voi, lumină vie.
Iisus crucificat a fost N-ați înțeles?... Ce-ați înțeles?
Vă închinați... mai rar... mai des...
Iar vieții... cum îi dați un rost?
Altar clădiți în suflet viu,
Tot răul lumii să-l opriți.
Hristos veghează. Să-Liubiți!
Renașteți dragostea de Fiu!
În suflete s-aveți iubire
Şi fruntea sus s-aveți mereu Trăiți crezând în Dumnezeu,
Oameni cinstiți în gând și-n fire.
Să știm cânta, să știm cinsti,
Având lumină pe la porți.
Iisus a înviat din morți,
Neîncetând a ne iubi.
Voi, oameni... mai ușor... mai greu...
În viața dată s-o trăim,
Acum, prin cânt, să mulțumim,
Toți, într-un glas, lui Dumnezeu!
Dr. TEONA SCOPOS
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Mulțumesc oh, Doamne!
Că mi-ai arătat
Ce mult mă iubești
Şi m-ai apărat.
Mi-ai dat ajutorul
Şi-ocrotirea Ta
Și mi-ai oferit
Toată dragostea.
Chiar de mic copil
Ți-am simțit iubirea
Am știut că Tu
Îmi dai fericirea.
Anii au trecut
Nu Te-am ascultat
De iubirea Ta
M-am îndepărtat.
Dar chiar și așa
Tot nu m-ai uitat
M-ai purtat pe brațe
Şi m-ai așteptat.
Apoi am primit
Lovituri în viață
Şi necazuri multe
Palme peste față.
Și când m-am întors
La Tine- ndreptat
M-ai primit cu drag
Și nu m-ai certat.
Preot IOAN VASILE CHEREGI
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FAPTA
Domnul dă înțelepciune
Tuturor celor ce cer,
Însă fără fapte bune
Toate cele bune pier!
Dacă vrei să treci de-a dreapta
Când o fi să pleci de-aici,
Să ai în vedere fapta,
Căci cu fapta te ridici!
Însă chiar și fapta bună
Când e fără-nțelepciune
Poa’ să-ți fure din cunună,
Să-ți fie deșertăciune!
SORIN DRAGOŞ BUTUCEL

Oh, Maică Sfântă!
Oh, Maică Sfântă bună „Îndrumătoare”
Ne-ajuți mereu la vreme de-ncercare
Cu Tine nu ne pierdem pe cărare
Ci dobândim minunile cerești.
Oh, Maică Sfântă bună „Portăriță”
Tu poarta raiului tuturor vrei s-o deschizi
Tuturor celor ce te caută cu credință
Și-n fața ta aduc lacrimi fierbinți.
Oh, Maică Sfântă bună „Ajutătoare”
Tu ruga tuturor o împlinești
La vreme de necaz, tu ești scăpare
Tu viața noastră bine-o cârmuiești.
Stăpâna mea și Doamnă, Împărăteasă!
Mirarea oamenilor și a îngerilor ești
Tu cea în veci Fecioară și Crăiasă
Tu toate bine le chivernisești.
Fii și a mea Stăpână Împărăteasă!
Căci viața Domnului mi-am închinat
Îți mulțumesc Preasfântă Maică și Mireasă
Că-n viață tu mereu mi-ai ajutat.
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Cin’ să bată-n poartă
așa târziu?
Cin’ să bată-n poartă așa târziu?
Să fie oare chiar Hristos?
Oh, ți-ar fi de folos!
Dar oare, frate, L-ai primi? Dar oare L-ai primi?
Mai ai tu, frate, acolo un loc?
Mai ai în inimă tu, foc?
Să-L poți primi că s-a-nserat
Oh, iată s-a-nnoptat ...
Și e târziu, și e flămând
Și iată vântul tot bătând
E obosit de atâta drum
Și-a ajuns la casa ta acum ...
De L-ai primi, te-ai mântui
De-L părăsești, pierzi căi cerești
De viața bine-ți cumpănești
Ai să-L primești!
Rasofora XENIA PINTER
Mănăstirea Timişeni

ÎNDEMN
Dacă se repetă întâmplările, faptele istoriei,
Trebuie să înțelegem în disperarea noastră
Că nu se dezmind niciodată ciclurile Terrei
În lupta noastră de veacuri cu natura vastă.
După cum am văzut noi, generațiile trecute,
Degeaba avem voință, speranțele-s pierdute.
Totul se arată a fi o înșelătoare deșărtăciune,
Peste tot Pământul pandemia e o amărăciune.
Va trece omenirea dintr-o stare, în alta în chin,
Schimbările conștiinței, a vieții sunt pline de
suspin,
Crezul nădejdii trebuie îndreptat spre Cer mereu
Rugați-vă cu credință la Bunul Dumnezeu!
Maria tcaciuc brăteanu

Învierea

ACTUALITATEA EPARHIALĂ
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Credincioșii timișoreni
au prăznuit, în Duminica
a VI-a din postul Sfintelor
Paști,
marele
praznic
al Intrării Domnului în
Ierusalim, numit în popor
și Floriile. La Catedrala
mitropolitană din capitala
Banatului,
programul
liturgic a debutat în
ajunul
sărbătorii,
cu
săvârșirea Slujbei Vecerniei
Mari și a Litiei, oficiate de
Întâistătătorul Mitropoliei
Banatului, împreună cu
preoții și diaconii catedralei.
Prin rugăciuni și cântări
liturgice, cu un pronunțat
caracter
doxologic
și
anamnetic,
credincioșii
au actualizat evenimentul
din istoria mântuirii, când
Mântuitorul Hristos a
intrat cu ovații, înainte de
sărbătoarea Paștilor, în
cetatea Iersusalimului.
În ziua praznicului,
Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie a fost oficiată de
Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Ioan, înconjurat
de un sobor de preoți și
diaconi. În cadrul slujbei,
diac. Emanuel Ioan Pavel
a fost hirotonit preot pe
seama Parohiei Balinț, Protopopiatul Lugoj. După otpustul sinaxei euharistice, Chiriarhul eparhiei a
rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a subliniat contextul în care a avut loc intrarea triumfală a
Domnului în cetatea Ierusalimului, înainte de Pătimirile Sale.
La finalul slujbei, credincioșii au luat la casele lor ramuri de salcie binecuvântate, care amintesc de
stâlpările verzi de finic cu care a fost întâmpinat Mântuitorul la intrarea Sa în Ierusalim. Ramurile de
salcie, pe lângă faptul că imită gestul de plecare smerită în fața Creatorului lumii, sunt, la fel ca și ramurile
de finic sau măslin, un simbol al biruinței asupra morții, pe care Iisus Hristos a învins-o atât prin învierea
lui Lazăr din morţi, cât mai ales prin Învierea Sa.
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Prohodul Mântuitorului la catedrala mitropolitană

Potrivit tradiției liturgice, în Sfânta și Marea Vineri, când se reactualizează pătimirile moartea și
îngroparea Mântuitorului Hristos, sute de timişoreni au participat, la orele serii, la Slujba Deniei
Prohodului Domnului. Sfânta slujbă a fost oficiată în Catedrala Mitropolitană din urbea de pe Bega de
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor
de preoţi şi diaconi.
Credincioșii au înălţat rugăciuni şi au cântat antifonic Prohodul Domnului în jurul Sfântului Epitaf,
împreună cu întreg soborul slujitorilor, închipuind, tainic, pe cei care, cu evlavie, L-au coborât pe
Mântuitorul Hristos de pe Cruce şi L-au aşezat în mormânt. La sfârşitul Doxologiei a avut loc tradiţionala
procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, ce simbolizează cortegiul care a însoțit Trupul Mântuitorului
spre mormânt. După procesiune, toţi credincioşii prezenţi au intrat în sfântul locaș, trecând pe sub
Sfântul Epitaf.
La finalul deniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a adresat un cuvânt de învățătură, în
cadrul căruia a reliefat contextul evenimentelor prin care a trecut Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru
răscumpărarea neamului omenesc, în cea mai tulburătoare zi din istoria umanității. Totodată,
Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre nemăsurata iubire de oameni a Fiului lui Dumnezeu: „Noi L-am pus
pe Hristos între doi tâlhari, El, în schimb, ne-a pus între îngeri; noi L-am pus în pământ (mormânt), El
ne-a dus, prin jertfa Sa, în cer. Să-I aducem Domnului Hristos lacrima noastră de pocăință și, prin glas de
rugăciune, să fim alături de Preacurata Sa Maică în durerea ei pentru răstignirea fiului său”!

Sfinţirea crucilor la biserica nouă din parohia Giroc

În Duminica a 3-a din postul Sfintelor Paști, numită și Duminica Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul
Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul comunității
parohiale din Giroc. Înaltpreasfinția Sa a participat, în biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, la
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de părintele paroh Marius Șonea, părintele Adrian Covan și
arhid. ing. Timotei Anișorac, consilier eparhial. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Giroceana,
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condus de prof. dr. Mircea
Sturza. După otpustul slujbei,
Mitropolitul Banatului a rostit o
omilie referitoare la fragmentul
evanghelic duminical, narat de
evanghelistul Marcu (8, 38-34; 9,
1).
În
continuare,
Părintele
Mitropolit
Ioan,
împreună
cu soborul slujitor, a săvârșit
slujba de sfințire a noilor cruci,
care vor fi așezate pe turlele
noii biserici parohiale. Alături
de credincioși, la eveniment,
au participat și reprezentanții
autorităților locale și județene.
La final, Înaltpreasfinția Sa a
exprimat cuvinte de apreciere și
gratitudine pentru toți ostenitorii
și binefăcătorii care au contribuit
la edificarea monumentalului
lăcaș de cult.

Sfinţire de capelă funerară la parohia Valcani

Duminică
18
aprilie,
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan al Banatului a poposit la parohia
Valcani, protopopiatul Sânnicolau
Mare, păstorită de vrednicul preot Ilie
Ioan Faur. Aici, Părintele Mitropolit a
fost întâmpinat de oficialităţile locale
şi de mai mulţi preoţi şi diaconi în
frunte cu părintele protopop Marius
Podereu, respectiv credincioşi şi
credincioase din parohie şi din
parohiile învecinate. Cu acest prilej
s-a sfinţit noua capelă mortuară din
cimitirul localităţii, ridicată în ultima
perioadă de timp.
La ceas de seară, Chiriarhul nostru
a poposit şi la biserica cu hramul
Naşterea Maicii Domnului din oraşul Sânnicolau Mare, unde primit de părintele protopop Marius
Podereu a cercetat biserica şi s-a întâlnit cu membri ai Consiliului parohial şi cu bunii credincioşi.

Deniile din săptămâna a cincea a Postului, la catedrala mitropolitană

An de an, în toate bisericile ortodoxe se oficiază, Vineri seara, în săptămâna a cincea a Postului Sfintelor
Paști, slujba deniei cu Acatistul Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist. Și la Catedrala mitropolitană„Sfinții
Trei Ierarhi” din Timișoara, slujba deniei a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
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La final, Părintele
Mitropolit Ioan a rostit
un exordiu despre
geneza
și
istoria
condacului „Apărătoare
Doamnă…”
din
componența Imnului
Acatist închinat Maicii
Domnului. „Acest cânt
s-a născut în urmă
cu aproximativ 1400
de ani, în vremuri de
restriște, când asupra
Constantinopolului,
cetatea
credinței
profunde din acea
vreme, s-au abătut
diverse încercări și prigoniri, mai ales că lumea păgână voia să-o cucerească, întrucât era capitala
imperiului. În acele momente, când împăratul, clerul și credincioșii din Constantinopol au vazut corăbiile
venind pe mare, pline cu păgâni, și-au pus încrederea în Maica Domnului. De fapt, încă din epoca
primară a Bisericii, credincioșii aveau evlavie și se rugau Maicii Domnului, să mijlocească pentru ei la
Fiul său cel iubit. Într-adevăr, mare nădejde au credincioșii în Maica Domnului, care se roagă neîncetat
pentru fiecare dintre noi! Să ocrotească Maica Domnului întreaga noastră țară, așa cum a ocrotit cetatea
Constantinopolului! “, a spus Mitropolitul Banatului.
Printre imnurile liturgice ce alcătuiesc specificul acestei perioade premergătoare marelui praznic al
Învierii Domnului, un loc deosebit îl ocupă și Imnul Acatist, care, prin faptul că, la obârșie, a reprezentat
un oficiu votiv pentru eliberarea cetății Constantinopolului de sub stăpânirea avarilor și a păgânilor,
a devenit imnul prin excelență al încrederii creștinilor în ocrotirea Maicii Domnului, în lupta contra
patimilor și a ispitelor care atacă necontenit cetatea sufletului.
*
Credincioșii
timișoreni
au participat miercuri, în
săptămâna a 5-a din Postul
Sfintelor Paști, la Denia
Canonului Mare al Sfântului
Cuvios Andrei Criteanul. La
Catedrala mitropolitană din
Timișoara, cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului
Părinte
Mitropolit Ioan, sfânta slujbă
a fost oficiată de Preasfințitul
Părinte
Paisie
Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei, împreună cu un
sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură,
rostit
la
finalul
deniei,
Preasfinția Sa a vorbit despre
semnificația acestei creații
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imnologice a Sfântului Andrei, Arhiepiscop de Gortyna (dioceză a Mitropoliei Cretei), pentru viața
liturgică a credincioșilor; aceasta, prin faptul că pune în atenție viața omului de la creație până la Hristos,
Dumnezeul-Înomenit, prezentând tragedia omului indolent, autarhic și îndepărtat de Dumnezeu, este
deopotrivă o meditație biblică și o rugăciune de pocăință pentru curățirea și învierea sufletului din
moartea păcatului, precum și un imbold de refacere a legăturii filiale cu Dumnezeu.

Centenarul parohiei Timișoara Iosefin

În duminica a V-a din Postul Sfintelor Paști, Parohia Timișoara-Iosefin și-a sărbătorit centenarul. Cu
acest prilej, la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de pomenire pentru ctitorii parohiei, care, la
data de 17 aprilie 1921 au constituit Consiliul parohial, l-au ales ca președinte al acestui for bisericesc
pe avocatul Emanuil Ungurianu și au hotărât înființarea parohiei Principele Carol, pe raza cartierului
german al Timișoarei, numit Iosefim.
Totodată, pe lângă ctitorii parohiei, știuți și neștiuți, au fost pomeniți ierarhii din vremea respectivă,
episcopii Aradului, Grigore Comșa și Andrei Magieru și mitropolitul Vasile Lazarescu, preoții slujitori
trecuți la Domnul, binefăcătorii și credincioșii care, în urmă cu 100 de ani, au luptat pentru înființarea
parohiei, iar ulterior au zidit casa parohială și biserica cu hramul Nașterea „Maicii Domnului”.
Întru cinstirea centenarului parohial se reeditează monografia parohiei, revăzută și întregită și se
așază, pe absida exterioară a Sfântului Altar, un mozaic cu icoana hramului.
Momentele mai importante din ultimii 100 de ani au fost surprinse într-un film documentar, difuzat
de televiziunea „Trinitas” a Patriarhiei Române.
În semn de prețuire, recunoștiință și dragoste, până la sfârșitul anului 2021 vor fi pomeniți în sfânta
biserică și la locurile de veci din cimitirele orașului, ctitorii parohiei și ai bisericii din rândul cărora fac parte
arhitecți, pictori, sculptori, dirijori ai corului, medici, oameni de cultură implicați în viața comunității,
care ne-au lăsat moștenire o bogată zestre bisericească, culturală și filantropică.
La Liturghia din duminica a V-a a Postului Mare au participat toți membrii Consiliului parohial,
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credincioșii, iar membrii coralei „Doina Banatului” au împodobit serviciul religios cu frumoasa cântare
bisericească, moștenită din vremea preotului ctitor Ioan Imbroane.

Două tone de alimente pentru spitalul din Gătaia

Arhiepiscopia Timișoarei,
prin implicarea directă a
Înalpreasfințitului
Părinte
Ioan, Mitropolitul Banatului, a
acordat marți, 6 aprilie, un nou
ajutor umanitar Spitalului de
Psihiatrie Gătaia. În prezența
Părintelui Mitropolit Ioan,
aprox. două tone de alimente
au fost oferite pacienților
din această unitate publică
sanitară de monospecialitate
de tip pavilionar.
De la începutul pandemiei,
Arhiepiscopia
Timișoarei
a oferit spitalului, în mod
constant, alimente necesare
pentru
asigurarea
unui
regim alimentar echilibrat,
corespunzător
afecțiunilor
pacienților, știut fiind faptul
că, într-o unitate medicală,
atât tratamentul medical,
cât și regimul alimentar au
un însemnat rol terapeutic,
accelerând
refacerea
organismului
persoanei
suferinde.

Debutul conferințelor prepascale la Facultatea de Teologie

Sub titlul Diaspora românească – misiune și pastorație dincolo de fruntariile țării, s-a desfășurat
miercuri 1 aprilie, prima conferință prepascală din acest an. Ea a fost susținută de părintele lect. univ. dr.
Marius Florescu, profesor de Misiologie la Facultatea de Teologie ortodoxă din Timișoara.
Conferința, organizată on line, a reunit profesori de Teologie, studenți, profesori de Religie,
elevi și alți doritori de a afla ce înseamnă și cum este organizată Diaspora ortodoxă în general și cea
românească în special. Tematica vastă, prezentată sintetic de către conferențiar, a abordat mai întâi
noțiuni de terminologie și generalități privind actualitatea temei. Intrându-se în subiect, a fost prezentat
documentul intitulat Diaspora ortodoxă, adoptat de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe în anul
2016. Tot acum au fost trecute în revistă anumite dificultăți apărute între Bisericile Ortodoxe Locale cu
privire la Diaspora.
Introducerea la tema propriu-zisă a Diasporei ortodoxe românești a fost precedată de un citat al
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a subliniat de ce este importantă cultivarea relațiilor firești
și frățești dintre Biserica Mamă și credincioșii ortodocși români aflați dincolo de fruntariile țării. O altă
perspectivă prezentată asupra exigențelor slujirii în Diaspora a fost cea a Înaltpreasfințitului Părinte
Mitropolit Iosif Pop de la Paris.
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Sunt peste patru milioane de români în Diaspora, exceptându-i pe cei aproape șase milioane care
trăiesc împrejurul granițelor țării. Părintele conferențiar a prezentat cum este organizată Diaspora
ortodoxă românească și care sunt particularitățile slujirii de acolo.
La final, a fost amintită iconografia anului omagial al Diasporei ortodoxe, care este constituită din
icoanele sfinților Ioan Casianul, Dionisie Exiguul și Ioan Iacob Hozevitul. Pentru a exemplifica cum se
desfășoară slujirea dintr-o parohie din Diaspora, a fost detaliat programul slujbelor religioase de la
parohia Roma XI, aflată sub jurisdicția Episcopiei ortodoxe române din Italia.
Moderatorul conferinței a fost părintele conf. univ. dr. Constantin Jinga. Prezent la conferința on line
a fost și părintele consilier lect. asoc. dr. Nichifor Tănase, care a transmis un cuvânt de binecuvântare și
de apreciere din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului.

Taina Sfântului Maslu la parohiile Criciova și Cireșu

În Duminica Crucii, în parohia Criciova, Protopopiatul Lugoj, imediat după Sfânta Liturghie, s-a săvârşit
Taina Sfântului Maslu de obşte.
Păstrând astfel o veche tradiţie existentă în parohie, credincioşii au participat la săvârşirea acestei
Sfinte Taine, rugându-se pentru sănătatea trupească şi sufletească alături de preoţii invitaţi.
Din soborul slujitorilor au făcut parte: protopopul Ionuţ Viorel Furdean, preotul paroh Claudiu
Subescu, părintele Narcis Cristian Tiron de la parohia Victor Vlad Delamarina, părintele Mihail Copil de
la parohia Jena, părintele Nicolae Ciucure de la parohia ,,Învierea Domnului” Lugoj, părintele Ion Last de
la parohia Cireşu şi părintele Vali Petrică Ungar de la parohia Jdioara.
Răspunsurile la strană au fost date de corul parohiei Criciova, cor renumit pentru nenumăratele
prezenţe artistice la diferitele festivaluri.
După cuvântul de învăţătură rostit de Preonoratul părinte protopop, preotul paroh a mulţumit
preoţilor slujitori, autorităţilor locale prezente, familiei implicate în buna-desfăşurare a evenimentului,
cât şi tuturor credincioşilor participanţi.
*
În Duminica I din Postul Mare, în parohia Cireşu, Protopopiatul Lugoj, s-a oficiat Taina Sfîntului Maslu
de obşte. Soborul slujitorilor a fost alcătuit din protopopul Ionuţ Viorel Furdean, preotul paroh Ion Last,
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ieromonahul Nicolae Danco de la mănăstirea ,,Sfânta Treime”, părintele Alin Vărzaru de la parohia Cotu
Mic Lugoj, părintele Traian Birăescu de la parohia Lugoj ,,Dealul Vii”, părintele Claudiu Subescu de la
parohia Criciova şi părintele Vali Ungar de la parohia Jdioara.
La parohia Cireşu, prin strădania preotului paroh Ion Last, copii au un rol, deosebit de frumos,
implicându-se atât la cântarea de la strană, cât şi la diferitele proiecte catehetice implementate.
Credincioşii s-au rugat împreună cu preoţii pentru sănătatea lor şi a celor dragi, la final preotul proh a
multumit părintelui protopop pentru cuvântul de învăţătură dar şi celorlalţi preoţi prezenţi.

Părintele prof. dr. Stelian Tofană de la Cluj-Napoca în dialog cu timișorenii

În cadrul ciclului de conferințe prepascale/2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Mitropolit Ioan și cu sprijinul pr. ic. stavr. dr. Nichifor Tănase, din partea sectorului Învăţământ şi Tineret
al Arhiepiscopiei Timișoarei, a avut loc un eveniment deosebit, reprezentat de conferința „În dialog
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cu Dumnezeu, între logică și mister”.
Conferința a fost susținută de Pr. Prof. Dr.
Stelian Tofană, titularul catedrei de Studiul
Noului Testament din cadrul Facultății de
Teologie Ortodoxă, Universitatea BabeșBolyai, Cluj Napoca, fiind la ora actuală
una dintre cele mai autorizate voci în
domeniul studiilor biblice din România. Pe
lângă activitatea didactică și de cercetare
academică, părintele desfășoară o intensă
activitate misionară, susținând nenumărate
conferințe pe teme biblice și duhovnicești.
În partea introductivă, părintele a oferit
un răspuns la întrebările : Ce presupune un
dialog? Dacă poate fi vorba de un dialog
al nostru cu Dumnezeu? argumentând că
rugăciunea este în principal o vorbire lui
Dumnezeu. Ea trebuie să cuprindă mai întâi
mulțumirea și lauda adusă lui Dumnezeu.
Rugăciunea este mai mult decât un dialog,
mai degrabă ea este o revărsare a sufletului.
Dumnezeu se descoperă într-o experiență,
de viață, a noastră cu El. Punctul central al
conferinței l-a constituit răspunsul biblicteologic la întrebarea: Cine este Dumnezeu?
Plecând de la faptul că Evanghelia a patra
cuprinde zece ziceri în care Iisus Se definește,
ziceri care trimit la revelarea Numelui divin
către Moise, părintele a accentuat faptul că
Dumnezeu este atotprezent, aproape de
fiecare om. Întra-adevăr, în Ieșire 3,14, lui
Moise Dumnezeu își descoperă Numele: „Eu sunt Cel ce sunt”, care este tradus în Septuaginta printr-un
participiu prezent nominativ al verbului einai : ho ōn. În limba germană (și în trad. lui Luther) este redat
astfel: Ich bin der «Ich-bin-da».Particula da poate fi tradusă prin „aici” și „acolo” = pretutindeni. Așadar,
Dumnezeu este Cel ce domină întregul univers, întreaga creație, nu este cauzat de nimeni și de nimic.
Ca exemple de vorbire lui Dumnezeu, părintele s-a referit mai întâi la textul din I Regi cap. 1: rugăciunea
„îndelungă” a Anei, mama judecătorului Samuel, despre care textul sfânt notează că „vorbea în inima sa”
(1,13) și arată cum „își revarsă sufletul înaintea Domnului” (1,15); în loc de răspuns imediat, Ana primește
un răspuns care va fi perceput în experiența ei cu Dumnezeu, în împrejurările concrete ale vieții. În final,
ea a dobândit mai mult decât a cerut ! Răspunsul lui Dumnezeu trebuie așteptat în taină, ne spune acest
episod. Din Noul Testament, părintele a tâlcuit „dialogul dramatic, ieșit din comun”, dintre Mântuitorul și
femeia din Siro-Fenicia, a cărei fiică era stăpânită de diavol (Mt. 15,21-28). Trecând cu bine cele trei probe
de încercare a credinței – indiferență, eschivare, refuz umilitor – , ea a primit mai mult decât a cerut: „Fie
ție cum voiești !”, adică a primit mai mult decât sănătatea fiicei! „Noi trebuie să ne așezăm în așteptarea
răspunsului lui Dumnezeu, după ce noi în vorbirea noastră i-am exprimat și i-am prezentat oful nostru”,
a subliniat în final părintele.
Conferința a fost audiată de peste o sută de participanți: profesori de la Facultatea de Litere, Istorie
și Teologie din Timișoara, profesori de religie și studenți teologi și membrii ai ASCOR – Timișoara.
Întrebările participanților au provocat răspunsuri teologice argumentate deosebit. Ele au vizat contextul

Învierea

43

pericopei din Apostolul Duminicii a III-a a Sfântului Post (Evrei 4,14 – 5, 6), evindențiindu-se tema vorbirii
lui Dumnezeu către oameni prin Revelația desăvârșită realizată „prin Fiul” (cf. Evrei 1,1 ; „în Fiul”, cum
apare în original). A fost accentuată, de asemenea, puterea cuvântului lui Dumnezeu (cf. Evrei 4,12) de a
lucra în viețile oamenilor, pentru mântuirea lor, precum și slujirea de mijlocire permanentă a Domnului
Hristos ca Arhiereu pentru mântuirea credincioșilor (Evr 7,25). Bazat pe exemplul biblic al Anei, părintele
Stelian Tofană a accentuat importanța poziționării cultice în raport cu Dumnezeu, rolul cultului.

În sprijinul semenilor, la parohia Timișoara Viile Fabric

An de an și de ani buni, parohia timișoreană Viile Fabric din Calea Lipovei acordă constant, cu
ajutorul comunității parohiale, pachete consistente de alimente neperisabile și bani familiilor aflate în
dificultate și greu încercate din punct de vedere social și financiar. În general, timpul marilor sărbători ale
creștinătății sensibilizează inima
credincioșilor și devin solidari
cu semenii lor, mângâind, astfel,
prin faptele milei trupești, pe cei
se află în diferite tipuri de nevoi.
Femeile din Comitetul parohial
sub coordonarea preotului paroh
Marius Sfercoci, luni 26 aprilie
a.c., au pregătit și distribuit 65 de
pachete de alimente neperisabile
și, totodată, au împărțit suma
de 12.000 lei familiilor nevoiașe
aflate în evidențele parohiale.
Parohia în cauză, de peste 8
ani de zile, sprijină lunar Secția
de recuperare pediatrică din
cadrul Spitalului ”Louis Țurcanu” din Timișoara, cu materiale igenico-sanitare de îngrijire a copiilor,
medicamente și alte produse și echipamente ce sunt necesare bunei desfășurări a activității medicale și
administrative.
De asemenea, de peste 4 ani de zile, cu ajutorul SC GENESA SRL, din localitatea Dumbrăvița,
reprezentată de bunii creștini Adrian și Voica Bircea, parohia oferă o masă caldă zilnic pentru 50 de
persoane.
Acestea sunt rodul firesc al iubirii și solidarității parohiale față oamenii vârstnici și săraci și față de
familiile cu mulți copii, care suferă datorită situației sociale deosebite în care se află și nu reușesc prin
veniturile lunare să se suțină pentru a duce o viață normală.

Activități pastoral-misionare la biserica studenților din Timișoara

Biserica Studenților din Timișoara se află în campusul Universității de Vest din Timișoara și desfășoară
o activitate intens misioară în rândurile studenților din mediul universitar timișorean. În decursul
timpului, la această biserică au fost botezați foarte mulți tineri din tara si din străinatate. Impresionați de
atmosfera duhovnicească si de frumusețea slujbelor, mulți ei au revenit cu drag aici ori de câte ori pașii
i-au purtat prin acest oraș al florilor.
În ziua de 29 aprilie 2021, în Joia Mare după Sfânta Liturghie, la Biserica Studenților din Timișoara
părintele Marius Ioana a oficiat Taina Botezului unei tinere, Adela Diana T., din județul Alba. Nașii de
botez au fost doamna Marcela Tudor și fiul acesteia Dănuț și soția Carmen Tudor. Artizanul acestui botez
a fost doamna Marcela, fost administrator la căminele studențești din campusul universitar timișorean.
Domnișoara Adela Diana este cel de-al șaselea fin al doamnei Marcela provenit dintre studenții, care au
trecut prin Biserica Studenților și nu primiseră Taina Botezului până atunci.
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Ca fiică duhovnicească a
părintelui Marius Ioana, doamna
Marcela Tudor a desfășurat o
activitate misionară deosebită în
rândul studenților pe care i-a ajutat
moral și material, cu timp și fără
timp, motiv pentru care aceștiau
au prețuit-o și au numit-o „mama
Marcela”. Pentru sute de studenți
dumneaei a fost un puternic
sprijin sufletesc, îndrumându-i
și mângâindu-i atunci când erau
departe de casă și de familie, oferindu-le chiar hrană și haine, aduse de acasă, pentru a-i ajuta pe unii
dintre ei să depășească momentele grele din viață. Acum fosta studenta Adela Diana P. desfășoară o
activitate speciala în mijlocul a optzeci de copii suferinzi de autism.
Biserica Studenților din Timișoara își deschide în continuare porțile pentru toți tinerii și credincioșii
dornici de spiritualitate sau cu nevoi sufletești speciale și îi așteaptă pe studenții râvnitori să găsească
o cale echilibrată, înțeleaptă și frumoasă de a trăi anii de studenție în prezența binefăcătoare a unei
comunități angajate pe drumul care duce către Împărăția lui Dumnezeu.

Activități ale militarilor lugojeni

Vineri, 23 aprilie, în cazarma lugojeană a fost
sărbătorită Ziua Forțelor Terestre. Activitatea a
debutat cu oficierea serviciului religios, după care
a avut loc citirea mesajelor eșaloanelor superioare
dedicate Zilei Forțelor Terestre și prezentarea
istoricului acestei categorii de forțe.
*
Ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru
faptele de arme săvârșite de Veteranii de război, în
perioada 27-29 aprilie, militarii Brigăzii 18 Cercetare
Supraveghere ,, DECEBAL“ împreună cu Centrul
Militar Zonal Timiș ,,GENERAL DE DIVIZIE VIRGIL
ECONOMU“ au distribuit pachete cadou cu ocazia
Sărbătorilor de Paște pentru veteranii de război
din județul Timiș, participând astfel la campania
,,Alături de Veterani“ organizată de Ministerul
Apărării Naţionale în parteneriat cu Asociaţia
„Alături de eroi“, împreună cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Veteranii de
război ne-au întâmpinat cu emoție, lacrimi în ochi
și dorința de a povesti despre faptele de eroism
trăite pe câmpurile de luptă. Poveștile veteranilor
nu trebuie uitate niciodată.

*
În preajma datei de 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Război, militarii Batalionului 183 Artilerie Mixtă
,,GENERAL ION DRAGALINA” i-au avut în atenție și pe cei care au plătit prețul suprem pentru apărarea
țării și a valorilor naționale. În acest sens a fost curățat și igienizat cimitirul eroilor din municipiul Lugoj
(a consemnat preot militar al Garnizoanei Lugoj, Pr. dr. Emanuel Gafița).
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Seri duhovniceşti la biserica studenţilor din Timişoara

Pe parcursul Postului Mare, în fiecare zi de vineri, preotul Bisericii Studenților din Timișoara, părintele
Marius Ioana, s-a întâlnit cu credincioșii săi în videoconferințe pe platforma Google Meet. Întâlnirile online de vineri seara cu părintele paroh sunt așteptate nu doar de credincioșii din parohie, ci și de fiii săi
duhovnicești din țară și din afara țării. Întrucât foarte mulți tineri și-au făcut studiile în Timișoara și doresc
în continuare să țină legătura cu biserica și cu preotul care i-a îndrumat în perioada studenției, aceste
dialoguri de seară sunt un prilej deosebit de întâlnire cu toată comunitatea de azi și de ieri a Bisericii
Studenților, cu toți credincioșii dornici de cuvânt de folos spre întărire spirituală în aceste dificile vremuri
pentru fiecare dintre noi.
Vineri, 9 aprilie 2021, la dialogurile de seară cu credincioșii, invitatul părintelui Marius Ioana a fost actorul
Horia Georgescu, fost absolvent al I.A.T.C. București, promoția 1969, la școala maestrului Radu Beligan. Cu
acest prilej, domnul Horia Georgescu a rememorat perioada studiilor, anii în care teatrul a fost pentru el
principala opțiune culturală și de viață și a făcut o radiografie diacronică a teatrului și a filmului românesc
în ultima jumătate de secol. A fost emoționant momentul în care vorbitorul a povestit cum a fost reținut
de fosta Securitate pe când avea doar 6 ani. Tatăl domniei sale îl conducea spre școală și la un moment
dat a oprit lângă ei o mașină neagră, au fost reținuți și tatălui i s-au pus ochelari de tablă. Zeci de minute
tatăl s-a rugat de acele persoane să îi lase copilul la școală sau într-un loc sigur. Prin anii ’80, domnul Horia
Georgescu a emigrat in Germania și a devenit, alături de Virgil Ierunca și Monica Lovinescu, unul dintre
jurnaliștii români care au activat la postul de radio”Europa liberă”, fiind un susținător fervent al românilor,
mai ales în timpul regimului totalitar comunist. Seara de dialog a continuat cu întrebările tinerilor. Acestea
au vizat activitatea pe care domnul Horia Georgescu a avut-o la Radio Europa Liberă și modul în care și-a
slujit biserica și țara, alături de ceilalți români din diaspora, în comunitatea păstorită încă de pe atunci, în
acele vremuri tulburi, de părintele prof. dr. Mircea Basarab.
Dialogurile de seară din 16 aprilie au fost un adevărat cenaclu literar și duhovnicesc, invitatul
videoconferinței fiind poetul EUGEN DORCESCU. Tema întâlnirii a fost poezia psalmilor și un fericit prilej
de lansare on-line a volumului ”Biblice” (Editura Eurostampa, 2021), ediție îngrijită de distinsa lui soție,
doamna prof. univ. dr. MIRELA-IOANA DORCESCU. În prefața volumului, doamna Mirela Ioana Dorcescu
face o distincție necesară, precizând că ”tema poeziei lui Eugen Dorcescu nu e religia, ci Ființa”, iar
poezia lui este una a adevărului, a vieții și a morții, a non-imanenței și că lecturând versurile domniei
sale, avem prilejul de a intra într-un univers poetic ”ocupat în integralitate de Dumnezeu”. (M. Dorcescu,
Cuvânt înainte la vol. Biblice, pag 20) Întrebat de părintele Marius Ioana de ce poetul s-a numit pe sine
”stihuitorul” și nu ”autorul psalmilor”, domnul Eugen Dorcescu a prezentat cum s-a născut ideea versificării
psalmilor biblici și cum, în urmă cu 30 de ani, această osteneală sacră, l-a cucerit încă de la început.
Explicația poetului se apropie de aceea a vechilor gânditori creștini: ”Eu sunt stihuitorul Psalmilor și atât.
M-am conectat la acea imensă energie spirituală și am încercat să reproduc ceea ce era, este și va rămâne
de spus. Trecând totul prin ființa mea.” Drumul celor aproximativ șapte ani de stihuire a psalmilor biblici
l-a numit ”fascinant” și acesta a continuat și cu versificarea altor cărți poetice ale Vechiului Testament.
Evocarea domniei sale este una de mărturisitor: ”mă bucur că Dumnezeu mi-a dat har și putere să stihuiesc
Psalmii (Tehilim), Ecclesiastul (Qoheleth) și Pildele (Mishle). Mi-am împlinit rostul și i-am dat vieții mele
sens, zbor, țel, lumină, conținut.”(Eugen Dorcescu, Îngerul adâncului, pag 141) Prima ediție a Biblicelor a
apărut la Editura Marineasa în 2003. Această a doua ediție, apărută la Editura Eurostampa, în 2021, este
una revizuită conform noilor norme ortografice impuse de DOOM2 (2005) și completată cu creații noi ale
poetului. Pe parcursul întâlnirii, domnul Eugen Dorcescu a continuat recitând psalmi din volumul Biblice
și poezii inspirate din textul Sfintei Scripturi: Prolog și Ecclesiast. Poetul a intrat apoi în dialog cu tinerii, cu
credincioșii prezenți care au remarcat profunzimea și autenticul poeziei domniei sale și faptul că apariția
acestui volum constituie, pentru lirica și teologia românească, o izbândă literară și biblică de netăgăduit.
Dacă Psalmii au mai fost versificați și de către alți poeți români, opera lui Eugen Dorcescu este unică
prin versificarea cărților didactico-poetice Ecclesiastul, Pildele lui Solomon si a Rugăciunii regelui Manase (a
consemnat prof. Mariana Anghel).
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AGENDA ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI

1 aprilie 2021
A primit pe preotul Ionuț Furdean, protopopul Oficiului protopopesc Lugoj;
A primit pe preotul Cristian Păiș, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara II.
4 aprilie 2021
A participat la Sfânta Liturghie la parohia Giroc, din cadrul protopopiatului Timișoara I, la finalul căreia
a sfințit crucile ce vor fi așezate pe cupolele noii biserici aflate în construcție.
5 aprilie 2021
A primit pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului;
A primit pe domnul Ovidiu Drăgănescu, subprefectul județului Timiș;
A primit pe preacuviosul părinte Rafael Povîrnaru, lector dr. la Facultatea de Teologie, din Timișoara.
6 aprilie 2021
A primit pe preotul paroh Cristian Preian, de la parohia Uihei, din protopopiatul Sânnicolau Mare,
dimpreună cu domnul Dorin Junc, consilier parohial;
A primit pe domnul Dorin Ignuța, primarul comunei Pădureni;
A primit pe preotul conf. univ. dr. Constantin Jinga, Șeful catedrei de Teologie Ortodoxă, din cadrul
Universității de Vest, din Timișoara;
A vizitat Spitalele de la Gătaia și Jebel, oferind mai multe tone de legume și fructe unităților spitalicești.
9 aprilie 2021
A primit pe domnul Călin-Claudiu Badiu, secretar de stat în Ministerul Administrației Publice.
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11 aprilie 2021
A participat la Sfânta Liturghie la parohia Variaș, din protopopiatul Sânnicolau Mare.
13 aprilie 2021
A primit pe preotul misionar Radu Pamfil, de la Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Găvojdia.
16 aprilie 2021
A oficiat Denia Acatistul Bunei Vestiri la catedrala mitropolitană.
18 aprilie 2021
A participat la Sfânta Liturghie la parohia Timișoara Fratelia, din protopopiatul Timișoara I ;
În după-amiaza zilei a vizitat parohiile Valcani și Sânnicolau Mare.
19 aprilie 2021
A primit pe domnul dr. Cristian Răchitan, din New York, Statele Unite ale Americii;
A primit pe preotul Ioan Prisăcean, protopopul Oficiului protopopesc Deta, dimpreună cu preotul
paroh Ionel Rujan, de la parohia Opatița, din cadrul aceluiași protopopiat;
A primit pe preotul paroh Florin Avram, de la parohia Visag, din protopopiatul Lugoj, respectiv preotul
Andrei Chiriliuc, de la parohia Babșa, din cadrul aceluiași protopopiat;
A primit pe preotul paroh Radu Codreanu, de la parohia Folia, din protopopiatul Deta.
20 aprilie 2021
A primit pe doamna ec. Ileana Tomoiagă, Inspector Șef-Adjunct, de la Inspectoratul Teritorial de
Muncă Timiș ;
A primit pe domnul prof. univ. dr. Dorel Săndesc, de la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Victor
Babeș”, din Timișoara ;
A primit pe preotul paroh Florentin Jura, de la parohia Timișoara Calea Martirilor – Sfântul Ștefan, din
protopopiatul Timișoara II ;
A primit pe diaconul Marius Rumega, de la parohia Timișora Iosefin, din cadrul protopopiatului
Timișora I ;
A primit pe protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii ”Sf. Cuv. Parascheva”, de la Dobrești,
protopopiatul Lugoj.
21 aprilie 2021
A primit pe domnul academician Ion Păun Otiman, din Timișoara;
A primit pe preotul paroh Petru Itinențu, de la parohia Timișoara Freidorf, din protopopiatul Timișoara I;
A primit pe doamna prof. de Religie Melania Zamfor, de la Școala Gimnazială din Mașloc.
25 aprilie 2021
Cu prilejul praznicului ”Intrării Domnului în Ierusalim” a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala
mitropolitană.
30 aprilie 2021
A oficiat Denia Prohodului Domnului la catedrala mitropolitană.
A consemnat preot MARIUS SFERCOCI
Inspector eparhial
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