PARTEA OFICIALĂ

NOI ÎNDRUMĂRI BISERICEŞTI
ÎN VREME DE PANDEMIE
Cancelaria Sfântului Sinod a transmis un document cu actualizarea punctului nr. 14 din Îndrumările adresate
recent parohiilor şi mănăstirilor din Patriarhia Română, în contextul epidemiei cu noul coronavirus.
În contextul publicării HG nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de Covid-19 (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 797 din 31 august 2020), document legislativ care
intră în vigoare începând ca data de 1 septembrie a.c.,
Punctul nr. 14 din cadrul Îndrumărilor date de Patriarhia Română în 17 iunie a.c. și reluate în 17 iulie a.c.
și în 17 august a.c. se modifică după cum urmează:
„14. Începând cu data de 1 septembrie 2020, unitățile de cult, în special cele care desfășoară activități
social-filantropice, pot relua organizarea de agape/servirea mesei în interiorul spațiilor anexe ale bisericii
autorizate în acest sens (cantine sociale, săli de mese etc.), cu participarea a cel mult 50 de persoane,
precum și în exteriorul acestor spații, cu participarea a maximum 100 de persoane. În ambele cazuri
este obligatorie respectarea regulilor de distanțare fizică (în interior, se va păstra distanța de 2 m în orice
direcție, între persoane; în exterior, se va păstra distanța de 1,5 m în orice direcție, între persoane)”.
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NOI HOTĂRÂRI ALE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
În ziua de 29 septembrie 2020, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, cu tema Pastorația familiei creștine azi.
Sfântul Sinod a apreciat că în acest an marcat sever de pandemie, Biserica și-a adecvat metodele sale de
pastorație unei realități dificile, transmițând mesajul Evangheliei inclusiv în mediul on line.
Totuși, s-a constatat insuficiența comunicării mediatice în raport cu starea de comuniune pe care
credincioșii o trăiesc în mod firesc prin participarea fizică la viața liturgică a comunității. De asemenea,
telemunca și școala on line reprezintă doar o soluție provizorie, până la depășirea stării provocate de
pandemie.
Închiderea școlilor a afectat semnificativ procesul educațional, elevii și profesorii nefiind suficient
pregătiți pentru desfășurarea cursurilor on line. De aceea, Patriarhia Română, prin intermediul
proiectului Alege Școala! şi al eparhiilor, a venit în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice din comunităţile
dezavantajate, oferind acestora aproape 5.000 de tablete sau alte dispozitive electronice.
Ținând cont de cele menționate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
1. Ia act de situația pastorației familiei în contextul pandemic actual și de acțiunile socialfilantropice întreprinse de Biserica Ortodoxă Română;
2. Solicită tuturor parohiilor intensificarea activităților dedicate pastorației familiei, precum și cultivarea
relației dintre familie și Biserică;
3. Îi îndeamnă pe toți credincioșii să cultive, prin rugăciune și fapte de caritate, educația creștină a copiilor și
tinerilor, acordând sprijin spiritual și material mai ales familiilor defavorizate.
De asemenea, Sfântul Sinod a luat act de următoarele reglementări legislative recente:
4. Legea nr. 137/2020 pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domnul Țării Românești și al Moldovei și
Principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române. Ziua dedicată ceremoniilor pentru comemorarea
domnitorului a fost stabilită pe data de 27 mai a fiecărui an.
5. Legea nr. 138/2020 pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan martiri și eroi ai
națiunii române și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș. Ceremoniile
pentru comemorarea celor trei martiri și eroi, Horea, Cloșca și Crișan, se vor desfășura în fiecare an în ziua
de 2 noiembrie, iar în ziua de 8 noiembrie a fiecărui an va fi comemorată Ziua Martirilor Români de la Beliș.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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ÎNDEMN PASTORAL LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI
Înălțarea Sfintei și de Viață Făcătoarei
Cruci, străveche sărbătoare creștină, pe care o
prăznuim în fiecare an la 14 septembrie, este
cinstită de preoți și credincioși prin participarea
la sfintele slujbe ale Bisericii și prin post.
Această sfântă sărbătoare a fost cinstită,
pentru întâia oară, la 14 septembrie 335, când
lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul
nostru Iisus Hristos, descoperit de Sfânta Elena,
mama împăratului Constantin cel Mare, a fost
înălțat în fața poporului dreptcredincios de
către patriarhul Macarie al Ierusalimului.
Al doilea moment istoric legat de
sărbătoarea Înalțării Sfintei Cruci a avut loc
în secolul al VII-lea. Perșii au ocupat atunci
Ierusalimul, au distrus biserica Învierii
Domnului și au dus Sfânta Cruce în capitala
lor, Ctesifon. Împăratul bizantin Heraclios i-a
învins pe cuceritori, a recuperat Sfânta Cruce și
a readus-o la Ierusalim, în anul 629, unde a fost
din nou înălțată și așezată în Biserica Sfântului
Mormânt, ca semn al biruinței vieții asupra
morții și spre aducere aminte de pătimirile și
moartea Domnului.
Din secolul al IV-lea și până în zilele noastre, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este respectată cu
evlavie și sfințenie de preoții, monahii și credincioșii Bisericii noastre, care, în această zi de praznic, se
opresc din activitățile lor zilnice și participă la Sfânta Liturghie.
Potrivit rânduielilor bisericești și tradițiilor creștine, cu prilejul sărbătoririi Înălțării Sfintei Cruci,
preoții din unele zone ale țării binecuvintează cu aghiasmă pe credincioși și casele lor, cântând troparul
„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini
asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.”
Întrucât această rânduială s-a păstrat și în parohii ale eparhiei noastre, părinții slujitori sunt îndemnați
ca, ținând seama de situația specială în care ne aflăm, să meargă numai la casele credincioșilor care
solicită săvârșirea acestei rânduieli pentru familia și gospodăria lor.
Dat fiind faptul că autoritățile au prelungit starea de alertă, îndemnăm părintește preoții care-i vor
vizita pe credincioși la casele lor, pentru a-i binecuvânta cu aghiasmă, să respecte cu strictețe îndrumările
bisericești emise de către Sfântul Sinod, la data de 16 august 2020.
Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, iar noi, ca buni credincioși, avem datoria de a le apăra
și cultiva cu responsabilitate în familie, în societate și în Biserică.
„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și
păzește pe binecredincioșii creștini de pretutindeni, pe preoții și învățătorii noștri. Amin!”
† IOAN
Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului
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BINECUVÂNTARE PENTRU FAMILIE ŞI ŞCOALĂ,
LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR
Cu dragoste părintească, binecuvântăm cu harul lui Dumnezeu și prin lucrarea Preasfântului Duh
pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii din învățământul preuniversitar, la începutul anului școlar
2020-2021.
Cunoașterea înțeleasă ca viață, are un caracter existențial: ca viață în iubire. Sfinții Părinți numesc cu
preferință cunoașterea „vedere”, iar ceea ce e cunoscut „lumină”, ca ceva ce se vede direct, ce răspândește
prin prezența ei lumină. Lumina aceea iradiază veșnic din prezența lui Hristos, e auto-descoperire a
realității tainice a lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul prezintă iubirea în legătură cu
cunoașterea: „Precum lumina soarelui atrage ochiul sănătos la sine, tot așa cunoștința lui Dumnezeu atrage
mintea noastră în mod firesc spre Sine, prin iubire” (Capete despre dragoste I, 32, Filocalia, vol. 2, Humanitas
2004, p. 58). Mintea nu vede numai dincolo de sine lumina dumnezeiască, ci o vede și în lăuntrul său,
este capax divini. În acest context, dacă, potrivit lui Aristotel, „Educarea minții fără cea a inimii nu este
educație deloc”, atunci și noi pledăm pentru sufletul educației, iar nu pentru o educație fără suflet.
Copiii îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât Îl iubim noi, oamenii mari, de aceea și rugăciunile
copiilor sunt ascultate de către Dumnezeu. Și fericită este mama care, din fragedă pruncie, îi împreunează
mâinile copilului, îl pune în genunchi, dimineața și la apusul soarelui, învățându-l o rugăciune către
Bunul Dumnezeu! De aceea Dumnezeu Se descoperă copiilor, pentru că ei au ochii, mintea și inima
curate. Iată că acești copii nu cer semne, nu cer minuni, pentru că ei, dacă trăiesc în curăție, în sfințenie,
Îl văd mai îndeaproape pe Dumnezeu care este acolo în mijlocul lor, este chiar în jocul lor. O carte este
o casă a Logosului, este o casă zidită din cuvinte. În acest sens, copiii scriu cu inima, nu cu condeiul la
școală. Elevii trebuie nu doar să trăiască în aceste case, ci și să le construiască, să zidească ei înșiși lăcașuri
din cuvânt.
Astel, participarea preoților la fiecare deschidere a noului an școlar reprezintă, în fapt, o „sfințire a
cărții”, iar nu numai o sfințire a timpului și a spațiului destinat cunoașterii în școală. Preoții noștrii găsesc,
an de an, în școlile noastre o lumină aprinsă, un foc sacru, o candelă aprinsă a culturii noastre românești,
prin care se oferă lumină din lumină minților aflate pe tărâmul cunoașterii. Hristos ne-a lăsat, aici, această
candelă aprinsă, din care să luăm și noi lumină și s-o oferim elevilor, dacă vrem să avem o generație a
luminii și nu a întunericului. De aceea, Hristos trebuie să fie acceptat ca Dascăl sau Pedagog în școlile
noastre românești.
Societatea de astăzi trebuie să se întrebe: Ce fel de om dorește să lase în urma ei? Un om al fatalismului
sau o societate care privește dincolo de asfințitul soarelui. În situația pandemică de astăzi, omul a
descoperit, pe lângă frica de ceva din lume, și frica de golul lumii, adică de a se confunda în lume. Prima
este frica de a pierde ceva din lume – a nu pierde prilejurile de plăcere care l-ar întoarce la intimitatea
sa, la trăirea prin sine însuși. Cea din urmă frică, aceea de a fi înnecat în lume, îi revelează, însă, caracterul
său de ființă spirituală făcută pentru legătura cu Dumnezeu. În frica de Dumnezeu deci se manifestă
conștiința destinului nostru etern de a nu ne asimila cu lumea, perspectiva pierderii totale în ea.
Libertatea de conștiință și de exprimare religioasă, garantată de Constituția României, creează cadrul
legal de împărtășire a valorilor morale tinerilor. În cadrul instituțional al școlii, fiind prevăzută o oră
de religie pe săptămână, se dă posibilitatea școlarilor de a cunoaște aspecte din realitatea creației și a
mânturii omului. Clasa devine pentru o oră biserică, devine casă a lui Dumnezeu, în care El coboară cu
sfinții Săi. Din păcate, unii părinți își condamnă copiii la necunoașterea lui Dumnezeu și la împărțirea
lor în creștini și atei încă din timpul școlii. Bunul Dumnezeu să întoarcă din țări îndepărtate pe părinții
copiilor din țara aceasta ca să-și crească pruncii în iubirea Lui.
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Trebuie să cunoaștem, să știm ce este lumina. În fața unui izvor bem apă în mod diferit, proporțional
cu setea noastră. Același lucru este și aici, pe cât Îl iubim pe Dumnezeu, pe atât Îl și luăm. Întreaga viață
va trebui să ne întrebăm: „Am primit oare Duhul Sfânt?” (FA 19, 2). Aici este descoperirea sau trezirea
sinelui, pe care îl simt sau nu, El există, este sinele meu, este Dumnezeul meu.
Dreptul la transcendență trebuie reafirmat într-o lume în care se dorește să trăim închiși într-un
prezent fără prezență, cu un trecut fără memorie și un viitor fără speranță. Această „barbarie” intelectuală
e responsabilă de instalarea lumii postmodene în post-cultura, post-adevărul, post-binele timpului
nostru. Anularea posibilității de a transcendende dincolo de lumea aceasta, conduce la epuizarea culturii
și orbirea vederii lucrării lui Dumnezeu, care se manifestă în creație. Cultura animi este, însă, o cultură
completă – deopotrivă un ideal pedagogic și existențial, o morală și o filosofie, o metafizică și o religie.
Azi, o parte a lumii se îndepărtează de Hristos, însă, dacă și a doua oară Îl v-a pierde pe Hristos, precum
L-a pierdut odinioară Adam in Rai, cum își va putea omul găsi alinare în suferințele și greutatea zilei?
Cu prilejul începutului noului an școlar 2020-2021, rugăm pe milostivul Dumnezeu Să îi ocrotească
pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii, să le dăruiască sănătate și să le lumineze mintea către
toată învățătura cea bună, întru slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea familiei creștine, a școlii și a
întregului neam românesc.
† IOAN
Arhiepiscop și Mitropolit
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ÎNDEMN LA RUGĂCIUNE
LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și în această toamnă părinții și elevii se pregătesc pentru începutul
noului an școlar preuniversitar 2020-2021. Bucuria, atât a dascălilor, cât și a elevilor, de a se reîntâlni în
cadrul unităților școlare este umbrită, însă, în acest moment de pandemie, care necesită impunerea
unor condiții speciale de desfășurare a actului didactic și al întregului proces instructiv-educativ în sine.
În acest context, generat de epidemia de coronavirus, îndemnăm pe părinții slujitori din parohiile
Arhiepiscopiei Timișoarei să oficieze, duminică 13 septembrie și luni 14 septembrie, la Sfânta Liturghie,
slujba specială de binecuvântare a noului an școlar, înălțând rugăciuni pentru profesori, elevi și toți
ostenitorii din școli, potrivit rânduielilor bisericești.
De asemenea, în acele unități școlare, unde preoții sunt invitați să participe pentru sfințirea claselor,
înainte de ceremonia de deschidere a anului școlar, acest lucru este recomandat să fie săvârșit în
dimineața zilei de 14 septembrie, în jurul orei 8.00, respectând cu strictețe îndrumările bisericești emise
de către Sfântul Sinod, la data de 16 august 2020.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze începutul anului școlar și să reverse harul Său cel preasfânt peste
profesorii, elevii și părinții acestora, dăruindu-le tuturor sănătate, putere și înțelepciune!
† IOAN
Mitropolitul Banatului
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MEDITAŢII ÎN VREMEA BISERICILOR GOALE (III)
† DANIIL
Episcopul Daciei Felix

Săptămâna Patimilor lumii: Astăzi, în Sfânta zi de Duminică a Floriilor sau a Intrării Domnului în
Ierusalim, intrăm în Săptămâna Patimilor Domnului, dar şi în Săptămâna Patimilor lumii în care trăim.
Se pare că Satana ne-a cerut şi pe noi, cei de astăzi, ca să ne cearnă ca pe grâu, după cum îi spune
Mântuitorul Iisus Hristos, la Cina cea de Taină, lui Simon Petru (Luca 22, 31). În aceste vremuri, lumea
pare a fi plină de bube, precum patriarhul Iov, şezând la marginea cetăţii Noului Ierusalim, pe propria
ei grămadă de gunoi. Hlamida roşie a Mântuitorului din Vinerea Patimilor, pare că îmbracă lumea de
azi. Coronavirus-ul încununează lumea cu o grea şi înţepătoare cunună de spini, împletită din păcatele
noastre, pentru care nu dovedim sincera şi adânca pocăinţă a ninivitenilor, deşi duhul lui Iona este
prezent la amvonul Sfintei Biserici.
Ca să-şi poată duce crucea înspre propria ei răstignire, lumea are nevoie de Cerescul şi Dumnezeiescul
ei „Simon de la Cirena”, Care S-a răstignit pe crucea Golgotei, „pentru noi oamenii şi pentru a noastră

Învierea

7

mântuire”, pentru că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...” (Ioan 3, 16). Dar, pentru că „lumea care
zace în cel rău” (I Ioan 5, 19) a întârziat şi încă întârzie să-şi aducă vasul ei de alabastru datorat, cu mir de
nard de mare preţ, la picioarele lui Hristos, Răscumpărătorul şi Mântuitorul ei, lumea pătimeşte astăzi
„spălarea picioarelor ei” în acest mod şi i se întinde acest pahar de Ghetsimani în grădina acestor vremuri,
datorită indiferenţei şi absenţei ei de la Potirul cerului pogorât pe pământ; pentru că Domnul, „la ai Săi
a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 11) – ba încă aşteaptă pe un altul, care va veni în numele său, şi
căruia i se aştern deja hainele pe cale (!), şi pe acela îl vor primi (cf. Ioan 5, 43).
Astăzi lumea este pălmuită din îngăduinţa lui Dumnezeu şi lovită cu trestia. Astăzi lumea este adăpată
cu oţet şi cu fiere. Astăzi lumea este întinsă şi ridicată pe cruce, ca să-L vadă mai bine pe Cel ce S-a
răstignit şi a înviat pentru ea. Astăzi lumea este învăluită de întuneric şi zguduită de cutremur, pentru
ca astfel inimile împietrite să se despice şi mormintele nepocăinţei să se deschidă şi sufletul amorţit
al lumii moderne şi adormit de păcat, să se trezească, să se ridice, să învieze şi să intre în Sfânta Cetate
a Ierusalimului creştin-ortodox şi să se arate multora (cf. Matei 27, 51-53), ca o lume nouă, după voia
lui Dumnezeu, înnoită şi transfigurată prin harul Duhului Sfânt, în perspectiva unui cer nou şi a unui
pământ nou (II Petru 3, 13; Apocalipsă 21, 1). Catapeteasma vremurilor şi a lumii a început să se crape, să
se sfâşie sau să se rupă „de sus până jos” (cf. Matei 27, 51). Se pare că de acum înainte, zilele, lunile şi anii
se vor număra altfel: înainte de virus şi după coronavirus!
Dar, „a treia zi, după Scripturi” (I Corinteni 15, 4) această lume răstignită de acum şi care-şi pleacă
capul pe propria ei cruce, va învia, şi se va arăta „lui Chefa”, apoi, celor doisprezece, apoi, deodată, la cei
„peste cinci sute de fraţi” creştini, risipiţi în toată lumea; după aceea se va arăta „lui Iacob”, întâiul episcop
al Ierusalimului, „apoi tuturor apostolilor”, Patriarhi ortodocşi; iar la urmă, ca unora născuţi înainte de
vreme, ni se va arăta şi nouă (cf. I Corinteni 15, 4-8); după cum şi cei trei tineri aruncaţi în cuptorul
Babilonului şi izbăviţi de îngerul Domnului, s-au arătat vii şi nevătămaţi lui Nabucodonosor şi tuturor
babilonienilor (Daniel 3, 25-29). După această minune biblică, „regele Nabucodonosor a dat hrisov
către toate popoarele, neamurile şi limbile care locuiesc pe tot pământul: «Pacea voastră să sporească!
Plăcutu-mi-a să vestesc minunile şi faptele cele peste fire, pe care le-a făcut mie Dumnezeul cel Preaînalt.
Cât de mari sunt minunile Lui şi cât de puternice sunt faptele cele peste fire! Împărăţia Lui este împărăţie
veşnică şi stăpânirea Lui ţine din neam în neam!»” (Daniel 3, 31-33).
Nădăjduim creştineşte că în această vreme a Săptămânii Patimilor lumii, lumea să-şi plece capul ei,
bolnav şi obosit, pe pieptul Creatorului, Mântuitorului şi Sfinţitorului ei, şi atunci, „nici un fir de păr din
capul ei, nu va pieri”, conform cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, rostit la sfârşitul celor patrusprezece
zile de „izolare”, către cei două sute şaptezeci şi cinci de împreună călători cu el în corabia din vremea
furtunii de pe Mediterana şi a naufragiului din insula Malta, şi care cu toţii „doreau să se facă ziuă” – Ziua
Învierii! (cf. Faptele Apostolilor 27, 29 şi 33-37). Astfel, acum ca şi atunci, sutaşul „a poruncit ca aceia care
pot să înoate, aruncându-se cei dintâi, să iasă la uscat, iar ceilalţi, care pe scânduri, care pe câte ceva de
la corabie. Şi aşa au ajuns cu toţii să scape la uscat”. (Faptele Apostolilor 43, 44).
Acum se pare că ne aflăm „în cea de a patrusprezecea noapte de când suntem purtaţi încoace şi
încolo pe Adriatica” (Faptele Apostolilor 27, 27), mai departe de „Limanuri Bune” şi mai aproape de
„vântul puternic, numit Euroclidon (dinspre miazănoapte-răsărit)” (Faptele Apostolilor 27, 8 şi 14) – şi ne
temem ca nu cumva să cădem „în Sirta” (cf. Faptele Apostolilor 27, 17). Dar credem că, după Săptămâna
Patimilor lumii, Dumnezeu va sufla „un vânt uşor de miazăzi” (Faptele Apostolilor 27, 13), care va aduce
o preafrumoasă şi minunată Săptămână Luminată peste lumea întreagă, când toate se vor umple din
nou de lumină!
Dacă Lot va găsi grabnic şi pe ceilalţi nouă drepţi!..
*
Lot căutând grabnic pe ceilalţi nouă drepţi...: În seara zilei Arătării Preasfintei Treimi la stejarul Mamvri,
atunci când doi din cei trei Îngeri au ajuns la poarta Sodomei, unde dreptul Lot şedea meditând şi
rugându-se Dumnezeului unchiului său Avraam, acesta aflând de hotărârea dumnezeiască a nimicirii
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Sodomei şi a Gomorei din pricina păcatelor strigătoare la cer a locuitorilor lor, dar fiindu-i descoperită
în duh şi înţelegerea dintre Avraam şi Dumnezeu cu privire la iertarea acestor locuitori din cale afară
de păcătoşi, dacă între ei se vor afla zece drepţi; Lot porni să caute grabnic în mintea sa pe aceşti zece
drepţi; neştiind că şi el era unul dintre ei, pentru ca în cele din urmă să-şi dea seama că era chiar singurul!
Mai întâi, Lot căută, află şi numără în ceata sau soborul celor zece drepţi, pe patriarhul Avraam, cel
chemat de Dumnezeu din Urul Caldeei, pentru ca să se învrednicească a primi Teofania de la Mamvri;
apoi pe marele preot Melchisedec, cel care l-a întâmpinat şi l-a împărtăşit pe patriahul Avraam cu pâine
şi cu vin; apoi pe dreptul Iov, cel mai de seamă dintre fiii Răsăritului şi pe Elihu, din familia lui Ram, cel
de al patrulea prieten al lui Iov, contemporani amândoi cu vremea patriarhilor; apoi pe Noe, învăluit
în nimbul curcubeului; apoi pe marele sfânt Enoh, umblătorul cu Dumnezeu; apoi pe Enos, pe vremea
căruia oamenii au început să cheme numele Domnului; apoi pe Set, cel mult însetat după Dumnezeu şi
în cele din urmă pe Abel, aducătorul de jertfă bineprimită.
Dreptului Lot i se descoperi însă că toţi aceştia sunt cu adevărat drepţi şi sfinţi, stâlpi de foc ai
pământului pe care se sprijină cerul; doar că nici unul dintre ei nu a locuit şi nu locuieşte în Sodoma şi
Gomora sau în cetăţile aparţinătoare acestora. Atunci Lot se hotărî să asculte cu mare băgare de seamă
de glasul şi porunca celor doi Îngeri care intraseră în casa sa din Sodoma şi să iasă şi să părăsească
grabnic, în întunericul nopţii, împreună cu femeia şi cu cele două fiice ale sale, cetatea cea peste măsură
de păcătoasă şi de vinovată.
În clipa în care femeia lui Lot, uitându-se înapoi, se prefăcu în stâlp de sare, Lot, mergând neabătut
înainte, călăuzit de Îngerii Domnului, se aprinse într-un stâlp de foc, spre pomenire peste veacuri.
Drept aceea, ori de câte ori lumea a fost uneori sau este în prezent sau va fi în viitor, în situaţie de
grea cumpănă, între mila şi iertarea lui Dumnezeu şi dreptatea şi pedeapsa Lui asupra lumii şi a omului,
dreptul Lot, răpit în duh, caută grabnic întotdeauna, cu îngrijorare, pe ceilalţi nouă drepţi, care să încline
balanţa lui Dumnezeu înspre iubire, milă şi iertare.
Acest lucru îl face şi astăzi!
*
Demonul neatenţiei: Adeseori te împiedici de o piatră; uneori aluneci pe ghiaţă; alteori cazi pe loc
drept sau dai într-o groapă, aluneci într-o prăpastie sau te prăbuşeşti de pe un munte... Cele mai multe
dintre toate acestea, se întâmplă, se petrec sau au loc datorită neatenţiei noastre! Atenţia este o stare,
un exerciţiu, o virtute şi o caracteristică a unei minţi treze, luminate şi vigilente. Atenţie la minte, atenţie
la gânduri, atenţie la fiecare pas, atenţie la fiecare gest, atenţie la fiecare cuvânt. Îngerii sunt cele mai
atente fiinţe din Universul creat.
Reversul negativ al atenţiei este neatenţia, care a apărut deodată cu căderea omului în păcatul
neascultării. Ispitit de diavolul, omul a pierdut „din vedere” pe Dumnezeu şi porunca Lui din rai. Neatenţia
este polul opus al atenţiei, un scurtcircuit al minţii, precum o pană de curent. Atenţia este asociată luminii,
neatenţia o putem asocia întunericului. O minte este cu atât mai atentă cu cât este mai luminată, iar o
minte neatentă este semnul întunericului din ea. Atenţia este precum lumina soarelui şi a zilei, neatenţia
este precum întunericul nopţii sau întunericul unei eclipse din timpul zilei.
Atenţia este străjuită de îngerul păzitor, neatenţia este indusă de demonul răuvoitor. Întotdeauna,
atenţia are urmări, consecinţe şi efecte benefice şi pozitive. Totdeauna neatenţia are urmări, consecinţe
şi efecte negative, triste şi dureroase. Din neatenţie îţi rupi o mână sau un picior, din neatenţie îţi poţi
pierde un ochi, din neatenţie îţi poţi pierde viaţa ta, a altuia sau a altora.
Din neatenţie îţi poţi pierde sănătatea, viaţa şi mântuirea! „Turnul cel de veghe” profetic al minţii este
atenţia, atenţia la Dumnezeu şi la poruncile Lui, atenţia la tine însuţi, atenţia la oameni, atenţia la lucruri.
În „foişorul cel de sus” apostolic al minţii, trebuie să ardă totdeauna şi neîncetat sfeşnicul atenţiei. Atenţia
nu poate fi sporadică, segmentată sau fragmentată. Însuşirea principală a atenţiei este continuitatea.
Din neatenţie Eva şi Adam au căzut în păcat; din neatenţie demonul invidiei a intrat în Cain, ducându-l
până la uciderea lui Abel; din neatenţie, Esau şi-a vândut dreptul de întâi-născut; din neatenţie, demonul
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lăcomiei l-a ispitit pe Acan, în ziua dărâmării Ierihonului; din neatenţie Samson şi-a pierdut puterea, pe
genunchii Dalilei; din neatenţie, David a căzut în păcat cu Batşeba; din neatenţie Ghehazi şi-a pierdut
calitatea de ucenic al proorocului Elisei; neatenţia a deschis larg uşile pentru ca satana să intre în Iuda,
după plecarea de la Cina ce de Taină; din neatenţie Petru s-a lepădat de Hristos; din neatenţie Anania şi
Safira au minţit pe Duhul Sfânt, şi aşa mai departe.
Atenţia este cetatea luminată, înâlţată şi zidită pe cei doi munţi filocalici: pe paza minţii şi pe trezvia
inimii. Drept aceea, „Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită”. (Matei 26, 41; Marcu 14, 38) şi: „Iar
ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!” (Marcu 13, 37).
*
În vremuri de izolare în casă: „Un frate a venit la Schit la avva Moise, cerând de la dânsul cuvânt. Şi i-a
zis lui bătrânul: „Du-te, şezi în chilia ta şi chilia te va învăţa pe tine toate”. (Avva Moise 6).
Ce te poate învăţa şederea în chilie? Liniştea şi liniştirea; tăcerea şi rugăciunea; supravegherea
gândurilor şi umilinţa; lacrimile şi plânsul. Cei patru pereţi ai chiliei sunt precum cele patru laturi sau
colţuri ale crucii. În chilie are loc „răstignirea” şi liniştirea monahului, experienţa mistică şi „învierea”.
Şezând în chilie cum se cuvine, descoperi prezenţa şi atotprezenţa lui Dumnezeu.
*
Paştile cele de fiecare zi: În fiecare zi venim de luăm lumină!
În fiecare zi Universul întreg cântă: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor
din morminte viaţă dăruindu-le.”
În fiecare zi cerul strigă: „Hristos a înviat!” şi în fiecare zi pământul răspunde: „Adevărat a înviat!”
În fiecare zi „Înviază Dumnezeu” şi se risipesc vrăjmaşii Lui, văzuţi şi nevăzuţi şi fug de la faţa Lui cei
ce-L urăsc pe Dânsul.
În fiecare zi „se împrăştie fumul – necredinţei –şi nu mai este” şi în fiecare zi „se topeşte ceara –
împietririi – de la faţa focului” Duhului Sfânt.
În fiecare zi „pier păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drepţii se veselesc”.
Fiecare zi „este ziua pe care a făcut-o Domnul”, să ne bucurăm sufleteşte şi să ne veselim duhovniceşte
într-însa.
În fiecare zi înălţăm doxologie Preasfintei Treimi, zicând şi cântând: „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”
În fiecare zi Cu pace Domnului ne rugăm, pentru că fiecare zi este „Ziua Învierii” în care, popoare, ne
luminăm.
În fiecare zi venim să „bem băutură nouă”, din „izvorul nestricăciunii”.
În fiecare zi toate se umplu de lumină: „şi cerul şi pământul şi cele de dedesupt” – adică şi cerul minţii
şi pământul inimii şi adâncurile omului.
În fiecare zi „de Dumnezeu grăitorul Avacum” stă împreună cu noi la dumnezeiasca strajă”, ca să putem
vedea „arătare de îngeri” (Luca 24, 23).
În fiecare zi „ne sculăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir, cântare aducem Stăpânului”, pentru că-L
vedem pe Hristos, „Soarele Dreptăţii, tuturor viaţă răsărind”.
În fiecare zi Hristos sfărâmă „încuietorile cele veşnice” şi intră prin uşile cele încuiate ale sufletelor
noastre.
În fiecare zi Îl întâmpinăm către dimineaţă pe „Soarele cel mai înainte de soare”, pentru că văzând
Învierea lui Hristos, ne închinăm Sfântului, Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat.
În fiecare zi ne închinăm Crucii lui Hristos, prin care a venit bucurie la toată lumea şi lăudăm şi slăvim
şi ne închinăm şi Sfintei Sale Învieri.
Fiecare zi este atât de sfântă „cu adevărat, şi întru totul prăznuită, această noapte de mântuire şi
strălucită.
Fiecare zi este„aleasă şi sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor
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şi sărbătoare a sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci”.
În fiecare zi ne împărtăşim din „rodul viţei celei noi”, adică din Hristos”, Viţa cea adevărată.
În fiecare zi se luminează Noul Ierusalim al sufletului nostru, pentru că slava Domnului peste noi toţi
a răsărit.
În fiecare zi îngerul strigă Celei plină de dar: „Curată Fecioară, Bucură-te! Şi iarăşi zic: Bucură-te! Că Fiul
tău a înviat a treia zi din mormânt”.
În fiecare zi Hristos este cu noi, precum ne-a făgăduit, „până la sfârşitul veacului”, de aceea fiecare zi,
pentru un creştin, face parte din „Paştile cele mari şi preasfinţite” şi din „ Paştile nestricăciunii”.
În fiecare zi „Paştile cele sfinţite” ni se arată nouă, „Paştile cele nouă şi sfinte, Paştile cele de taină,
Paştile cele preacinstite, Paştile, Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele fără prihană, Paştile cele mari, Paştile
credincioşilor, Paştile care au deschis nouă uşile raiului. Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii”...
„Paştile cele frumoase, Paştile Domnului, Paştile! Paştile cele preacinstite (care) nouă ne-au răsărit”!
Fiecare zi este„Ziua Învierii”, prin urmare,„Să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne înbrăţişăm.
Să zicem: Fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere şi aşa să strigăm: Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
În fiecare zi se săvârşeşte Slujba Învierii.
În fiecare zi ni se citesc cele Unsprezece Evanghelii ale Învierii.
În fiecare zi ni se citeşte Evanghelia în cele douăsprezece limbi.
În fiecare zi Hristos ne întâpină, precum pe Sfintele femei Mironosiţe, în Dimineaţa Învierii zicândune: „Bucuraţi-vă!”
În fiecare zi Hristos intră prin uşile cele încuiate ale lumii şi ale noastre, zicându-ne, precum în Seara
Învierii, Sfinţilor Săi ucenici şi Apostoli: „Pace vouă!”.
În fiecare zi Hristos ne însoţeşte pe drumul spre Emaus al zilei şi ni se descoperă la Cina din Emaus a
fiecărei seri.
În fiecare zi Hristos ne îmbie fagurul de miere al harului Sfintelor Paşti.
În fiecare zi Hristos ne deschide mintea ca să înţelegem Scripturile.
În fiecare zi Hristos ne arată mâinile şi coasta Sa, precum lui Toma.
În fiecare zi Hristos Cel Înviat ni se descoperă pe ţărmul Tiberiadei, întrebându-ne pe fiecare dintre noi
şi întrebându-ne şi noi înşine, dacă-L mai iubim, „mai mult decât aceştia”.
În fiecare zi Hristos cel Înviat se descoperă la mai mult de cinci sute de fraţi (I Corinteni 15, 6).
Paştile cele de fiecare zi presupun pironirea neîncetată a ochilor spre cer, precum la Înălţarea Domnului
şi atârnarea minţii de „Rugăciunea lui Iisus”, prin limba de foc a Duhului Sfânt de la Rusalii.
În fiecare zi Hristos cel Înviat ni se descoperă şezând la Dreapta Tatălui, arătându-ni-se pe drumul
Damascului şi în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur ale Bisericii, din insula Patmos.
În fiecare zi Stihurile şi Laudele Paştilor sunt cele două margini ale drumului zilei, numit Canonul
Învierii, Sfântului Ioan Damaschin.
Paştile cele de fiecare zi le-au trăit, printre mulţi alţii, unul ca Sfântul Simeon Noul Teolog în
Constantinopol, unul ca Sfântul Serafim de Sarov în Rusia, unul ca Părintele Arsenie Boca în România
vremurilor noastre.
Paştile cele de fiecare zi le trăiesc şi le sărbătoresc acei care, prin harul Duhului Sfânt şi prin nevoinţă
ajung să I se închine lui Dumnezeu în Duh şi Adevăr, adică în tot ceasul şi în tot locul, nu neapărat „pe
muntele acesta” sau „în Ierusalim”! (cf. Ioan 4, 21-24).
Hristos a înviat!
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CRÂMPEIE DIN COTIDIAN

ȘCOALA ŞI EDUCAŢIA ON-LINE
Preot MIRCEA SZILAGYI
Consilier eparhial

Toamna fiecărui an și luna septembrie în mod special însuflețește atmosfera din străzile localităților
noastre cu freamătul produs de copiii și adolescenții care încep un nou an școlar. Zâmbetele și emoțiile
afișate pe chipul celor mai mici școlari este un prilej pentru adulți de a redescoperi „copilul interior”, de
a rememora primii ani de școală și de a reflecta la traseul nostru educațional și profesional. Pentru unii
dintre noi mobilizarea părinților care își duc copii de mână spre școli poate trezi și nostalgia începutului,
a startului în viață, a posibilităților virtual nelimitate pe care viață le prezintă celor mici.
Anul acesta însă bucuria școlii a fost umbrită de pandemia cu COVID-19 care, a obligat sistemul de
învățământ la găsirea unor soluții de predare și educație care să permită respectarea măsurilor impuse
de autorități pentru limitarea răspândirii acestui virus periculos: distanțare socială, purtarea măștilor de
protecție, dezinfectarea obiectelor folosite frecvent în școli și a mâinilor elevilor și dascălilor, asigurarea
unor culoare de acces separate pentru intrarea și ieșirea din spațiile educative, ș.a. Personalul didactic
și administrativ a dat dovadă cu acest prilej de inventivitate și creativitate în modul în care au folosit
resursele educative și baza materială școlară, adeseori insuficiente, pentru ca măsurile de igienă și
profilaxie să fie respectate, mai ales că sunt în joc sănătatea și viețile celor mai de preț membrii ai
comunității: copiii noștri, viitorul acestei țări.
În mod inevitabil, au fost găsite și soluții care nu sunt agreate de toți părinții: clase sau grupe
alternative de predare cu un număr redus de elevi, expedierea materialelor de învățare prin mijloacele
oferite de tehnologia informației (servicii de mesagerie electronică, programe de comunicare prin
platforme dedicate, rețele de socializare, etc.). Părinții au fost solicitați suplimentar pentru a descărca
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aceste materiale și a le parcurge cu proprii copii. Pe lângă lipsa abilităților digitale pe care aceste sarcini
le presupun, părinții s-au lovit și de penuria de mijloace și dispozitive electronice necesare ducerii la
bun sfârșit a acest demers; Biserica noastră prin parohiile și organizațiile ei de caritate a sesizat această
nevoie și a oferit la nivelul întregii țări sute de mii de dispozitive electronice (telefoane, tablete, laptopuri,
ș.a.m.d.) pentru familiile care nu își permiteau achiziția unor astfel de aparate.
O altă problemă, foarte greu de rezolvat, o constituie în acest an școlar și programul de lucru al
părinților care nu se împacă cu programul de frecventare alternativă, pe grupe săptămânale, a școlii
sau a grădiniței de către copiii lor, mai ales în cazul preșcolarilor și al elevilor din clasele primare. În
săptămânile când grupa lor este „de rând” să stea acasă, cel puțin unul dintre părinți este nevoit să
găsească soluții de a lipsi de la servici – dacă acest lucru este posibil – pentru a supraveghea copiii.
Aceste măsuri s-au încadrat în cele trei „scenarii” dispuse de autorități: scenariul „verde” care presupune
prezența tuturor elevilor la școală, scenariul „galben” cu prezența alternativă a grupelor de elevi la
școală și posibilitatea urmăririi prin internet a lecțiilor pentru cei cantonați acasă, și scenariul „roșu”
când învățământul se realizează exclusiv la on-line.
La toate problemele enumerate mai sus, și multe altele pe care cei afectați de ele le știu prea bine, o
soluție s-a generalizat și s-a impus din ce în ce mai mult, cu mai mult sau mai puțin succes: învățământul
la distanță, on-line, real time, transmis prin internet prin programe dedicate, prin dispozitive electronice
dotate cu ecrane și difuzor. Dascălii și elevii, dar și părinții, sunt copleșiți de mediul virtual, de posibilitățile
pe care acesta le oferă, de ispitele – deloc de neglijat – ale rețelelor de socializare; toți participanții la
actul educativ sunt presați pentru a dobândi rapid abilități și competențe digitale avansate și pentru a
se familiariza cu terminologia specifică, cel mai des din arealul limbii engleze (după cum v-am sugerat
intenționat puțin mai sus). Se ajunge în situația hilară în care ne focalizăm pe învățarea acestor noi
tehnici digitale, iar instrucția școlară și educația propriu-zisă devin secundare, accesorii.
Ce presupune, în definitiv, învățarea on-line? Cel mai adesea elevii care stau acasă urmăresc în direct,
în timp real – cum se spune în jargonul din domeniu – pe dispozitivele proprii, lecția predată de profesor
colegilor lor care sunt prezenți fizic în sala de clasă, deși sunt tot mai frecvente situațiile în care dascălul
prestează în față unei camere de filmat, fără un contact vizual, fie el și mediat de rețea, cu auditoriul.
Această situație fortuită dă mult de gândit celor implicați dar și societății în ansamblul ei, fiind un bun
prilej de a analiza și de a reevalua procesul de învățare, conținuturile curriculare și capacitatea școlilor
de pedagogie de a pregăti învățători și profesori capabili să se adapteze și să inoveze.
Este dincolo de orice îndoială că învățământul on-line are o serie de dezavantaje. Lipsa contactului
direct, „în persoană”, dintre profesor și elev, naște o relație superficială care face dificilă predarea și
reduce mult eficiența transmiterii de noi cunoștințe. Adeseori elevii lasă monitorul pornit pentru a
părea că sunt „branșați” la lecție, dar acasă își dedică atenția unor activități concurente cu învățarea;
din același motiv retroacțiunea și răspunsul elevilor (feed-back-ul) este scăzut și, în consecință, scade
motivația celui care predă de a face lecția captivantă, interesantă. Toți cei care lucrează pe dispozitivele
digitale știu că este foarte dificil să îți păstrezi atenția trează și activă când urmărești în mod static
monologul vorbitorului de pe ecran, lipsa de interes și plictisul instalându-se în mod invariabil după
câteva minute. Este de altfel dovedit de către cercetătorii din domeniu că prin însăși construcția lui,
creierul are nevoie de stimulare continuă pentru al ține „în priză”. În plus, pentru a se stoca în memoria
de lungă durată, învățarea trebuie să fie un efort integral care angajează subiecții implicați nu doar la
nivel cognitiv ci și senzorial, chinestezic și emoțional (învățarea prin relații de atașament). Acesta din
urmă este un aspect bine cunoscut în activitatea catehetică a Bisericii, asupra căruia găsim mărturii și
în Sfânta Scriptură: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile
noastre au pipăit despre Cuvântul vieții, - și Viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viața
de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă - Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți
împărtășire cu noi.” ( I Ioan 1, 1-3)
Pe de altă parte, trebuie să admitem că predarea on-line are și o serie de avantaje pe care se cuvine
să le amintim aici. În primul rând să nu uităm că această metodă de învățare s-a generalizat dintr-o
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necesitate reală și rezolvă o problemă importantă: ne ferește copiii de riscul infectării cu Covid-19 și
limitează proliferarea acestui virus în colectivitățile vulnerabile de elevi. În al doilea rând, posibilitatea
de a observa direct lecțiile copiilor lor poate fi revelatoare pentru părinți: pot lua legătura direct cu
profesorii, se pot implica în procesul instructiv-educativ, pot face sugestii și recomandări și pot
manifesta o atitudine proactivă. Este o ocazie deosebită de a se implica în viața copiilor lor și de a
crește coeziunea dintre părinți și copii, dar și de a-și manifesta responsabilitatea ce le revine pentru
buna creștere a copiilor lor, mai ales că mulți părinți sunt tentați să „externalizeze” sarcina educării și
pregătirii pentru viață a copiilor lor către școală, dezertând astfel de la sarcina lor de a fi educatori și
modele pentru urmași.
Pentru a fi onești până la capăt, trebuie să admitem că folosirea acestor dispozitive electronice este
o realitate omniprezentă în viața copiilor și adolescenților de azi. Deși de cele mai multe ori aceste
tehnologii sunt folosite pentru distracții superficiale, acum există șansa utilizării lor pentru scopuri
constructive. Frenezia cu care tinerii „butonează” telefoanele lor poate fi educată și direcționată spre
educare și informare responsabilă. Luminată de Sfântul Duh, Biserica Ortodoxă a înțeles acest adevăr și
are în curs de elaborarea o pastorație a acestei categorii de utilizatori cu îndrumări și ghiduri specifice
în acest sens. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis anul trecut,
cu prilejul „Zilei Mondiale a Rețelelor de Socializare”, un mesaj substanțial care îndeamnă la „cultivarea
discernământului digital”, subliniind că „Biserica Ortodoxă Română nu este absentă de pe rețelele social
media, dar utilizarea acestora în lucrarea misionară presupune „responsabilitate eclezială și înțelepciune
pastorală”1. Mai mult, publicațiile Bisericii noastre au popularizat și promovat proiectul Sigur.info al
Ministerului Educației Naționale privind folosirea în siguranță a internetului de către părinți și copii2. Și
alte Biserici Ortodoxe surori au făcut eforturi în acest sens, publicând ghiduri și îndreptare elaborate de
specialiștii Bisericii pentru activitatea clericilor pe platformele de socializare3.
Revenind la problema învățământului on-line generalizat de epidemia de coronavirus, Sectorul
Teologic-Educațional al Patriarhiei Române a transmis profesorilor de religie un ghid conținând Repere
metodologice pentru Religie, cuprinzând un set de recomandări pentru activități de învățare inovative,
care valorifică experiențele pozitive ale profesorilor de Religie în învățarea la distanță4. Desigur, sunt
activități experimentale, de pionierat, dar care arată grija pe care Biserica o poartă fiilor și fiicelor ei în
aceste vremuri nemaiîntâlnite.
Recomandarea generală a tuturor acestor îndrumări este aceea de a nu demoniza aceste medii de
comunicare care, deși imperfecte, sunt de mare ajutor atunci când sunt folosite corect și responsabil.
E nevoie să ne ferim de ispita de a socoti că simpla folosire a acestor mijloace moderne de învățare
este suficientă; este absolut necesară implicarea factorilor educativi, este nevoie de încheierea unor
parteneriate cu părinții și asociații de părinți și de elevi, cu parohiile și unitățile de cult care să producă
conținut de calitate, moral și atractiv pentru copii. Aceste mijloacele moderne de învățare sunt doar
mediul de comunicare; responsabilitatea alcătuirii conținutului și a mesajului transmis revine tuturor
celor implicați.
Departe de a fi „cântecul de lebădă” al învățământului, mediul on-line, cu toate neajunsurile și
limitările lui, este o oportunitate excelentă de a sistematiza și reconsidera procesul de învățare în
vederea adecvării lui la nevoile reale de instruire și educare ale copiilor din aceste vremuri.
1 https://basilica.ro/de-ziua-mondiala-a-retelelor-de-socializare-patriarhul-indeamna-la-libertatesi-responsabilitate-in-comunicarea-digitala/
2 https://ziarullumina.ro/societate/ghid-scolar-de-utilizare-fara-riscuri-a-internetului-88919.html
3 https://basilica.ro/oca-publica-un-ghid-de-instructiuni-pentru-activitatea-clericilor-peplatformele-de-socializare/
4 https://basilica.ro/repere-metodologice-pentru-religie-in-contextul-pandemiei-actuale/
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MITROPOLITUL NICOLAE CORNEANU
ŞI PASTORAŢIA FAMILIEI ŞI COPIILOR
Student
ADRIAN-DANIEL ANIŢAŞ
Teologie Pastorală Anul III
Introducere
Sfântul Siond al Bisericii Ortodoxe
Române a rânduit anul 2020 ca an omagial
al pastorației părinților și copiilor, care are
ca scop promovarea reperelor biblice și
patristice cu privire la modelul de familie
creștină și sublinierea rolului pedagogic
în societatea contemporană.1
Privind acestă temă a anului omagial
este minunat să urmărim câtă importanță
a acordat Mitropolitul Nicolae Corneanu
vieții de familie precum și importanței
tineretului în societate. Deși nu l-am
cunoscut personal pe acest stâlp al
Bisericii bănățene, pot spune că am citit
cu mult interes temele pe care el le-a
dezbătut și am descoperit o bună parte
din învățăturile sale prin intermediul
duhovnicului meu părintele Marius
Florescu care a fost unul dintre ucenicii
cei mai apropiați ai Mitropolitului Nicolae.
Vrednicul de pomenire, Mitropolitul
Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului
în perioada 1962-2014 a tratat în opera sa
problema familiei creștine și a rolului ei în
educația copiilor.
Din vasta tematică tratată și abordată
de Mitropolitul Nicolae în operele și
studiile sale vom trata viziunea sa asupra vieții de familie și importanța familiei în societate , văzută
ca o celulă sănătosă a Bisericii și a societății care contribuie permantent la educația și desăvârșirea
copiilor în viața și în personalitatea cărora se va vedea mereu pusă amprenta familiei care i-a crescut
și educat.
I.Viața, activitatea și opera Mitropolitului Nicolae Corneanu
Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a născut la 21 noiembrie 1923 în Caransebeș , facând parte
dintr-o familie de preoți (unchiul său a fost secretarul episcopului Miron Cristea, iar tatăl său , preot
la biserica Sf. Ioan din Caransebeș). Copilăria o va petrece alături de mama sa care îi insuflă dragostea
față de cele sfinte , deoarece tatăl său moare de tânăr.
1 https://basilica.ro/actul-de-proclamare-a-anului-omagial-si-comemorativ-2020/
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Între anii 1942-1934 urmează cursurile gimnaziale și liceale la școala ” Traian Doda” din Caransebeș.
După absolvirea liceului, în toamna anului 1942 începe studiile la Facultatea de Teologie din București.
Acolo îl cunoaște pe părintele profesor Ioan G. Coman , cel care îi insuflă dragostea fața de viața și opera
Sfinților Părinți și sub impulsul căruia începe să publice încă din anul I articole pe teme alese din literatura
patristică, iar după absolvirea facultății , în anul 1946 se va înscrie la doctorat, iar în anul 1949 va susține
teza de doctorat cu titlul :” Viața și petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului
creștin pe Valea Nilului”.
În anul 1943, în ziua de Crăciun, este hirtonit diacon necăsătorit în biserica parohiei Obreja, pe
seama catedralei din Caransebeș de către episcopul Veniamin Nistor. Între anii 1947-1948 este numit
profesor suplinitor la Academia teologică din Caransebeș. În perioada 1948-1956 ocupă diferite funcții
administrative în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, precum : secretar, consilier la centrul eparhial și
membru al Adunării Eparhiale.
Din anul 1956 revine din nou la catedră ca profesor la Seminarul din Caransebeș unde predă limbile
greacă și franceză, până în 1 martie 1959 când devine conferențiar la Institutul Teologic Universitar din
Sibiu la catedra de Îndrumări misionare predând Teologia simbolică și Limba Greacă . În anul 1960 este
hirotonit preot și în același an, în 15 decembrie, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales episcop al Aradului
, Ienopolei și Hălmagiului, iar călugăria acestuia a avut loc la mănăstirea Cernica la 12 ianuarie 1961
păstrând numele de Nicolae. Este hirotonit arhiereu în biserica Sf. Spiridon Nou din București la data
de 15 ianuarie 1961 de către patriarhul Justinian Marina , iar instalarea în funcția de episcop al Aradului
a avut loc în 22 ianuarie același an, în Catedrala episcopală din Arad. La data de 17 februarie 1962,
același Colegiu Electoral Bisericesc îl alege ca Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și mitropolit al
Banatului , întronizarea având loc la 4 martie 1962 în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Mitropolitul
Nicolae păstorind până în data de 28 septembrie 2014, atunci când și-a încredințat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu.
În anul 1962 este ales membru permanent al ” Grupului de studii patristice”, înființat de Comisia
”Credință și Constituție” , a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Între anii 2012-1975 a fost membru în
Asociația internațională de studii patristice.
A răspuns o vreme de comunitățile ortodoxe române de peste hotare, vizitând de mai multe ori S.U.A
și Canada, parohiile românești din Australia și Noua Zeelandă și parohiile din Europa Occidentală.
Între aprile-iunie 1967 a fost locțiitor de mitropolit al Ardealului, iar în perioada octombrie 1977-aprilie
1978, locțiitor de mitropolit al Olteniei. În repetate rânduri va suplini, tot ca locțiitor, eparhia Aradului și
o vreme pe cea a Caransebeșului. În calitate de ierarh, Mitropolitul Nicolae s-a îngrijit atât de problemele
administrativ-gospodărești, cât și gestiuni de altă natură,cum ar fi: restaurarea unor monumente
istorico-bisericești din zona Arhiepiscopiei Timișoarei , organizarea unor colecții muzeale, ridicarea unor
noi locașuri de cult, ș.a.m.d. De asemenea , a îndrumat activitatea tipografiei eparhiale unde au văzut
lumina tiparului numeroase lucrări istorice și teologice. În anul 1992 , Mitropolitul Nicolae Corneanu , în
urma neobositelor preocupări cărturărești este numit membru de onoare al Academiei Române.
Opera Mitropolitului Nicolae Corneanu a avut scopul de a face mai bine cunoscută credința creștină
și , în acelaș timp, de a veni în ajutorul preoților și în activitatea acestora . Mitropolitul Nicolae a publicat
multe lucrări, articole și studii , dar a și îndrumat apariția unor publicații. Nu vom aminti toate operele
pe care Mitropolitul Nicolae le-a scris , vom trece prin revistă doar o singură lucrare și anume: Scara
Sfântului Ioan Scărarul . Iubind mult viața și opera Sfinților Părinți , Mitropolitul Nicolae a tradus lucrarea
Sf. Ioan Sinaitul – Scara- care va fi publicată în 1994 sub titlul” Scara raiului precedată de viața pe scurt a
lui Ioan Scolasticul și urmată de cuvântul către păstor”(Ed. Amarcord, Timișoara) și editată a VI-a oară în
2008. Scara ”rezumă și reprezintă întreaga spiritualitate patristică de până la ea și, nu numai că o rezumă
, ci o și sistematizează , ba mai mult chiar , o pune sub semnul unui simbol foarte sugestiv, acela al scării
și treptelor pe care , urcându-le, oricine poate ajunge la desăvârșire.”
Multe din articolele scrise de Mitropolitul Nicolae au fost publicate în volume intitulate ” Pe baricadrele
presei bisericești”, ambele apărtute în anul 2000.2
2 Arhiepiscopia Timișoarei, Slujitori și apărători ai ortodoxiei bănățene, Editura Astra museum și Partoș, 2017, pp 77-80.
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A fost singurul ierarh al Bisericii noastre care a scris constant vreme de mai mulți ani editoriale
și rubrici de actualitate pentru revista eparhială „Învierea”, unele semnate cu pseudonimul „Nicolae
Sebeşan”.3
II. Familia, în opera Mitropolitului Nicolae Corneanu
a. Taina Cununiei
Familia formată prin unirea dintre un bărbat și o femeie a fost întemeiată de Dumnezeu încă din început
în grădina Edenului (Facerea 1, 27). Ea a fost binecuvântată de Dumnezeu cu rolul de a continua lucrarea
Sa pe pământ și anume : de a crește, de a se înmulți și de a stăpâni pamântul. (Facerea 1,28).
Prin Taina Cununiei se realizează unirea tainică dintre un bărbat și o femeie, formându-se astfel familia
numită de Sfântul Ioan Gură de Aur ”Biserica cea mică” iar în opera paulină ”Biserica de acasă” (Romani
16,5) . Aceasta este icoana tainică a iubirii lui Hristos față de Biserica Sa pe care a întemeiat-o prin Însuși
sângele Său curățind lumea alterată de păcat așa cum spune Sfântul Apostol Pavel ”și S-a dat pe Sine
pentru ea, ca s-o sfințească curățindu-o cu baia apei prin cuvânt” (Efeseni 5, 25-26). Taina Cununiei se
poate defini și ca binecuvântarea și revărsarea harului divin peste un bărbat și o femeie care s-au hotărât
să trăiască împreună cu scopul de a întemeia o familie. ”Taina acesta, mare este” (Efeseni 5,32) deoarece
prin ea cei doi devin ” un singur trup” (Efeseni 5,31) pentru că ei nu mai răspund separat de ceea ce au
făcut , ci răspund împreună înaintea lui Dumnezeu de tot ceea ce vor săvârși în unitatea familiei lor, după
săvârșirea Tainei.
Prin cuvintele ” Doamne Dumnezeul nostru cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânșii” se arată că
prin Taina Cununiei , Dumnezeu le oferă o imensă cinste și anume aceea de a le deschide o nouă filă în
cartea vieții urmând să umple acea filă cu tot neamul ce va descinde din ei. Dar să nu uităm că viețuirea
în căsnicie pe lângă faptul că este o cinste, ea devine o jertfă așa cum ne arată frumoasa cântare ” Sfinţilor
mucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat”, așa cum sfinții mucenici și-au dat viața pentru Hristos
și Biserică, luând jugul credinței , al răbdarii și al dragostei, tot așa și cei doi soți legați prin iubire trebuie
să tragă la același jug al nevoinței, pentru a ajunge împreună să fie încununați cu cea mai de preț cunună,
care este cununa măririi veșnice, adică veșnicia.
b. Comuniunea, în viața de familie
Importanța comuniunii în familie, după cum spune Mitropolitul Nicolae, are la temelie gândirea că o
familie sănătoasă este edificiul Bisericii dar și al societății astfel că viața socială depinde în mare măsură
de viața familială. Astfel familia este unul dintre factorii cei mai importanți ai societății care nu poate fi
înlocuită de nimeni și de nimic.4 Să nu uităm că fiecare familie face parte din marea familie a Bisericii, deci
este important ca orice comunitate creștină să ofere mediul favorabil dezvoltării și consolidării familiei,
iar ca o răsplată familia să practice valorile capabile și să asigure progresul societății.5 Familia poate fi
considerată și ca un spital duhovnicesc deoarece în cadrul familiei se pot ”tămădui” foarte multe probleme
de natură omenească dar și spirituală prin dragostea reciprocă dintre cei doi soți dar și prin dragostea
amândurora bazată pe Dumnezeu.
Cel mai înalt model de familie din punct de vedere spiritual este Sfânta Familie în care Fiul lui Dumnezeu
întrupat S-a născut și a crescut pe acest pământ. Icoana cerească a familiei creștine este tocmai unirea
dintre Iosif și Maria care însă n-a fost niciodată una trupească ci doar una spirituală bazată pe unire și grijă
reciprocă.6 Faptul că Mântuitorul Iisus s-a născut în familia întemeiată de Fecioara Maria și dreptul Iosif, ne
dă dreptul să spunem că familia este un așezământ care își are originea în Dumnezeu7. Din păcate mulți
3 Pr. lect. dr. Marius Florescu, Nădejde în raiul desfătărilor duhovnicești- Arhiepiscopia Timișoarei, În memoriam dr. Nicolae
Corneanu , Mitropolitul Banatului (1923-2014), editura Învierea, Timișoara 2015 , p 155.
4 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericești voluml II, Despre familie,Editura Învierea, Timișoara, 2000,
p 327
5 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericești voluml I, Anul Familiei, Editura Învierea, Timișoara, 2000,
pp 425-427
6 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Scrisori pastorale, editura Învierea, Timișoara 2011, pp 10-11.
7 Idem, Ibiedem
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dintre tinerii căsătoriți nesocotesc porunca dumnezeiască cu privire la comuniunea și unitatea din familie
și ajung să creadă că însoțirea dintre cei doi este doar ceva legat de plăcerea clipei . Însă menirea firească
este de a se însoți bărbatul cu femeia pentru ca astfel cu dragoste îndreptându-se unul pe altul să trăiască
fericiți și întru îndestulare, împlinind totodată tainica menire dată de Făcător făpturii : să plăsmuiască viață.8
Mitropolitul Nicolae Corneanu , a ținut să evidențieze într-un articol al său o familie model care rămâne
înscrisă cu litere de aur în istoria culturală, socială, politică și religioasă a poporului nostru, familie originară
chiar de pe plaiurile bănățene. Este vorba de familia Brediceanu originară de lângă municipiul Lugoj care
prin unitatea culturală în sânul familiei și prin credința ortodoxă sădită în sufletul fiecărui membru, a dăruit
societății câteva personalități vrednice de amintit care s-au remarcat în domeniul muzicii, literaturii sau al
politicii , promovând patriotismul până la cele mai înalte culmi și resprectul față de familia creștină cum ar
fi : Coriolan Brediceanu, Tiberiu Bredicianu sau Caius Brediceanu.9
c. Importanța femeii în viața de familie
Femeia are un rol important în viața de familie , ea trebuie așezată la loc de cinste și trebuie considerată
stâlpul familiei în ceea ce privește valorile spirituale, deoarece ea este ființa care dă viață rodului iubirii
dintre cei doi , cea care îl crește, îl educă și-i insuflă dragostea și respectul față de Dumnezeu și de semeni.
Bărbatul este cap femeii (Efeseni 5,21), dar să nu uităm că femeia formează trupul , iar amândoi formează
un tot unitar, un întreg, o familie , un singur trup (Efeseni 5,31) și nu în ultimul rând o Biserică vie a lui
Hristos, întemeiată pe dragostea și respectul dintre cei doi. Dacă femeia nu este preţuită, atunci Însuşi
Hristos nu este preţuit, pentru că, reîntorcându-ne la simbol, Hristos este Capul Bisericii. Femeia este
considerată urmașa Evei dar și a Maicii Domnului pe pământ.10 Dacă Eva prin căderea în pacat a creat o
prăpastie între om și Dumnezeu, Fecioara Maria ca o nouă Eva a fost trimisă pentru a crea o punte prin care
omul să traverseze prăpastia spre Dumnezeu redându-i astfel posibilitatea de a se îndumnezei.
Femeia este născătoare de prunci, dar se poate face prin strădania ei , dar și prin râvna copilului,
născătoare de sfinți, exemplu avem pe Împărăteasa Elena care l-a născut pe Împăratul Constantin, pe
Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de aur, pe Emilia mama Sfântului Vasile cel Mare, care prin educația pe
care au insuflat-o copiilor lor, dar și prin sprijinul acordat, au ajuns să fie mame de sfinți. Sfinții iși cinstesc
mamele pentru că datorită implicării lor depline în creștere și educarea lor, ei au ajuns să pășească pe
cărarea Împarăției lui Dumnzeu .
Într-unul dintre articolele sale, Mitropolitul Nicolae arată care este importanța femeii, rolul ei în familie
, dar si rolul ei în Biserică. Femeia este cea care dă viață, cea care crește, care educă , cea care poartă în
pântecele ei timp de 9 luni , rodul iubirii dintre cei doi. Bărbatul, nu trebuie să se creadă superior femeii
deoarece el nu poate face ceea ce face femeia. Pe lângă ziua de 8 martie , care este considerată după
tradiție, ziua femeii, dupa cum spune Mitroplitul Nicolae, ziua femeii trebuie să fie și ziua de 25 martie
deoarce, atunci s-a zămislit în pântecele Fecioarei Maria Cel Care avea să ne răscumpere pe noi din robia
păcatului, Mântuitorul Iisus Hristos.11
d. Problemele frecvente apărute în familie
În zilele noastre familia se confruntă cu mari probleme, iar din acestă cauză familia se destramă. Cele mai
frecvente probleme cu care familia se confruntă sunt: egoismul, adulterul, divorțurile, avorturile, emigrația
pentru un trai mai bun, dar și multe altele, iar toate acestea au la bază păcatul și degradarea morală.12
Egoismul se manifestată prin violență, prin abandonul copiilor de părinți, indiferență față de suferința
altora etc. Egoismul este o luptă a omului împotriva propriei sale ființe, care a pierdut familiaritatea cu
Dumnezeu, sensul sfânt al vieții și iubirea smerită față de semeni. Unii dintre oameni ignoră preceptele
8 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Popasuri duhovnicești, Sărbătoarea familiei (1966), editura Învierea, Timișoara, 2001, pp
27-28
9 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pentru mai binele obștesc, Familie de artiști patrioți, editura Învierea, Timișoara 2008, p 113
10 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericești voluml I,Locul Maicii Domnului în creștinism ,Editura
Învierea, Timișoara, 2000, p 45
11 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericești voluml II, Sărbătoarea femeilor ,Editura Învierea, Timișoara,
2000, p 149
12 https://basilica.ro/amenintarile-lumii-contemporane-la-adresa-familiei/
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morale: modelul familiei tradiționale este considerat de unii ca fiind învechit. Mulți copii se nasc în afara
căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să trăiască împreună fără binecuvântare sau unire sfântă în fața lui
Dumnezeu și a Bisericii prin Taina Cununiei, fără a-și asuma toate responsabilitățile vieții conjugale și fără
a căuta sfințirea vieții prin rugăciune și prin fapte bune13.
Dumnezeu i-a dăruit fiecăruia femeie punând hotare firii, viețuirii cu aceeași femeie, încât orice legătură
cu orice femeie înseamnă fărădelege, tâlhărie și lăcomie.14 Trebuie să avem bine întipărită în sufletul
nostru responsabilitatea pe care ne-am asumat-o prin Taina Cununiei și să nu o disprețuim niciodată
”căci Dumnezeu nu ne-a cheamat la necurăție ci la sfințenie. De aceea cel ce disprețuiește acestea, nu
disprețuiește un om ci pe Dumnezeu care v-a dat pe Duhul Său cel Sfânt.” (I Tesaloniceni 4, 7-8). În societatea
actuală apar tot mai des adulterele, iar acest lucru se datorează faptului că cei doi soți nu mai țin cont că
unirea dintre ei este sfântă, ci caută în relația lor doar satisfacerea poftelor trupești. Dacă ei ar fi conștienți
în fiecare moment că Hristos este Cel care i-a unit și dacă ar avea în minte cuvintele Sfântului Apostol
Pavel care zice :”fiecare bărbat să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său” (I Corinteni 7,2),
atunci ei nu ar mai putea să-și lase partenerul de viață și să plece spre patima desfrânării.
Divorțul de cele mai multe ori provine de pe urma adulterului săvârșit de unul dintre cei doi soți. Legătura
dintre cei doi în căsnicie trebuie să fie bazată pe dragoste și respect, dar cel mai important lucru, legătura
lor trebuie să-L aibe în centru pe Dumnezeu. Alte cauze ale divorțului sunt: neînțelegerile, neajunsurile
, diferențele de gândire dintre cei doi sau chiar alți factori exteriori. De cele mai multe ori fiecare dintre
noi tinde să creadă că are dreptate și să-și susțină punctul de vedere chiar dacă acesta aprinde certuri și
neînțelegeri. Abundența acestora și apariția lor tot mai frecventă îi face pe soți să-și piardă răbdarea și să
vadă că singura rezolvare este divorțul .
Mitropolitul Nicolae întrebat fiind care este părerea Bisericii despre avort, acesta a răspuns că avortul este
considerat cel mai mare păcat capital dar și încălcarea poruncii dumnezeiești.15 Gravitatea prunc-uciderii
o reprezintă (este constituită de) privarea de dreptul la viață și mai mult decât atât aplicată propriului copil
. Vina pentru avort nu aparține numai mamei, căci de multe ori așa cum Eva l-a împins pe Adam în păcatul
neascultării, în sens opus soțul își impinge femeia în păcatul uciderii de prunci. Așadar cum neascultarea a
atras alungarea din Eden tot așa și săvârșirea avortului dacă nu se dovedește să fie un moment de rătăcire
și urmat de o pocăință sinceră va atrage alungarea de la porțile Împărăției lui Dumnezeu.
Fenomenul emigrației, motivat de căutarea în alte țări a unui trai mai bun, este o altă amenințare
pentru viața de familie. Plecarea unuia dintre soți în străinătate, pe o perioadă mai lungă, a condus adesea
la destrămarea multor familii sau la infidelitatea conjugală.Între părintele plecat peste granițe și copiii săi,
legătura de iubire familială slăbește în mod considerabil. Scoși din mediul firesc al familiei, copiii pot avea
probleme de ordin afectiv, pot suferi ”depresii” pot deprinde vicii sau chiar patimi.16
III. Educația copiilor și importanța tineretului
a. Educația copiilor
Părinții , ca primi pedagogi ai copilului , sunt chemați să urmeze modelul desăvârșit al Pedagogului
Hristos. Ei sunt îndemnați să apeleze la modelul pe care Hristos l-a instituit, modelul iubirii și al iertării. Dacă
părinții își educă copiii în duhul iubirii, al ascultarii dar și în duhul smereniei, ei nu vor întâmpina greutăți
în procesul de creștere al acestora. Educația pe care părinții o oferă copiilor este oglinda în care oglindesc
ei în societate. Însuși Mântuitorul Hristos și-a învățat ucenicii dar și pe cei care Îl urmau să iubească și să
ierte, deoarece iubirea și iertarea împreună cu fapta cea bună dar și cu credința aduc la asemănarea cu
Dumnezeu. Educația este cea mai importantă avere pe care părinții o pot lăsa copiilor lor17,ea nu este
trecătoare, ea este veșnică și dăinuiește din neam în neam. Copilul care este lipsit de educație se aseamănă
cu pământul care nu este lucrat, unde crește neghina și astupă rodul, pe când copilul educat se aseamănă
13 Idem, Ibidem
14 Sfântui Ioan Gură de Aur, Cuvinte de aur volumul III,Nunta, familia și problemele lor, editura Egumenița, Galați 2012, p 393.
15 Părintele Mitropolit Nicolae, Farmecul scrierilor patristice, Problema avortului la Sfinții Părinți, editura Anastasia, București
2002, p 105
16 https://basilica.ro/amenintarile-lumii-contemporane-la-adresa-familiei/
17 Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului, Despre educație, editura Sofia, București 2003, p 67
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cu ogorul lucarat la timp din care orice neghină apărută a fost smulsă de timpuriu și astfel el aduce rod
însutit. Nepăsarea față de educația religioasă este o situație foarte des întâlnită deoarece mulți dintre
părinți se limitează , în general, la reușita în viață din punct de vedere profesional dar și material.18
În ziua de azi întâlnim cazuri în care părinții nu vor să-i insufle o educație religioasă copilului
considerându-o învechită și nefolositoare. Fiecare învățătură pe care părinții o oferă copiilor este ca o
pecete care cu greu mai poate fi îndepărtată având în vedere rădăcinile ei adânc înfipte în sufletul copilului.
Sfântul Ioan Gură de Aur face o aluzie profundă la misiunea părinților în educația copilului spunând că
”părintele este ca un pictor iar sufletul copilului este pânza pe care el lucrează”, în același ton Sfântul
Grigore de Nyssa mai adaugă la această imagine ” virtuțile care sunt culorile si modelul pe care trebuie
să-L pictăm” care este Hristos. Asemenea Părintelui Ceresc care dăruiește slujitorilor săi talanții spre a-i
înmulții, părinții noștri ne înzestrează învățături bune pe care noi trebuie să le resprectăm și înmulțindule să le dăruim și altora, căci dacă nu le vom prețui și nu le vom înmulți ne vom asemăna slujitorului care
îngropându-și talantul ajunge la pieire.
Familia este cununa creației (cf. Facere 1, 26-28), în cadrul ei, copilul începe să înțelegă taina iubirii
părintetești a lui Dumnezeu fața de creația Sa, prin iubirea primită de la părinți. Tot în cadrul familiei, copiii
sunt pregătiți pentru vocația lor de a fi buni cetățeni ai pamântului, dar și de a fi și fii duhovnicești ai Raiului.
Copiii trebuie să fie martori ai relaţiilor dintre părinţi. Respectul reciproc dintre soţ şi soţie îi determină
pe copii să fie respectuoşi cu părinţii. Răutatea unuia din soți față de celălalt este inadmisibilă într-o
familie creştină. 19 Familia și școala poartă de grija formării noilor generații, deoarece în familie, copilul
primește educția , iar dascălii șlefuiesc opera celor 7 ani de acasă.20
Însuși Mitropolitul Nicolae în întreaga sa viață a dat o mare importanță școlii, contribuind atât din punct
de vedere al susținerii morale cât și din punct de vedere material în viața multor tineri. El a ținut mult ca
orice copil bun să-și realizeze o formare intelectuală la nivel înalt dar și să-și desăvârșească partea morală
și spirituală devenind un model al societății. Prin educația laică cât și cea religioasă copilul poate ajunge ,
după cum spune Mântuitorul :”lumina care luminează în întuneric și întunericul nu o cuprinde” (Ioan 1,5).
b. Importanța tineretului și rolul Bisericii în viața lor
Tinerii din ziua de azi se confruntă cu numeroase şi variate probleme. În acest context Biserica este
chemată să se implice în realităţile cu care se confruntă credincioşii şi în mod special cei mai tineri dintre
ei. Sugestive în acest sens sunt cuvintele Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae: „Străbatem o perioadă
foarte complicată când asupra tinerilor se exercită cele mai variate şi nocive influenţe. Ferirea de rău nu
înseamnă închiderea în nişte graniţe opace şi izolarea de restul lumii. Problema care se pune este aceea de
a şti să distingi ce este bun de ce este rău, de a şti să alegi binele şi să respingi răul. În acest sens Biserica,
prin slujitorii ei va trebui să ştie cum să formeze noile generaţii prin tot ceea ce face“21. Exemplul cel mai
frumos îl avem în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care dea lungul activităţii Sale sa aplecat în multe
rânduri şi asupra tinerilor. Vedem și cunoaștem din Noul Testament faptul că Mântuitorul ia primit pe toţi
tinerii care au venit la El, lea acordat tuturor încredere şi ia povăţuit, iar ei nu Lau dezamăgit ci Lau urmat.
De aici înțelegem că în relaţia Bisericii noastre cu tinerii trebuie să le acordăm în primul rând încredere şi
asta chiar şi în ciuda unor reacţii mai puţin pozitive din partea lor. Sfântul Apostol Pavel vorbind despre
tinereţe îi scrie lui Timotei: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale“ (I Timotei 4, 12), aşadar să nui
dispreţuim pe tineri.
Tinerețea este o perioadă cu totul și cu totul specială a vieții, căci ajungând să se vadă pe picioarele
sale, tânărul începe să se depărteze de Dumnezeu, să-și disprețuiască părinții și semenii crezând că se
poate descurca singur. Cazul fiului rătăcit este actual pe zi ce trece căci deși Dumnezeu oferă tuturor fiilor
bunătăți egale, mulți tineri încep să nu le prețuiască și transformă această perioadă a vieții care ar trebui să
18 Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului, op. cit. p 68
19 Părintele Mitropolit Nicolae, Farmecul scrierilor patristice, Educația în atenția unui vechi scriitor creștin, editura Anastasia,
București 2002, p 169
20 Mitropolit Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericeşti, volumul I, La inceput de an școlar universitar, Editura Învierea, Timişoara, 2000, p. 789
21 Părintele Mitropolit Nicolae, Farmecul scrierilor patristice,Educația în atenția unui vechi scriitor creștin, editura Anastasia,
București 2002, p 171
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fie o perioadă înfloritoare a vieții, într-o perioadă a păcatelor și a viciilor, dar Dumnezeu ne așteaptă mereu
să ne întoarcem în casa Sa părintească și să ne așeze la loc de cinste așa cum Însuși Mântuitorul zice :” mare
bucurie se face pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au
nevoie de pocăinţă.” (Luca 15,7). Așadar tinerețea își are păcatele ei , dar și virtuțile care, cu puțină răbdare
și îngăduință ies la iveală și dau rezultate uimitoare.22
Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a dovedit a fi un păstor de suflete în adevăratul sens al cuvântului,
un pescar de oameni și mai ales un pescar de tineri, căci văzând depărtarea tot mai mare dintre tineret și
Dumnezeu , a încercat să-i pescuiască din marea învolburată a societății în care ne aflăm și să-i așeze în
corabia Bisericii care îi va conduce la mântuire.
Văzând că Bisericile noastre sunt tot mai pline de oameni de vârsta a doua și tot mai goale de tineri,
ierarhul Banatului s-a străduit din răsputeri să-i apropie pe tineri de Dumnezeu și de Biserică.A pus foarte
mare preț pe contribuția asociaților de tineret la viața Bisericii, astfel A.S.C.O.R-ul și Liga tineretului ortodox
au fost permanent în atenția sa, iar reprezentanții lor erau invitați să participe la orice eveniment important
din viața eparhiei și chiar la Adunarea Eparhială.23
A insistat ca preoții aflați sub arhipăstorirea sa să creeze grupuri de cateheze în parohiile lor , iar pentru
a se crea relații cât mai apropiate între acești tineri , în anul 2002 cu binecuvântarea lui a fost organizată
prima întâlnire a tineretului ortodox din Timișoara ,încredințând parohiile să delege până la 5 tineri pentru
a lua parte la acest eveniment.24
Nu numai că Mitropolitul însuși a participat la reuniune, dar și până atunci s-a interesat tot timpul
care parohii au mai trimis confirmarea de participare.25 A vizitat de mai multe ori Liga tineretului ortodox,
arătând că se simte foarte apropiat tinerilor, de altfel odată a și mărturisit că forma trupului, învelișul a avut
de suferit îmbătrânind dar că dânsul se simte același ca în tinerețe.26
IV. Concluzii
Vasta operă a Mitropolitului Nicolae Corneanu a tratat în multe rânduri problema familiei creștine
precum și educația și importanța tineretului în societate dar și în Biserică. De altfel ierarhul nostru nu doar
a teoretizat aceste probleme ci a încercat să pună mereu în practică ceea ce a scris, valorificând tot ce este
bun în tineretul actual, conștient de faptul că întotdeauna valorile unei societăți depind de modul cum
îți educi tinerii. Atât tineretul cât și familia formează o celulă sănătoasă a societății în cadrul cărora prin
educație, prin încredere dar și prin iubirea față de Dumnezeu și de semeni se nasc vrednici conducători
laici și bisericești ” Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica
lui Dumnezeu?” (I Timotei 3,5).
Mitropolitul Nicolae Corneanu era un om la zi cu cele ale societății, străduindu-se mereu să pună
mesajul Evangheliei în concordanță cu aspectele cotidiene, inclusiv cu cele legate de familie, de creșterea
și educația copiilor și de problemele tinerilor . Fiind un partolog de vocație pe lângă mesajul Scripturii,
sublinia mereu modul în care Părinții Bisericii din perioada patristică și post-patristică se raportau la toate
aceste aspecte. Pe lângă faptul că Mitropolitul Nicolae a fost cel mai longeviv ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române putem spune că s-a ridicat la înălțimea cuvintelor Sfântului Apostol Pavel care zice: ”Se cuvine,
dar, ca episcopul să fie fără de prihană, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe
pe alţii, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic și neiubitor de argint” (I Timotei 3, 2-3).

22 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Pe baricadele presei bisericești voluml I,Biserica și tineretul, Editura Învierea, Timișoara,
2000, p 449
23 Pr. lect. dr. Marius Florescu, op. cit. P 156
24 Idem,Ibidem
25 Idem,Ibidem
26 Idem,Ibidem
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FAMILIA CREȘTINĂ ÎN LUMINA ORTODOXIEI
ALEXANDRA STOENESCU
Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”
Clasa a X-a
După învățătura Sfintei Biserici Ortodoxe, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții
de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat și femeie, binecuvântată de
Dumnezeu în fața Sfântului Altar. Această legătură răsare din dragostea firească sădită de Dumnezeu
în om.
“De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un
trup!” (Facerea 2,24)
Părintele Ioan de la Rarău a dorit să amintească însușirile familiei creștine. ”Însușirile familiei
creștine sunt: unitatea și egalitatea, dragostea și buna învoire dintre soți, curăţia-soții să nu fie în
apropiată înrudire trupească sau sufletească, sfinţenia -familia trebuie să fie binecuvântată prin Taina
Sfintei Cununii, trăinicia -căsătoria să fie pentru toată viața” (Părintele Ioan de la Rarău, Bărbatul și
femeia-însoțirea lor, Editura Cartea Ortodoxă, pg.112)

Sfântul Apostol Pavel zice: „Celor ce sunt căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se
despartă de bărbat! Iar dacă s-a despărțit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său; tot
așa bărbatul să nu-și lase femeia.” (I Corinteni 7,10-11).
Biserica Ortodoxă îngăduie desfacerea legăturii dintre soți (divorțul) numai din pricini morale
asemănătoare morții trupești cum sunt necredincioșia (adulterul), sau alte legături trupești
neîngăduite.
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Dumnezeu l-a înzestrat pe bărbat cu rațiune, putere, hotărâre, curaj, viziunea de ansamblu, darul
stăpânirii. El (bărbatul) este o taină minunată, fiind creat după chipul lui Dumnezeu Tatăl (Facerea
1,26).
„Soțul este capul soției, așa cum și Hristos este capul Bisericii. Încălcarea ierarhiei familiale poruncite
de Dumnezeu- năzuința soției de a fi cap (de a deveni în esență masculină) și îngăduirea acestui lucru
de către soț- pervertesc căsătoria. Bărbatul a fost făcut mai puternic și el trebuie să conducă familiaînsă nu prin silnicie, ci prin bunătate și prin dragoste plină de abnegație, așa cum Mântuitorul Iisus
Hristos a primit Crucea pentru Biserică” (Părintele Ioan de la Rarău, Bărbatul și femeia-însoțirea lor,
Editura Cartea Ortodoxă, pg.96)
Femeia trebuie să colaboreze cu bărbatul său la cele mai înalte, mai grele și mai nobile munci.
Misiunile femeii sunt:
Ca soţie:
- să-i fie bărbatului său ajutor. Să-i aducă pace și dragoste binefăcătoare prin simplitate, smerenie,
răbdare, bucurie și dragoste.
Ca mamă:
- educația copiilor este totdeauna opera mamei. „Ea se va mântui prin naștere de fii.”(1 Timotei
2,15)
Nu este suficient ca o mamă să le dea copiilor viață trupească, ci trebuie să-i educe creștinește
pentru a putea dobândi viața cea veșnică. Motivele pentru care educația creștină a copilului este
esențială sunt: datoria (părinții au această datorie de a educa copilul creștinește), gravitatea urmărilor
lipsei educaţiei creştine (sufletul tânăr al copilului va deveni un pământ acoperit cu toate buruienile
păcatelor, în lipsa educației creștine), legea divină (Dumnezeu a dat pentru neîndeplinirea acestei
datorii pedepse grele și în această viață și în cea veșnică), interesul chiar temporal al mamei (multe
nenorociri vor urma din cauza neglijenței și a slăbiciunilor mamei). Multe lacrimi va vărsa din cauza
fiului pe care ea a neglijat să-l educe în credință și virtute.
Fără educația creștină, atât în viața copiilor, cât și în viața adulților pot apărea dependențe.
De exemplu: Un părinte îi cumpără copilului său cel mai performant telefon la doar 6 ani (vârstă la
care copilul de abia face primi „pași” în interacționarea sa cu lumea). Ce se va întâmpla cu acest copil
peste câțiva ani? Va fi dependent de sursele media. Nu va mai interacționa cu ceilalți copii, nu va mai
sta să povestească, să se joace sau să citească, liniștit, o carte. Doctorul Raoul Goldberg spune că
pentru a proteja copii de această dependență, cu un oarecare efort, ar trebui să limităm, cât putem,
întâlnirea copilului cu orice sursă media. Cercetătorii mai spun că dăunază sănătății copiilor (Raoul
Goldberg, Dependențele copiilor și tinerilor- Lupta pentru libertate, traducere de W.A.Prager, Editura
Univers Enciclopedic Gold, anul 2016, pg. 175).
Ca stăpână a casei:
- Dumnezeu a rânduit ca femeia să aibă grijă de casă, de copii, să odihnească și să fie de ajutor
bărbatului. Femeii îi este orânduită conducerea casei. Dacă ea se achită de aceasta, cu fidelitate,
familia va prospera. Dacă nu, familia se va ruina și se va distruge.
De asemenea, este important ca părinții să se roage împreună, să țină posturile, rânduite de
Biserică și să-i îndrume și pe copii la rugăciune, la post și la faptele bune.
Rugăciunea are multă putere în familie!
„Postul păzește pruncii, face curat pe tânăr, umple cu vrednicie pe bătrân; părul alb, împodobit
cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu
pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul căsniciei, păzitorul fecioriei. Acestea sunt binefacerile pe
care le aduce postul în fiecare casă!” (Sfântul Vasile cel Mare).
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PREDICĂ LA DUMINICA A 18-A DUPĂ RUSALII
Preot AUREL FEDIUC
Parohia Crai Nou
,,Și a zis Iisus către Simon:
Nu te teme; de acum înainte
vei pescui oameni’’ (Lc. 5, 10)
Evanghelia care s-a citit
astăzi la Sfânta Liturghie
din
Duminica
a18-a
după Rusalii
relatează
minunea
pescuirii
abundente, săvârșită de
Mântuitorul Iisus Hristos,
protagoniști fiind niște
pescari din Galileea; viitori
ucenici ai Lui. ,,Această
minune
coincide
cu
chemarea la apostolat
a primilorApostoli’’1, iar
corabia
simbolizează
Biserica lui Hristos. Numai
în Biserica lui Hristos și prin
ierarhie sac-ramentală ne
mântuim, știind că: ,,Dacă ar înceta preoția, ar înceta Harul’’ (Homiacov- teolog rus). Minunea are loc
la lacul Ghenizaret, unde Apostolii (Petru și Andrei-fratele lui Petru- menționat în Mt. 4, 18 și Mc. 1,
16 ) pescuise toată noaptea, dar n-au prins nimic (Lc. 5, 5 ); însă ascultând pe Iisus (aruncând din nou
mreaja), ,,au prins mulțime mare de pești’’( Lc. 5, 6 ). Din Evanghelie desprindem că, dacă îl ascultăm
pe Dumnezeu: ,,ne facem pricină de mântuire veșnică’’(Evr. 5 , 9). Doamne ajută-ne! Însă, noi astăzi
vom vorbi despre preoția sacramentală în Biserica Ortodoxă și despre argumentele scripturistice ale
acesteia.
1. Preoția sacramentală în Biserica Ortodoxă.
Ierarhia sacramentală sau slujirea preoțească este Taină Sfântă (și dar de la Dumnezeu), instituită
de Mântuitorul Iisus Hristos după Înviere, așa cum a primit-o și Hristos Cel preamărit...,,Tu ești preot în
veac , după rânduiala lui Melchisedec...’’ (Evr. 7, 3) -săvârșită de Biserică - și transmisă prin succesiune
apostolică Ef. 2, 19 -20 - unor persoane speciale investite cu har și putere de a învăța, a sfinți și a
conduce pe credincioși, în Biserica lui Hristos -ca și comunitate liturgică- spre mântuire. Ei sunt cei
care seamănă cuvântul lui Dumnezeu în ogorul sufletelor noastre și ni-l împărtășesc pe Hristos. În
fragmentul evanghelic de astăzi observăm o chemare, dar, temeiul preoției sacramentale a Noului
Testament îl găsim în Evanghelia după Ioan 20, 19-23: ,,Și, fiind seară, în ziua aceea întâia a săptămânii
(Duminică) și ușile fiind încuiate unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în
mijloc, și le-a zis: Pace vouă !... Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși:
Pace vouă! Precum M-a trims pe mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor
1 Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană ,Evanghelia lui Iisus, Misiunea cuvântului, Ed. Mega . 2015, Cluj-Napoca, p. 19
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și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi ’’.
Din aceste versete desprindem o trimitere și o consacrare. Acum, în seara Învierii, Sfinții Apostoli
au primit harul întreitei slujiri: arhierească, profetică și împărătească; dar ,,Duhul în întregime....va fi
revărsat peste ei la Cincizecime, când, după cuvântul Domnului către ei: veți lua putere, venind Duhul
Sfânt peste voi și îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea
pământului (Fapte 1, 8 )’’2.
Revenind la textul evanghelic, observăm că dacă n-au prins niciun pește, dând ascultare; v. 6 ne
spune: ,,Și făcând aceasta, au prins mulțime mare de pește...’’. Domnul Iisus a făcut ca minunea să fie
făcută prin acei pescari; mesajul fiind, că, prin puterea primită de la Dumnezeu, dar și prin ascultare,
Apostolii au devenit autori ai minunii prin El. Acest lucru ne determină să credem că episcopii și
preoții-ca purtători de har și putere (Mt. 18, 18; Mt. 10, 8: ,,Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe
cei morți, curățiți pe cei leproși...’’, Lc. 10, 42); ...pot săvârși vindecări. Acesta, pentru restaurare, sau
vindecarea omului bolnav de păcate și de moarte. Acest Duh creator este inclus în funcția iertătoare
a preoției sacramentale, conferindu-i nu numai simpla capacitate de a ,,lega și dezlega’’, ci și pe aceea
de are-naște, de a regenera sau și mai exact, de a-l învia pe cel iertat’’3.
De asemenea, preotul este părintele duhovnicesc al credincioșilor și prin misiunea sa se apropie
sufletește de cele mai multe ori de aceștia și îi sfătuiește cu înțelepciune (Mt. 10, 16); îi ascultă și îi
îmbărbătează în scaunul spovedaniei; se roagă neîncetat pentru ei; suferă odată cu suferința lor; se
bucură odată cu bucuria lor ( Rom. 12, 15 ) și, chiar intervine cu ajutor material, după posibilități. În
ajutorul acestei intervenții materiale este de dorit ca și autoritățile statului să vină în sprijinul Bisericii
cu bunăvoință și dragoste, ca cei... pe care,, i-a pus Domnul stăpânitori spre încercarea faptelor’’ ( Înț.
Sol. 6 ,3 ).
Preotul este slujitorul lui Dumnezeu și trebuie să-l ajute pe credincios să treacă la stadiul de
asemănare cu Dumnezeu . Dar în rezolvarea pozitivă a unor cerințe, pe lângă rugăciunea preotului ,
trebuie să ne rugăm și noi, să ne jertfim și noi ,pentru că, mântuirea presupune contribuție personală.
Preoția este a lui Dumnezeu-( Fapte 20 , 28), oferită ca misiune și Taină (In. 20, 21-22). De aceea: ,, Cele
ce le săvârșesc (preoții) jos, acestea le face Dumnezeu sus și Stăpânul întărește judecata robilor...cele
ce veți ierta, vor fi iertate...Ce putere va fi mai mare ca aceasta ? Toată judecata a dat-o Tatăl, Fiului (In.
5 ,22 ). Dar văd că toată a înmânat-o Fiul, acestora’’4.
Versetul 8 din Evanghelia de astăzi spune că: ,,Simon Petru a căzut la genunchii lui Iisus, zicând:
…sunt om păcătos...( toți suntem păcătoși), de unde reiese că, Sf. Petru mărturisește dumnezeirea
lui Iisus- Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și face prima spovedanie (5, 8). Omul este
supus ispitei și tot timpul este în mișcare pe scara valoric-morală. Suntem întinați, și mereu trebuie
să ne curățim ,,cămara’’ sufletului nostru prin spovedanie, rugăciune etc. ca să ,,fim lumina lumii’’
(Mt. 5 ,14) ; dar, Dumnezeu este iubire (I In. 4, 8); iar ,,…întrucât Hristos Însuși aduce și dăruiește
prin preot și episcop Trupul și Sângele Său, întregii comunități bisericești. Aducerea și dăruirea Lui în
Taine nu Și-o face dependent de vrednicia lor, întrucât nevrednicia lor nu e nevrednicia lui Hristos și
Bisericii ca Trup a lui Hristos, care se află în relația iubirii nesfârșite cu Dumnezeu’’.5 Pe marea acestei
vieți învolburată de ispite și păcate suntem supuși slăbiciunilor și căderii, durerii și încercărilor, și
ducem ,, în brațe măsura responsabilităților’’, care nu este mică; dar Mântuitorul le spune Apostolilor
(și nouă tuturor): ,,…fiți , dar , înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii (Mt. 10, 16), iar ,,tăria și
înțelepciunea propovăduirii lor, unite cu blândețea, nu vor fi de la ei, ci de la Duhul Sfânt“6.
Doamne, trimite mâna Ta dintru înălțimea locașului Tău și mă (ne) întărește spre slujba Ta ce-mi
(ce ne) este pusă înainte….’’ (rugăciune de la pregătirea sfinților slujitori) . Pe Sf. Petru l-a cuprins
spaima de mulțimea peștilor, dar Mântuitorul a înțeles că frica ce l-a cuprins pe Sf. Petru este un fior
sfânt în fața dumnezeirii Sale și îl liniștește.
2 Prot. Dr. Ioan Bude, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Tainelor și ierurgiii bisericești, vol..v, Ed. Eurobica,
Timi;oara 2019, p..60
3 Idem
4 Sf Ioan Gură de Aur, Despre preoție, cartea 3, p. 48, col. 654 C ,
5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologie dogmatică ortodoxă, Ed. I.M. B. București , 2003, p. 250.
6 Pr. Prof. Dr. Dumtru Stăniloae, Chipul evanghelic a lui Iisus Hristos, Ed. Basilica , București , 2016 , p. 121 .
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2. Argumente scripturistice ale Tainei Preoției (Hirotoniei)
Taina Preoției este argumentată biblic și patristic ; Biserica Ortodoxa considerând aceasta: ,,cea mai
mare dintre faptele lui Hristos’’.7 În V.T. avem: ,,Să iei la tine pe Aaron, fratele tău și pe fiii lui, ca unii dintre
fiii lui Israel să-mi fie preoți... ‘’ (Ieș. 28 ,1). Dumnezeu hotărăște preoția levitico-aaronică. Versetul 9 din
cartea Levitic 21,: ,,(Pe preoți, n. n.) cinstește-i ca pe sfinți , căci ei aduc pâine Dumnezeului tău; sfinți să
vă fie, căci Eu, Domnul, Cel ce vă sfințesc, sânt sfânt ‘’; indică o poruncă fermă dată de Dumnezeu, care
nu lasă loc de niciun comentariu.
Capitolele 18, 19, 20 și 21 sunt argument juridic care vizează originea divină a moralității preotului
și a familiei lui (21,7). În Noul Testament avem: Matei 8, 4; Marcu 1, 41-44; Luca 5, 14- vindecarea unui
lepros. ,,Și i-a zis Iisus: …mergi, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre mărturie
lor’’. Apoi, în Mt. 10, 40, Mântuitorul spune: ,, Cine vă primește pe voi pe Mine mă primește, și cine mă
primește pe mine primește pe Cel ce M-a trims pe Mine’’, sau 1 Tim. 4, 14: ,,Nu fi nepăsător față de harul
care este întru tine’’ ;2 Cor. 6,1 ,,Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemn să nu primiți în zadar
harul lui Dumnezeu’’. Temei biblic pentru Taina Preoției este și temeiul de la Taina Sf. Maslu: ,,Este cineva
bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru ei, ungându-i cu untdelemn, în numele
Domnului’’ (Iac. 5, 14).
Celor, care zic că Apostolii au fost oameni simpli fără studii universitare, le răspundem că, cei trei ani
și jumătate petrecuți în preajma Mântuitorului (pregătiți ca atare) depășesc valoric –cultural cea mai
prestigioasă universitate din lume, din toate timpurile. Au primit învățătura de la învățătorul Hristos.
Celor, care referindu-se la Parabola samarineanului milostiv spun că, preotul mozaic și levitul ,,au trecut
pe alături’’ de cel ,,căzut între tâlhari ‘’, le răspundem următoarele: ,,cf. text. Levitic 21, 10 -12, atitudinea
rezervată a clerului mozaic față morți (cf. poruncii lui Dumnezeu) este în măsură să explice suficient de
plauzibil cauza din care atât preotul cât și levitul au trecut pe alături’’7.
Celor, care spun că preoții sunt păcătoși, le răspundem că păcătoși suntem toți –cf. l In. 1, 8 și In. 8, 7) și,
Hristos cu Harul Său nu se face dependent de vrednicia sau nevrednicia preotului (precum am menționat
mai sus); iar ,,harul are nevoie de străduința noastră veghetoare pentru a fi de- a pururea aprins’’ (Sf. Ioan
Gură de Aur). Sfântul Apostol Pavel în Fapte 20, 28 vorbește despre ierarhia sacramentală: ,,Drept aceea,
luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v- a pus pe voi episcopi, ca să păstrați
Biserica lui Hristos’’, arătând clar, că, preoția este dar de la Duhul Sfânt, Biserica este a lui Hristos, iar
,,Liturghia este (tot) a lui Hristos’’ (Pr. Prof. Dr. Dumitru Pintea); episcopii, preoții și diaconii, fiind cei care
,,fără ei nimic sfânt nu este și nu se săvârșește în Biserică și nu ai nici mântuire’’8.
,,Așa (să-i) să ne socotească pe noi fiecare om: slujitori ai lui Hristos și iconomi ai tainelor lui Dumnezeu’’
(I Cor. 4, 1). Bunul Mântuitor Iisus Hristos ne învață în Evanghelia de astăzi că:
1.fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic (așa cum Apostoliii au pescuit, doar... cu ajutorul
lui Dumnezeu );
2.Taina Preoției în Biserica lui Dumnezeu este un dar dumnezeesc prin care comunitatea credincioșilor
poate să se mântuiască (și noi toți );
3. recunoașterea păcătoșeniei și necesitatea spovedaniei; precum și că, ascultarea de Dumnezeu (așa
cum a ascultat Sf. Petru), ne aduce împlinirea cererilor și mântuirea sufletului.
Așa să ajute bunul și milostivul Dumnezeu! Amin!

7 Prot.Dr.Ioan Bude ,Taina,Hirotoni , vol.v, p.36.
8 Sfântul Ioan de Aur , Despre preoție , Omilia la 1 Tes.
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DIN VIAŢA BISERICII

NOI PROTOPOPI LA TIMIŞOARA
REDACŢIA
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, de anul acesta,
protopopiatele Timişoara I şi II, au fiecare câte un conducător de oficiu protopopesc nou. Iată pe
scurt, o parte din biografia celor doi noi protopopi:
Protopop Zaharia Pereş – protopopiatul Timişoara I
Născut la 18 decembrie 1973 în Municipiul Caransebeș, absolvent
al Școlii Generale cu clasele I-VIII din localitatea Globu Craiovei, județul
Caraș Severin, preotul Zaharia Pereș, urmează cursurile Seminarului
Teologic Ioan Popasu din Caransebeș între anii 1990-1995, apoi
Facultatea de Teologie din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad,
între anii 1995-1999, continuând cu Școala de Înalte Studii Europene
Comparative din cadrul Universității de Vest din Timișoara, între anii
2000-2003.
Căsătorit cu Luciana Pereş, absolventă a Facultăţii de Litere,
Istorie şi Teologie din Timişoara, specializarea Biblioteconomie, este
binecuvântat de Dumnezeu cu doi copii, Paula Alina, actualmente
studentă la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, specializarea
Română-Engleză şi Zaharia Lucian, elev la Liceul Teoretic William
Shakespeare din Timişoara.
Din anul 1995 este hirotonit diacon și apoi preot de către Episcopul
Emilian Birdaș al Caransebeșului pentru parohia Berliște din fostul
protopopiat Oravița, unde a desfășurat o activitate rodnică atât în
plan misionar-pastoral, cât și administrativ - bisericesc între anii 19951999, fapt ce l-a determinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, la
vremea aceea Episcopul Caransebeșului să-l numească în funcția de inspector cu asistența religioasă în
cadrul respectivei eparhii.
La Caransebeș a avut o misiune foarte importantă, aceea de a se îngriji de construcția bisericii de
lemn din oraș de pe strada Ardealului, lucrare ce s-a finalizat în anul 2002, când a fost și târnosită și dată
spre slujire cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Acum biserica respectivă a devenit lăcașul de
rugăciune al Seminarului Teologic Ioan Popasu din Caransebeș.
Din anul 2002 este preot la parohia Timișora Plopi, urmare primului concurs de selecție de la Centrul
eparhial din Timișoara din acel an. La această parohie a efectuat lucrări importante la biserică şi casa
parohială şi a deschis un cimitir parohial nou pentru tot cartierul sub administrarea parohiei. Tot aici a
înfiinţat şi o publicaţie parohială intitulată Lumina din Plopi, ce a apărut trimestrial, cu subiecte religioase
de actualitate, ştiri şi reportaje din viaţa comunităţii şi mai ales cu evidenţierea contribuţiilor cetăţenilor
la dezvoltarea cartierului.
Din anul 2003, vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu îl numește consilier cultural la
Arhiepiscopia Timișoarei, încredințându-i responsabilitatea de a dezvolta activităţile sectorului cultural
al eparhiei. Acest lucru s-a observat imediat, dat fiind îmbunătățirea revistei eparhiale Învierea și
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revistei
mitropolitane
Altarul Banatului, al căror
membru în colectivul
de redacție este și în
prezent. Din anul 2005,
cu
binecuvântarea
Înaltpreasfinţiei
Sale,
Nicolae
Corneanu,
Mitropolitul
Banatului
înființează
Studioul
de radio Învierea ce
realizează
emisiuni
religioase sub genericul
Biserica, ieri și azi la Radio
Reșita, unde a difuzat
peste 180 de rubrici
intitulate
Cuvântul
Înţelepciunii. Parte din
emisiuni au fost difuzate
și la Radio Timișoara în
cadrul emisiunii Universul
Credinței.
De asemenea, din anul 2008, deschide la Timișoara, redacția Radio Trinitas și realizează până astăzi
peste 250 de rubrici religioase în cadrul emisiunii Lumea de azi ce se difuzează pe undele naționale
Radio Trinitas, bucurându-se de aprecierea ascultătorilor.
Din luna octombrie 2010, i se încredințează deschiderea redacției regionale a Ziarului Lumina, Ediția
de Banat, singurul cotidian creștin din România, fapt ce a dus la recunoașterea strădaniilor depuse,
întrucât primește din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
reședința patriarhală din București, Diploma de onoare pentru contribuţia adusă la dezvoltarea presei
bisericești din Banat. Totodată, menționăm faptul că, tot din anul 2008 şi până astăzi sub coordonarea
părintelui consilier s-au realizat peste 900 de știri și reportaje pentru televiziunea Patriarhiei Române
Trinitas Tv cu materiale din Mitropolia Banatului.
Din partea Mitropolitului Nicolae Corneanu primeşte distincţiile bisericeşti de iconom şi iconom
stavrofor ca simbol al aprecierii pentru aportul adus la viaţa bisericească din Banat.
Preotul Zaharia Pereș a făcut parte din delegația, condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, la a XIII-a Adunare a Conferinței Europene a Bisericilor de la Lyon din Franța,
din anul 2009.
În cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei arată o foarte bună colaborare cu instituțiile de cultură din județ
și realizează proiecte comune, cum ar fi: Premierea olimpicilor judeţului Timiş, unde anual, peste 120
de copii primesc premii financiare considerabile pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale
pe diverse discipline, în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi
Fundaţia Culturală Artmedia Timişoara şi Premiile Pro Cultura, în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş,
iar din anul 2016 cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, alături
de Asociaţia Culturală Kratima organizează la Timişoara, Festivalul coral international Vox Mundi, cu
participarea celor mai prestigioase formaţii corale de copii şi tineret din Europa.
Este coautor la volumele: ,,Cărările credinței - Biserici de lemn monument istoric din județul Timiș”,
,,Înscrisurile de la Nerău - o istorie a locului” și ,,Biserica de la Poieni - icoană, istorie și semn”, apărute
la Editura Graphite din Timișora, în colaborare cu Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Timiș,
,,In memoriam. Dr.Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului (1923-2014)”, ,,Monografia Catedralei
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Mitropolitane”, ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, 360 de ani de la înveșnicire, 60 de ani de la canonizare”,
,,Slujitori și apărători ai Ortodoxiei bănățene”, ,,Mitropolitul Dr. Vasile Lazarescu (1947-1961) - 70 de ani
de la întronizare”, ,,Martiri şi mărturisitori ai dreptei credinţe în anii regimului comunist.70 de ani de la
(re)înfiinţarea Mitropoliei Banatului” lucrări apărute la Editura Partoș a Centrului Eparhial.
În semn de recunoaştere a activităţii culturale desfăşurate în judeţul Timiş primeşte premiul Pro
Cultura Timisiensis – Certitudini pe anul 2017, din partea Consiliului Judeţean Timiş.
La fel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului este reprezentantul
Arhiepiscopiei Timişoarei în cadrul Asociaţiei Timişoara 2021- Capitală Europeană a Culturii.
Protopop Cristian Păiş – protopopiatul Timişoara II
S-a născut la 21 aprilie 1982 la Lugoj, jud. Timiș.
Este căsătorit din 26 august 2007 cu Anca Păiș, absolventă
a Facutății de Teologie specializarea Lb. Franceză și a Facultății
de Stiințele Educației din cadrul Universității de Vest din
Timișoara
Începând cu anul 1997 urmează Şcoala cu clasele I-VIII
Coștei, apoi din anul 2002 se înscrie la Seminarul Teologic
,,Ioan Popasu” din Caransebeș.
În anul 2006 începe cursurile universitare la Universitatea
de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
specializarea Teologie ortodoxă didactică-istorie, iar din anul
2008 începe cursul de masterat ,,Istorie și interconfesionalism”
al aceleiaşi facultăţi.
Între 2010- 2012 urmează masteratul în ,,Teologie
Practică” la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea
de Teologie.
În anul 2014 devine licenţiat la Universitatea de Vest
din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
specializarea Teologie ortodoxă pastorală.
Din 2004 a funcţionat ca profesor la disciplina Religie ortodoxă la Colegiul Național ,,Ion Vidu” din
Timișoara, iar din anul 2006 a fost profesor de Religie ortodoxă la Colegiul Național ,,C.D. Loga din
Timișoara.
În perioada 2007-2009 a fost profesor la disciplina Religie ortodoxă la Colegiul Național ,,Ana Aslan” și
profesor la discipline de specialitate la secția de Teologie din cadrul Liceului Pedagogic ,,Carmen Sylva”
din Timișoara.
Din anul 2009 și până în prezent
este preot paroh la parohia Sacoșu
Turcesc, protopopiatul Timișoara
II. În această calitate a întreprins
reparații la biserica parohiei și
a iniţiat construcția unei case
parohiale.
Între anii 2020-2013 a avut
responsabilitatea de secretar
al Of. Protopopesc Timișoara
II, iar la 1 martie 2020 a fost
numit conducător al Oficiului
Protopopesc Timișoara II.
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GENERALUL ION DRAGALINA
CINSTIT LA LUGOJ
Preot dr. EMANUEL GAFIŢA
Garnizoana Lugoj

În data de 22 septembrie au fost organizate evenimente menite
a-i cinsti memoria marelui erou al Armatei Române, Generalul Ion
Dragalina, la 160 de ani de la nașterea sa. Evenimentele au debutat
la Caransebeș, unde municipalitatea a luat inițiativa de a-i conferi
Generalului erou Ion Dragalina titlul de Cetățean de Onoare al
Caransebeșului, post-mortem, distincție ce a fost oferită simbolic
nepoatei generalului, Rodica Voiculescu (stabilită în Suedia) care, la
88 de ani, a făcut eforturi să ajungă pe pământul călcat de generalul
care a adus prima victorie românească în Primul Război Mondial.
Instituțiile implicate în activitate au organizat evenimentul sub
egida: „Generalul Ion Dragalina, omul și eroul!”.
După activitățile desfășurate în cetatea Caransebeșului delegația
s-a deplasat la Lugoj unde au fost depuse coroane și jerbe de flori
la statuia generalului din fața Bisericii ,,Învierea Domnului”. Ultimul
popas al delegației l-a reprezentat vizita la Batalionului 183 Artilerie
Mixtă ,,General Ion Dragalina”, unde, de asemenea, au fost depuse
coroane în memoria patronului spiritual al unității lugojene și a fost
evocată memoria acestuia.
Generalul Ion Dragalina s-a născut în Caransebeș (pe atunci
în Austro-Ungaria) la data de 16 decembrie 1860. A urmat școala
primară din orașul natal și școala de cadeți din Timișoara. A
continuat studiile militare la Academia Militară de la Viena (1884),
fiind încadrat în armata austro-ungară.
În 1887 Ion Dragalina a demisionat din armata austro-ungară,
a trecut granița în România și a fost încadrat în Armata Română.
Avansează treptat pe scara ierarhică. La începerea Primului Război
Mondial avea gradul de general de brigadă.
În anul 1916, înainte ca România să intre în război de partea Antantei, Generalul Dragalina a fost numit
comandant al Diviziei I Infanterie, aflată la Drobeta Turnu Severin.
Ca urmare a declanșării unei masive ofensive germane și austro-ungare în Valea Jiului, în dimineața zilei
de 11/24 octombrie 1916 Generalul Dragalina primește ordin să se deplaseze la Craiova, unde este numit
în funcția de comandant al Armatei I. Face apel la curajul și onoarea de român a fiecărui soldat:
În dimineața zilei de 12 octombrie 1916, Generalul Dragalina pleacă în recunoaștere, pentru a vorbi
cu comandanții aflați în primele linii. Trece podul din apropierea Mănăstirii Lainici, unde s-a spovedit și
s-a împărtășit. La întoarcere, podul este prins într-un schimb de focuri. Mașina trece în viteză pe pod prin
ploaia de gloanțe, dar câteva gloanțe își ating ținta. Generalul este rănit de două gloanțe în brațul stâng
și în omoplat.
Mașina reușește să ajungă în tabăra română, iar generalul primește primul ajutor. Este dus apoi la Târgu
Jiu, la Craiova și în cele din urmă la Spitalul Militar de la Palatul Regal din București. Pe patul de spital,
regele Ferdinand I al României îi conferă Ordinul Mihai Viteazul. La 16 octombrie 1916, îi este amputat
brațul stâng. Deși starea sa începuse să se îmbunătățească, spre seară se declanșează septicemia. Moare
în seara zilei de 24 octombrie/9 noiembrie 1916.
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PAROHIA LUGOJ COTU MIC
– NOUĂ POARTĂ A CERULUI1
REDACŢIA
Parohia se află în partea de vest a orașului Lugoj,
pe malul stâng al râului Timiș și are în componență
1120 de familii cu 2824 de enoriași. În această parte
a orașului nu există o biserică ortodoxă care să
deservească nevoile credincioșilor.
Din această cauză, credincioșii au solicitat
construirea unei biserici ortodoxe iar în anul 2003,
prin binecuvântarea I.P.S. Nicolae, s-a înființat
parohia Lugoj Cotu Mic cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” și „Izvorul Tămăduirii”. În anul 2004 a
fost instalat paroh preotul Alin Vărzaru, după care au
început lucrările de construcție ale bisericii având ca
arhitect pe Adrian Borcănescu și inginer rezizestență
Ioan Berariu.
Piatra de temelie a fost sfințită la data de 4 septembrie 2005 de către P.S. Lucian Lugojanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Construcția a durat între anii 2005-2017, zidită din cărămidă și
acoperișul fiind din astereală de lemn. Lucrările au decurs astfel:
- în anul 2006 s-a zidit parterul bisericii;
- 2007-2008 s-a zidit până la cota 6 m;
- 2009-2011 s-au efectuat lucrări la acoperiș, cupolă și turnul bisericii, precum și tencuieli interioare
până la cupolă, biserica fiind acoperită cu tablă Lindab;
În anul 2012, de sărbătoarea Pogorârea Duhului Sfânt, s-a săvârșit prima sfântă Liturghie în biserica
nou construită. Menționăm că până la această dată, 2012, slujbele se oficiau în Capela Spitalului
Municipal din Lugoj, care este situată în mijlocul parohiei.
În anul 2015 s-a continuat tencuirea bisericii, a cupolei precum și tencuielile exterioare;
2016 este anul în care s-au efectuat lucrări la interiorul bisericii, respectiv pardoseala din gresie și
zidirea balconului, și lucrări exterioare: scările de la intrarea în biserică, acoperite cu granit, iar în jurul
bisericii s-a făcut un trotuar din dale de ciment;
În fine, în anul 2017 s-a comandat și s-a
executat sculptura din lemn de stejar a
catapetesmei.
La ridicarea bisericii au participat credincioși
din parohia Lugoj Cotu Mic precum și donatori
din alte orașe, un sprijin deosebit primind din
partea Consiliului Local Lugoj și a Consiliului
Județean Timiș.
În acest moment, interiorul sfântului lăcaș
este pregătit pentru a primi pictura bizantină în
tehnica „a fresco”.
1 Rubrică susţinută de părintele arhid. ing. TIMOTEI ANIŞORAC, consilier eparhial la sectorul Patrimoniu şi construcţii
bisericeşti
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POEZII

RUGĂCIUNE
Sfinte Iosife Cel Nou
De la Partoş, din Banat,
Roagă-L sfinte tu din nou
Pe Măritul Împărat,
Să ne scape de suspine,
De necazuri, de nevoi
Şi de molima ce vine
Cu putere peste noi!
Ocroteşte-ne tot locul
De boli şi întinăciuni,
Stinge-le cum stins-ai focu
Cu-ale tale rugăciuni!
Roagă-L pe Mântuitorul
Şi pe Maica Lui cea dragă
Să se-ndure de poporul
Care încă se mai roagă!
SORIN DRAGOŞ BUTUCEL

NE VOM VEDEA ÎN RAI
Te-ai revoltat pe boală, pe vârstă și pe soartă Te-ai întrebat mereu de ce ți-i dat să-nduri Ai vrut, fără durere, o zi măcar să furi,
Dar ai căzut nedrept spre infinita poartă.
Cu cugetul prezent, cu suflet sănătos,
Îmi povesteai cuminte de anii ce-au trecut Cu bune și cu rele, în viața ce-ai avut,
Ți-ai plămădit un trai într-un cămin frumos.
Un soț ca pâinea caldă ... în amintirea vie ...
S-a scurs prea multă vreme, dar cât ți-a fost de
drag ...
Îți așteptai bărbatul să mai apară-n prag,
Deși s-au scurs decenii de tristă văduvie .
Fotografii și haine ... trecut, iubire, cult...
Părea, cumva, în casă, că încă sunteți doi...
Frumoșii ochi albaștri, nedrept de triști și goi,
Mai căutau, în preajmă, pe cel plecat demult.
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În aparent fragilă, ai strâns din dinți, urcând Te-ai plâns de fleacuri multe, dar ai răzbit la greu În mersul pe pământ, crezând în Dumnezeu,
Prin bune și prin rele, ai răzbătut pe rând.
Și ... ai ajuns aici, cu spatele plecat,
Cu pași tot mai nesiguri, căzând din te miri ce Din ce ai fost odată ... o umbră ... asta e ...
Ți-i gândul răvășit, doar sufletul curat.
Vorbești din alte lumi și te-nțeleg cu greu Imi recunoști prezența și glasul și privirea Te-ndepărtezi de lume simțindu-ți nemurirea ...
Te doare trupul tot ... dar mergi cu Dumnezeu.
Te mai sărut pe frunte ... să ai un dram de bine Te mint că vei trăi ... îți este dor de casă ...
Să-ți spun că mori încet? Aș fi o ticăloasă ...
Mă doare neputința, mă doare, mi-i rușine.
Și te-ai desprins de lume ... cu trup în pat curat ...
Ce-a mai rămas aici ... o umbră chinuităDin leagăn până azi, e viața ta trăită ...
Te văd, dar ești departe ... ai sufletul plecat.
Să-ți fie veșnicia așa cum o doreștiTot neamul adormit să te primească bine Din lumea celor drepți să te gândești la mine
Și voi simți în suflet că încă mă iubești.
Îi vei găsi pe tata, pe nanu, pe bunici...
Eternul se va cerne, prin tine, cu luminăÎn lumea cu mulți îngeri, în lumea cea senină,
Să-ți fie mult mai bine decât ți-a fost aici.
Iar când o fi să fie, - ce-i viața ? O părere...
Să plec din lumea mea pe-al veșniciei drum,
Să am și eu lumină și ce-mi doresc acum...
Un suflet fără temeri și fără de durere.
Te plâng acum, nănuță... mi-i dor de cum erai...
Încă trăiești prin mine, în fiica mea trăiești...
Senin fie eternul în lumile cerești...
Și Domnul, de o vrea, ne vom găsi în rai.
Dr. TEONA SCOPOS
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ACTUALITATEA EPARHIALĂ
Prăznuirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş

În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Iosif
cel Nou de la Partoș, sute de credincioși din
toate părțile Banatului au venit la Catedrala
mitropolitană din Timișoara, pentru a cinsti
cum se cuvine, prin rugăciune și evlavie pe
ocrotitorul Banatului.
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, programul slujbelor dedicate
celui de-ai doilea hram al catedralei
mitropolitane au debutat cu slujba Vecerniei
unită cu Litia, oficiată de Preasfinţitul Părinte
Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Înainte de porni în procesiune, cu Sfintele Moaște Preasfințitul Părinte Paisie a rostit un cuvânt de
învățătură în care a evidențiat viața Sfântului Iosif, model de viețuire creștinească pentru fiecare nevoitor
aflat în călătoria spre Împărăția lui Dumnezeu.
Procesiunea cu sfintele moaște a avut loc în jurul catedralei mitropolitane, cu distanțarea socială
legală și au participat doar ierarhii noștri, preoții și diaconii, monahii și monahiile de la Centrul eparhial
și de la mănăstirile din Arhiepiscopia Timișoarei. Datorită stării de alertă în care ne aflăm, procesiunea s-a
desfășurat fără participarea credincioșilor, aceștia asistând de pe scările catedralei.
După procesiune, racla cu Sfintele Moaște a fost deschisă și așezată pe solea din faţa Sfântului Altar,
astfel încât credincioșii să aibă posibilitatea să se închine la cinstitele moaște ale Sfântului Iosif cel Nou
de la Partoș. Preoții și credincioșii prezenți s-au închinat Sfântului Iosif, apoi programul a continuat cu
slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii.
Sfintele moaşte au rămas spre închinare şi cinstire până miercuri, 16 septembrie, când, după Slujba
Acatistului Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, au fost reașezate în locul obișnuit de închinare, din
dreapta naosului catedralei.
În ziua sărbătorii Sfântului Mitropolit
Iosif, mii de credincioși au venit la cel deal doilea hram al Catedralei Mitropolitane
din orașul de pe Bega, pentru a participa
la Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul
Timișoarei și Mitropolitul Banatului, alături
de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,
și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De
asemenea, din soborul slujitor au mai făcut
parte clerici de la Centrul eparhial, protopopi,
strareți și ieromonahi de la mănăstirile din
cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în
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cadrul căruia a evindențiat faptele
minunate săvârșite de Sfântul Iosif atât
în viață, cât și după mutarea sa la cele
veșnice, fiind grabnic ajutător pentru
toți cei care se roagă cu credință. De
asemenea, Preasfinția Sa a îndemnat
credioncioșii prezenți să-și practice
credința, chiar dacă trăim vremuri
neprilenice manifeastării credinței
noastre strămoșești.
La sărbătoarea Banatului au
participat oficialități locale și județene,
dar și reprezentanți ai mediului
academic și universitar din Timișoara.

Zile de sărbătoare la mănăstirea Partoşului

Sărbătoarea
Înălțării
Sfintei
Cruci
(14
septembrie)
reprezintă
prima din cele două zile de
prăznuire care, împreună
(datorită succesiunii lor
calendaristice),
formează
hramul Mănăstirii Partoș.
Programul liturgic a
debutat cu săvârșirea tainei
Sf. Maslu de către un sobor
de preoți condus de către pr.
Ioan Prisăcean, protopopul
Detei. Slujirea a continuat cu
săvârșirea de la orele 19.00 a vecerniei mari cu litia avându-l de astă dată în mijlocul nostru și conducând
slujirea, pe arhipăstorul nostru, părintele Arhiepiscop și Mitropolit Ioan al Banatului.
În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre Cruce ca simbol al nesfârșitei și
generoasei iubiri a lui Dumnezeu ce se dăruiește tuturor, fără osebire. Făcând trimitere la episodul
vetero-testamentar al izbăvirii lui Isaac de la jertfă prin cuvintele: “se va îngriji Domnul de oaia jertfei
Sale”, Ierarhul a arătat că “la plinirea vremii”, a venit și oaia de jertfă care nu a mai fost oprită de la sacrificiu:
Însuși Fiul Său, prin al Cărui sânge noi toți am fost vindecați.
La încheierea litiei părintele stareț Varlaam Almăjanu a mulțumit părintelui Mitropolit Ioan pentru
prezența și slujirea sa, pentru dragostea pe care o împărtășește la fiecare întâlnire. Ierarhul și-a arătat
prețuirea pentru lucrările importante ce s-au împlinit în timpul ce a trecut în Casa Sfântului.
Programul a continuat cu slujba de noapte săvârșită de către părintele stareț. A doua zi Sfânta Liturghie
a fost împlinită de către un sobor de preoți condus de către arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor
din Arhiepiscopia Timișoarei, care a și ținut cuvântul de învățătură, vorbindu-ne despre sensurile purtării
crucii în viața noastră.
Pelerinii au participat în număr foarte mare la toate sfintele slujbe, fiind responsabili și respectând
regulile acestei delicate perioade.
Dincolo însă de restricțiile timpului prezent, cu adevărat necesare, nimic nu a împiedicat ca bucuria
din suflete să fie aleasă și deplină. Au fost cu adevărat clipe de bucurie și plinătate de care aveam cu toții
nevoie pentru a schimba în bine viața noastră, clipe pentru care suntem cu adevărat recunoscători.
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Ziua de praznic închinată Sfântului nostru ocrotitor a debutat în Mănăstirea sa cu slujba de priveghere
din ajunul acesteia oficiată de către un sobor de preoți condus de către părintele stareț Varlaam Almăjănu.
În finalul acesteia părintele a vorbit despre modul minunat în care, în atâtea momente ale vieții sale, Sf
Iosif și-a ridicat crucea și a purtat-o cu încredere și tărie, făcând din ea o cale către înviere și biruință,
începând cu vârsta de 9 ani când s-a confruntat cu moartea prematură a tatălui său și până în ceasul
propriului sfârșit petrecut în Mănăstirea sa de la Partoș.
În chiar ziua Praznicului, Sf Liturghie a fost săvârșită în prezența unei numeroase asistențe de către mai
mulți preoți avându-i în frunte pe P. Cuv. Arhim. Simeon Stana, exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia
Timișoarei, pr protopop Ioan Prisăcean al Detei, pr Călin Ianchiș, secretar eparhial la Centrul Episcopal
Caransebeș. După cuvântul de învățătură al părintelui exarh, a avut loc procesiunea în jurul bisericilor cu
moaștele și icoana Sfântului împlinită de către slujitori. Apreciem prezența reprezentanților pompierilor,
cei ocrotiți în chip special de Ierarhul cel sfințit, Iosif și a multor autorități civile care au prin acesta au
adus un plus de cinstire sărbătorii.
*
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Mănăstirea Partoș a fost gazda unui concert educativ susținut
de artiști de renume internațional din Olanda, Franța și Germania.
Evenimentul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii săvârșită în prezența unui număr mare de credincioși
la altarul de vară al Mănăstirii de către părintele Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei
împreună cu ieromonahul Varlaam Almăjanu, starețul Mănăstirii Partoș. Cuvântul de învățătură a fost
rostit de către părintele vicar care a tâlcuit celor prezenți sensurile duhovnicește ale purtării Crucii, dând
ca exemplu modul în care Sfântul Iosif a făcut din Crucea vieții sale o cale către Înviere și plinătate.
Programul zilei a continuat în incinta noului Centru „Dar din Dar” cu un splendid concert oferit copiilor
destinatari ai proiectelor educaționale ale mănăstirii, dar și tuturor celor care au fost de față. Un program
divers, antrenant, plin de zâmbete și bucurie. Un dialog frumos prin care cei de față au fost introduși în
tainele muzicii, descoperind cu emoție un univers splendid.
ROSANNE PHILIPPENS, BEATRICE MUTHELET și VLAD POPESCU, artiști de renume internațional, prin
ceea de au oferit au făcut ca inimile celor prezenti să se întoarcă spre frumusețea din lăuntru din care se
naște tot lucrul bun și valoros.
Evenimentul de la Partoș face parte din festivalul Eufonia ajuns la a III-a ediție și care este socotit cel
mai mare festival de muzică clasică de cameră din vestul țării.

Eveniment bisericesc la Caransebeș

În urmă cu 10 ani visul de peste veacuri a ierarhilor ce au păstorit Episcopia Caransebeșului a devenit
realitate. În data de 12 septembrie 2010 Părintele Patriarh Daniel a târnosit noua Catedrală a Episcopiei
Caransebeșului, ce se află în centrul civic al municipiului. La un deceniu, cel mai reprezentativ sfânt locaș
al Eparhiei Banatului Montan, ce poartă hramul „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”,
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a primit un sobor de arhierei,
preoți, diaconi și numeroși
credincioși pentru a marca 10
ani de slujire și rugăciune zilnică.
Momentul aniversar a debutat
ieri cu primirea icoanei făcătoare
de minuni a Maicii Domnului ce
se află la Parohia Măru și care
în acest an împlinește 500 de
ani. Preasfințitul Părinte Lucian,
Episcopul Caransebeșului a
întâmpinat-o în fața Catedralei
Episcopale împreună cu un
sobor de preoți și diaconi, după
care a fost depusă spre închinare
în sfântul locaș.
Duminică 13 septembrie,
Înaltpresfințitul Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului alături de Înaltpresfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei
și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului au oficiat Sfânta Liturghie
împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură Părintele Mitropolit Ioan a arătat faptul că Dumnezeu a dăruit catedrala de
la Caransebeș, ca dangătul clopotelor ei să-i cheme pe credincioși la întâlnirea cu Hristos Domnul. „Toți
cei care au pășit pragul acestei catedrale în decursul celor 10 ani s-au întâlnit cu Hristos și să rânduiască
Dumnezeu să se întâlnească cu El aici încă mulți și binecuvântați ani, pentru că de aici, din fața sfântului
altar, Preasfințitul Lucian împreună cu preoții slujitori au adus și au pus în fața credincioșilor cuvintele
Mântuitorului, care revarsă harul Său peste această catedrală ridicată aici la Caransebeș.”  
La sfânta slujbă au participat autorități centrale, județene și locale și mulți credincioși din Caransebeș
și nu numai. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare pentru începerea noului
an școlar și au fost împărțite copiilor prezenți mai multe daruri.       
Prima dorinţă de a ridica la Caransebeş o catedrală episcopală a aparţinut patriarhului Miron Cristea,
care, în vremea păstoririi sale la Caransebeş (1910-1919) a vorbit de nenumărate ori de necesitatea
ridicării unei noi catedrale. Un alt ierarh al Caransebeşului ce a dorit cu mare însufleţire ridicarea unei
catedrale în Caransebeş a fost Episcopul Veniamin Nistor (1941-1949).
Restauratorul Episcopiei Caransebeşului, episcopul Emilian Birdaş, a întocmit planul noii catedrale,
iar piatra de temelie a fost pusă la data de 27 octombrie 1996 de către Preasfinţitul Părinte Episcop
Laurenţiu Streza, astăzi mitropolitul Ardealului.
În cursul anilor 2007 şi 2008 catedrala a fost ridicată, acoperită şi tencuită exterior. În anul 2009 s-au
continuat lucrările de tencuire şi amenajare interioară, biserica fiind terminată în primăvara anului 2010.
După multă trudă din partea tuturor celor implicaţi, în 12 septembrie 2010 noua catedrală a
Caransebeşului a fost sfinţită, în anul centenarului instalării episcopului Miron Cristea în scaunul vlădicesc
de la Caransebeş (1910 – 2010).

Târnosirea catedralei episcopale din Oradea

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sosit în Oradea vineri, 18 septembrie, pentru a participa, timp
de două zile, la evenimente liturgice dedicate aniversării Centenarului reînființării Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei şi împlinirii a 340 de ani de la prima atestare documentară oficială a Episcopiei
Ortodoxe a Oradiei, în anul 1680, precum și a 325 de ani de la menționarea Episcopiei Ortodoxe a
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Oradiei și a Ierarhului ei de atunci,
Efrem, în Diploma Împăratului
austriac Leopold I din anul 1695.
Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a participat sâmbătă,
19 septembrie, la Mănăstirea
Izbuc la slujba de târnosire a noii
biserici cu hramul Adormirea
Maicii Domnului din incinta
așezământului
monahal,
şi
duminică, 20 septembrie, la
târnosirea Catedralei Învierea
Domnului. La aceste momente
festive au participat și cei doi
ierarhi ai eparhiei noastre:
Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan
și Preasfințitul Episcop-vicar Paisie
Lugojanul.

Șase ani de la înveșnicirea Mitropolitului Nicolae Corneanu

În Duminica a 18-a după Rusalii,
credincioșii bănățeni au participat la Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie și la Slujba
parastasului pentru Înaltpreasfințitul
Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului,
oficiate în Catedrala Mitropolitană din
Timișoara.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
preoții și diaconii catedralei, în prezența
Întâistătătorului Arhiepiscopiei Timișoarei,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. După
otpustul slujbei, Mitropolitul Banatului,
împreună cu soborul slujitor, a oficiat
parastasul pentru ierarhul bănățean, la
împlinirea a șase ani de la trecerea sa la
cele veșnice.
După Slujba Parastasului, la ieşirea din
catedrală, toţi credincioşii prezenţi au
primit pachete cu prinoase, întru pomenirea celui de-al doilea mitropolit al Banatului, care a păstorit
credincioșii din partea de Vest a țării vreme de 52 de ani. De asemenea, toţi cei care l-au cunoscut, l-au
preţuit şi l-au iubit au avut prilejul să înalțe o rugăciune la cripta ierarhilor de la demisolul catedralei,
locul de veşnică odihnă a întâistătătorilor Mitropoliei Banatului.

Binecuvântarea lucrărilor la biserica din Voiteg

În Duminica a 13-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Voiteg, Protopopiatul Deta. Înaltpreasfinția Sa a
fost întâmpinat de un grup de copii, îmbrăcați în straie populare, de la Școala Gimnazială din localitate,
coordonați de prof. Camelia Fogaș, directorul unității de învățământ. În proximitatea bisericii cu hramul
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost săvârșită Sfânta Liturghie, de către un sobor de preoți, din
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care au făcut parte părintele
protopop Ioan Prisăcean,
Protopopiatul Deta, părintele
paroh Dragan Giorgiev și
alți clerici din împrejurimi.
Răspunsurile liturgice au
fost date de Corala ,,Sfântul
Gheorghe” a parohiei. În
cadrul sinaxei euharistice au
fost pomeniți clericii trecuți
la Domnul, care au slujit în
decursul vremii la Altarul
lăcașului de cult, eroii, ctitorii
și toți cei care au contribuit,
într-un fel sau altul la

înfrumusețarea bisericii.
După Dumnezeiasca Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat slujba de binecuvântare a
lucrărilor exterioare, efectuate în ultimul timp la biserica parohială, lăcaș ce a suferit multiple avarii în
urma furtunii violente din toamna anului 2017. În semn de deosebită prețuire și părintească dragoste
pentru rodnica activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească pusă în slujba Bisericii lui
Hristos și a bunului obștesc, dar și pentru osârdia deosebită dovedită prin înfrumusețarea și înzestrarea
lăcașului de cult cu odoarele și mobilierul bisericesc, Chiriarhul Banatului a acordat distincția de iconom
părintelui paroh Dragan Giorgiev. Totodată, au fost acordate și acte de cinstire atât reprezentanților
autorităților locale, cât și credincioșilor care au contribuit la refacerea bisericii.
Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Voiteg, jud. Timiș, a fost construită
în anul 1907. În prezent, comunitatea parohială numără 430 de familii, cu 1215 credincioși.

Hramul bisericii parohiei Timișoara Iosefin

La sărbătoarea Nașterii
Preasfintei
Născătoarei
de Dumnezeu, numită în
popor „Sântămăria Mică”
sau „Sfânta Mărie Mică”,
care este, de fapt, și prima
mare sărbătoare a noului
an bisericesc, credincioșii
bănățeni și-au îndreptat
pașii către biserica Parohiei
Timișoara-Iosefin, care a
îmbrăcat, cu prilejul celui
de-al 84-lea hram, haine
de sărbătoare. Programul
liturgic a debutat încă
din ajun, cu săvârșirea
Vecerniei, unită cu Litia, oficiate de părintele paroh Ionel Popescu, alături de un sobor de preoți. La
finalul slujbei, clerul și credincioșii au înconjurat lăcașul de cult, în armonia imnurilor mariologice.
În ziua praznicului, bucuria credincioşilor a fost încununată de prezenţa în mijlocul lor a Întâistătătorului
eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, care a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
oficiată, în proximitatea bisericii, de un sobor de preoți, sub protia părintelui paroh Ionel Popescu.
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După Rugăciunea Amvonului s-au binecuvântat prinoasele aduse de credincioși, care, ulterior, au fost
împărțite celorlalți participanți la cult, ca expresie a duhului agapic al primelor comunităţi creştine.
Totodată, soborul slujitorilor a oficiat, după sinaxa euharistică, Slujba Parastasului întru pomenirea
ctitorilor şi preoţilor slujitori ai bisericii din cartierul timişorean Iosefin. Răspunsurile liturgice au fost
oferite de Corala „Doina Banatului” a parohiei, condusă de prof. Nicolae Florin Șincari.
În continuare, Chiriarhul eparhiei a rostit un cuvânt despre episodul nașterii Fecioarei Maria din
părinții Ioachim și Ana, precum și despre circumstanța aducerii acesteia, la vârsta de 3 ani, la templul
din Ierusalim, unde este întâmpinată de Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul.
Contextualizând, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că, orice tânără creștină, căsătorită în duhul
Evangheliei lui Hristos, este chemată de Dumnezeu să nască sfinți.
Sărbătoarea hramului a fost înfrumusețată cu prezența și rugăciunea zecilor de credincioși cu
deficiențe de auz și vorbire din Timișoara, cărora li s-a transpus, de către preotul Eugen Bendariu,
Dumnezeiasca Liturghie în limbaj mimico-gestual.
La final, preotul paroh a mulțumit Mitropolitului Banatului pentru bunăvoința de a participa la cel
de-al 84-lea hram al bisericii, deși alte 52 de biserici din eparhie și-au cinstit, prin rugăciune și acțiuni
filantropice, ocrotitoarea spirituală, pe Maica Domnului. În semn de gratitudine, toți credincioșii prezenți
au primit, din partea parohiei, pachete cu cozonac.

Sfințirea noului sediu al protopopiatului Timișoara II

În ziua de 10 septembrie a
avut loc sfințirea noului sediu al
Protopopiatului Timișoara II de
pe strada Moise Nicoară, nr. 17
din Timișoara. La acest eveniment
au participat Înaltpreasfințitul
Părinte
Ioan,
Mitropolitul
Banatului și Preasfințitul Părinte
Paisie Lugojanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei, care a
oficiat slujba de sfințire.
La slujba de binecuvântare au
luat parte consilieri de la Centrul
eparhial,
părinții
protopopi
și preoții slujitori din cadrul
Protopopiatului Timișoara II.
După momentul liturgic, Părintele
Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt în care a evidențiat lucrarea misionară la care este chemat noul părinte
protopop, Cristian Păiș, precum râvna preoților, prin jertfa cărora această lucrare a fost finalizată.
Actualul sediu al Protopopiatului
Timișoara II datează din anul 1912
și în decursul timpului a funcționat
ca școală confesională și școală de
stat. Din anul 2004 clădirea a fost
retrocedată
parohiei
Timișoara
Fabric, care a utilizat-o pentru nevoile
comunității. Pentru ca Protopopiatul
Timișoara II să-și desfășoare activitățile
administrative și bisericești în condiții
optime, parohia Timișoara Fabric a
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pus la dispoziție acest spațiu generos. Lucrările de renovare ale clădirii au început în urmă cu 5 ani, iar
astăzi, 10 septembrie 2020, noul sediu a fost inaugurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Ioan, al Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul și al preoților din Protopopiatul Timișoara II.

Dizertație de master la Facultatea de Teologie din Timișoara

Joi 10 septembrie, s-a desfășurat examenul
on line pentru susținerea dizertației de Master
în Teologie. Comisia de examinare a fost formată
din cadre didactice ale Facultății de Teologie
din Timișoara. După susținerea examenului,
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Mitropolit Ioan și în prezența părintelui consilier
Nichifor Tănase de la Centrul eparhial, a avut
loc depunerea jurământului, în biserica Învierea
Domnului din curtea reședinței mitropolitane.
După săvârșirea slujbei de Te Deum, absolvenții
au depus jurământul de credință față de Biserică
și instituția de învățământ unde și-au finalizat
studiile.

Tabăra de creație „Icoana în suflet de copil”, ediția a VI-a

Pe parcursul acestei săptămâni, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan,
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul
Banatului, la Muzeul Satului Bănățean de
la Pădurea Verde a avut loc cea de-a șasea
ediție a Taberei de creație „Icoana în suflet
de copil”.
Tabăra de creaţie „Icoana în suflet de
copil” se adresează copiilor, elevilor cu
rezultate deosebite la învăţătură, dar și
tinerilor studenţi din judeţul Timiş şi alte
judeţe din ţară.
La această ediție au participat
aproximativ 90 de copii și elevi care au
pictat icoane pe lemn, tehnică diferită de cea folosită în anii anteriori și anume, cea a pictării pe sticlă.
Mulți elevi au participat și la primele ediții, iar acum și-au dezvoltat și alte abilități și tehnici specifice
pictării icoanelor bizantine.
Anul acesta au fost incluși și copii ce participă la activitățile de cateheză din parohiile timișorene. Copiii
au fost ajutați de profesorii implicați în proiect, de coordonatorii grupurilor catehetice și ale cercurilor
de pictură din Timișoara, de părinții copiilor, precum și de muzeografi de la Muzeul Satului Bănățean.
Prin activităţile propuse s-a avut în vedere cunoaşterea şi înţelegerea valorilor tradiţionale creştine,
prin pictarea de icoane, precum şi dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor, prin promovarea valorilor
creştine.

Hramul bisericii parohiei Birda

La Praznicul Nașterii Maicii Domnului, comunitatea parohială creștin-ortodoxă din parohia Birda, și-a
serbat hramul bisericii. În Ajunul praznicului a fost oficiată Slujba Privegherii (Vecernia unită cu Litia
și Utrenia), iar în ziua Preacinstirii Maicii Domnului a fost săvârșit Acatistul Maicii Domnului – Bucuria
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tuturor
celor
necăjiți,
Sfințirea Aghesmei Mici și
Sfânta Liturghie.
La predică, părintele
Valentin Bugariu a tâlcuit
pericopa evanghelică a zilei
(Luca 10, 38-42; 11, 27-28)
și a accentuat importanța
prăznuirii hramului pentru
biserică și credincioșii ei.
Pornind de la un roman
care își desfășoară acțiunea
într-un
sat
bănățean,
Altare dărâmate. Romanul
unei fete, vorbitorul a scos
în evidență importanța
prăznuirii hramului, ca zi de rugăciune dar și de valorificare a bogăției etnografice românești.
La momentul potrivit mai mulți copii și credincioși maturi s-au împărtășit cu Trupul și Sângele
Domnului.
După otpustul Sfintei Liturghii a fost oficiată Rânduiala tăierii colacului, slujbă la care au participat
nașii de anul acesta: Denisa Anamaria, Tudor, Delia și Mircea Peia. A fost prezentată și distribuită revista
de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” , nr. 35 / 2020.
În încheiere elevii Denisa Anamaria Peia și Alexandru Orășanu au prezentat un buchet de cântece
populare românești care au bucurat sufletele credincioșilor prezenți cu acest prilej.

Instalarea noului preot slujitor al parohiei Timișoara Zona Soarelui Sud

În Duminica a 13-a după
Rusalii,
din
încredințarea
Înaltpreasfințitului
Părinte
Mitropolit Ioan, a avut loc
instalarea noului preot slujitor
Laurian Popa la biserica parohiei
Timișoara Zona Soarelui Sud,
protopopiatul Timișoara II.
Soborul de slujitori a fost
alcătuit din P.On. Părinte Mircea
Szilagyi, consilier administrativbisericesc la Centrul Eparhial,
protopopul Cristian Păiș și
preoții: Voinea Ijeconi-preot
paroh, Pavel Constantin- preotul pensionar și Laurian Popa-noul preot slujitor. După cuvântul de învățătură
rostit de noul preot slujitor și după otpustul Sfintei Liturghii a urmat scurta ceremonie de instalare a noului
preot paroh.
Părintele consilier Mircea Szilagyi l-a prezentat credincioșilor pe părintele Laurian Popa, care este
doctorand în Teologie și cadru universitar la Facultatea de Teologie din Timișoara, specializarea Muzică
bisericească și Ansamblu coral, arătând faptul că Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a dorit ca în
această parohie fruntașă din Timișoara să trimită un preot vrednic și foarte bine pregătit.
În continuare părintele protopop Cristian Păiș a oficiat ceremonia de instalare a părintelui Laurian Popa,
în cadrul căreia i-au fost înmânate sfânta evanghelie și sfânta cruce simbolurile slujirii preotului în parohie
în calitate de propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, de săvârșitor al sfintelor Taine, după care l-a
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îndemnat pe părintele Laurian Popa să se ocupe de formarea unui grup vocal și de formarea cântăreților
bisericești în parohie.
De asemenea părintele protopop i-a mulțumit părintelui pensionar Pavel Constantin pentru întreaga
activitate la parohie, preotului paroh Voinea Ijeconi, secretarul Oficiului Protopopesc Timișoara II și
credincioșilor prezenți, după care a transmis tuturor binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.
A urmat un cuvânt de bun-venit din partea preotului paroh, Voinea Ijeconi și un scurt cuvânt al
preotului pensionar Pavel Constantin. Noul preot paroh a mulțumit în cuvântul său lui Dumnezeu pentru
tot ajutorul primit în slujire, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru încrederea acordată prin
numirea în această parohie și tuturor credincioșilor prezenți.
Biserica cu hramul ,, Sf. Ierarh Nicolae” a parohiei Timișoara Zona Soarelui Sud a fost construită în anul
2005, în stil neo-bizantin și este localizată pe str. Tosca, nr. 29 din Timișoara. Lăcașul de cult est pictat în
tehnica ,,in fresco” în proporție de 80%, lucrările de pictură fiind în desfășurare.

Daruri pentru școlarii din Voiteg, jud. Timiș

La inițiativa și strădania P.
C. Părinte Dragan Giorgiev,
parohul bisericii cu hramul
,,Sfântul Gheorghe” din Voiteg
a fost realizată o colectă
pentru achiziționarea a 29 de
ghiozdane complet echipate
pentru școlarii din Voiteg.
Această acțiune s-a bucurat de
sprijinul P. C. Diac. Vlad Cătălin
Lia de la Parohia Ortodoxă
Română Papenburg-Sögel,
Emsland din Germania.
În Duminica de după
Înălțarea Sfintei Cruci, în biserica parohială din Voiteg au fost distribuite aceste daruri la copiii care au
participat la Sfânta Liturghie.

Taina Sfântului Maslu la parohia Berecuța

În Duminica după Înălțarea Sfintei
Cruci a fost oficiată Taina Sfântului Maslu
de obște în biserica cu hramul ,,Învierea
Domnului” din parohia Berecuța.
La invitația P. C. Părinte Zoran
Milovanov, parohul locului, au slujit P. C.
Părinți Călin Negrea de la parohia Gătaia
și Valentin Bugariu de la parohia Birda.
Cuvântul de învățătură ocazional a
fost pregătit și susținut de părintele Călin
Negrea. Tema a fost ,,Asumarea crucii de
creștinii de azi”. Pornind de la cuvintele
Sfintei Scripuri și poezia imnografică a
Bisericii, vorbitorul a accentuat faptul că
mâna lui Dumnezeu se întâlnește cu cea
a omului doar în momentul în care omul
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își asumă în mod conștient jertfa pentru dobândirea comuniunii cu Dumnezeu.
S-au bucurat de comuniunea de rugăciune și de eleoungerea cu untdelemnul sfințit mai mulți
credincioși din parohie, din filia Mănăstire, precum și din parohiile învecinate: Birda, Gătaia și Deta.

„Icoana mea” la parohia Timișoara Viile Fabric

În aceste săptămâni, la Parohia Timișoara
Viile Fabric se desfășoară activități creative sub
genericul „Icoana mea”. Aceaste activități au
ajuns la ediția a VII-a și a reunit copii din cartier
și elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 7 Sfânta Maria din
Timișoara.
Și în acest an, evenimentul a fost structurat
pe mai multe activităţi: participare la programul
liturgic al parohiei Timişoara Viile Fabric, atelier
de creaţie – icoane pe sticlă, concurs şi expoziţie
de icoane pe sticlă, activităţi recreative, dialoguri
pe teme religioase şi de interes specific vârstei,
cântare religioasă, precum şi o excursie tematică
de o zi la Sibiu și în împrejurimi. În implementarea
acestor activități, un rol important îl au voluntarii
parohiei (profesori de religie, studenți de la
Facultatea de Teologie, elevi de liceu).
În contextul actual, al agitaţiei şi al confuziei
de ordin existenţial, spiritual, social, cultural şi
educaţional tinerii, captivaţi de cultura virtuală
(calculator, televizor, tabletă, telefon, rețele noi
de socializare etc.) devin necomunicativi, se
interiorizează, se izolează, creându-şi o lume
imaginară şi paralelă, mult prea diferită de cea
reală. În ultima vreme, se vorbește tot mai mult,
și pe bună dreptate, despre „generația digitală”, despre dezvoltarea personală în era digitală și despre
utilizarea tehnologiei moderne, sub cele două direcții „digital natives” și „digital immigrants”.
Tot recent, a apărut sintagma „generația fulgilor de zăpadă/nea”, caracterizată prin fragilitate,
hipersensibilitate, nemulțumire prelungită, capacitate redusă de a face față momentelor grele din viață,
ofensare în fața unor lucruri banale, nivel scăzut de empatie etc.
Vulnerabilitatea, fragilitatea psihică, precum şi dinamizarea energetică a momentului impune ca
familia, Biserica şi toţi factorii educaţionali abilitaţi să-şi manifeste susţinerea, atât pe plan creativ, cât şi
pe plan cultural tradiţional. Modalitatea cea mai eficientă în valorificarea potențialului copiilor aflaţi în
proces de formare este creaţia. Lumea copilăriei, cu valorile sale, oferă elevilor posibilitatea de a crea în
diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul.
Tabăra are în vedere mai multe obiective pe termen mediu şi lung: o mai bună cunoaştere a
preocupărilor, intereselor şi aspirațiilor generaţiilor actuale de elevi, pentru ca acestea să fie evidenţiate
şi valorizate; dezvoltarea armonioasă a gândirii, a creativităţii, a imaginaţiei; stimularea încrederii în
talentul lor; valorificarea potenţialului creator al elevilor; valorificarea rezultatelor prin diverse mijloace
media.
Acest eveniment este inclus pe agenda culturală 2020 a Consiliului Județean Timiș, se desfășoară cu
sprijinul financiar al CJT prin Centrul de Cultură și Artă Timiș, De asemenea, tot cu aportul financiar al
Consiliului Județean Timiș, se va tipări proiectul editorial intitulat „«Hristos împărtăşit copiilor» – rediviva
catehizării parohiale: context, conținut, strategii didactice”.

Învierea

43

Revista ,,Arhanghelul”, nr. 35 / 2020 19

A apărut nr. 3 pe anul 2020 al revistei de cultură și
religie rurală ,,Arhanghelul” din Birda. Ajunsă la numărul
35, în cel de-al IX-lea an de apariție neîntreruptă,
publicația rurală oferă cititorilor ei din Birda și
Sângeorge, precum și iubitorilor de presă locală în 12
pagini câteva rubrici permanente.
În prima pagină, ,,Editorial”-ul dezvăluie celor
interesați o ,,Zi de sărbătoare în parohia Berecuța”,
sfințirea pietrei de temelie în filia Mănăstire a noii
biserici cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” (p. 1).
Rubrica ,,Restituiri” propune o nouă pagină de istorie
orală în materialul prof. Iosif Marius Circa, ,,Din amintirile
unui colonist din Gătaia”, serial ajuns la cel de-al XIIlea episod. Cealaltă rubrică ,,Documentar” dezvăluie
prezența credinței ortodoxe în opera poetului național:
,,Reflectarea credinței creștin-ortodoxe în opera lui
Eminescu” iscălit de preotul Valentin Bugariu.
Tinerii au și în acest număr o pagină realizată de ei,
un eseu, ,,Noaptea Învierii” de Anita Radics și o poezie
,,În Tine mă-ncred Doamne!” de Tania Gabor.
Din acest număr există o nouă rubrică intitulată
,,Pagina de literatură” care adăpostește creația doamnei
dr. Nina Ceranu, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, ,,Fals jurnal”.
Cronica Parohiei Birda în 4 pagini (9-12) încheie acest număr.
Revista poate fi procurată de la bisericile din Birda și Sângeorge și on-line pe site-ul: https://www.
scribd.com/document/475266715/Arhanghelul-Nr-3-2020-Color.

Preotul militar ic. stavr. Radu-Cosmin Bogdan a trecut la viața veșnică
Cu adâncă durere în suflet Consiliul Eprhial anunță că preotul militar ic. stav. dr. Radu-Cosmin Bogdan
(2020-1983) a trecut la cele veșnice în ziua de 23 septembrie 2020, după o scurtă și foarte grea suferință.
Părintele Radu-Cosmin Bogdan s-a născut în Timișoara, la 13 iunie 1983, într-o familie de buni creștini
ortodocși, care i-au oferit o creștere și o educație aleasă.
Vădind din copilărie o râvnă deosebită pentru Biserică și pentru cele sfinte, a urmat cursurile clasei
de teologie din cadrul Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara, remarcându-se prin rezultate
excepționale la învățătură, dar și prin darul său muzical și vocea baritonală deosebită dăruită de Dumnezeu.
În anul 2007 a obținut licența în Teologie la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității
de Vest din Timișoara, după care și-a desăvârșit pregătirea teologică prin obținerea, în anul 2013, a titlului
de Doctor în Teologie din partea Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu cu teza „Despătimirea și îndumnezeirea omului în creația melozilor bizantini din secolele VI-IX”.
S-a căsătorit cu Macrina Ciolea, fiică de preot și absolventă de medicină, Dumnezeu binecuvântând
căsătoria lor cu trei copii.
A fost hirotonit diacon în anul 2007, și a slujit la Catedrala mitropolitană din Timișoara, la mai multe
biserici din oraș, dar și ca diacon de ceremonie al Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanu, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timișoarei.
Hirotonia întru preot a primit-o în 2010, imediat fiind numit prin concurs ca preot militar la Brigada 18
infanterie Banat, calitate în care a slujit și la biserica parohiei Timișoara Cetate din Piața 700. În anii 2007-
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2008, părintele Radu a fost cadru didactic asociat la Catedra
de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Litere, Istorie
și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, unde
a predat Muzica bisericească și Ansamblul coral, iar din anul
2011 până în prezent a activat ca și cadru didactic asociat
la Departamentul de Studii Românești din cadrul Facultății
de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din
Timișoara.
În paralel, a dirijat și a condus mai multe ansambluri
corale, în mod deosebit remarcându-se prin activitatea
coralei bărbătești „Theoforos” a Arhiepiscopiei Timișoarei,
cu care a participat la Festivalul Internaţional „Timotei
Popovici”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română
a Caransebeşului (2010-2009), a susținut concerte la
Filarmonica „Banatul” din Timişoara, în cadrul Festivalului
de colinde „Zilele muzicii sacre” (2010-2009) și a întreprins
un turneu în Portugalia, organizat de Institutul Cultural
Român din Lisabona în colaborare cu Ambasada României
la Lisabona şi Parohia Ortodoxă Română din Portugalia, în
perioada 11-7 decembrie 2013.
În perioada 2018-2015 urmează cursurile Academiei de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Specializarea
Pedagogie Muzicală.
Pentru activitatea sa deosebită, atât în plan pastoral cât și muzical, a fost fost hirotesit întru iconom
stavrofor.
Preotul militar dr. Radu-Cosmin Bogdan a fost un slujitor vrednic, înzestrat de Dumnezeu cu mulți
talanți, dar și cu o inimă blândă, caldă și deschisă către militarii și credincioșii pe care i-a păstorit de-a
lungul anilor.
Bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul în Împărăția Sa cerească, împreună cu sfinții și îngerii, să-i mângâie
familia greu încercată și să aibă în purtarea Sa de grijă pe iubiții săi copilași!
Veșnică să îi fie pomenirea și amintirea sa din neam în neam!
Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Timișoarei

Mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
Îndurerată familie,
Am aflat cu mare tristeţe de trecerea neaşteptată din această viaţă a Părintelui Radu-Cosmin, după o
scurtă şi grea suferinţă.
Vă adresăm gândul nostru părintesc de compasiune şi consolare în faţa unei suferinţe atât de cumplite.
În aceste momente de vremelnică despărţire de Preotul Radu-Cosmin Bogdan, întru așteptarea Învierii
de obște, suntem alături de familia dumneavoastră îndurerată, doamna preoteasă Macrina şi cei trei copii
ai săi, de părinţii şi de toate rudele şi de cei cunoscuţi şi apropiaţi Părintelui Radu-Cosmin, precum şi toţi
cei care sunt astăzi copleşiţi de vestea dureroasă a morţii unui preot atât de tânăr.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel înviat, ca să așeze sufletul Părintelui Radu-Cosmin în ceata
sfinţilor Săi slujitori, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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AGENDA ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE
MITROPOLIT IOAN AL BANATULUI

1 septembrie
A primit pe preotul paroh Ioan Sălvan, de la
parohia Giarmata, din protopopiatul Timișoara II;
A primit pe preotul paroh Ioan Andrieș, de la
parohia Jabăr, din protopopiatul Lugoj.
2 septembrie
A primit pe preotul paroh Caius Capotescu, de
la parohia Lugoj III, din protopopiatul Lugoj;
A primit pe domnul chestor de poliție Tiberiu
Gim Giurea, împuternicit adjunct al Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră Română;
A primit pe domnul comisar șef Dan Stoicănescu,
împuternicit Inspector Șef al Inspectoratului
Județean de Poliție Timiș;
A vizitat șantierul de la Liceul Teologic Ortodox
”Sf. Antim Ivireanul”, din Timișoara, unde vor fi
amplasate sub formă de containere noi săli de
clasă;
A primit pe domnul colonel Sorin Homeag,
director general al Spitalului Clinic Militar de
Urgență ”Dr. Victor Popescu”, din Timișoara,
dimpreună cu doamna colonel medic dr. Mihaela
Nicolin, directorul medical al Spitalului în cauză.
3 septembrie
A primit pe doamna Florica Sabod, din
localitatea Pietrani, jud. Bihor.
4 septembrie
A primit pe preotul paroh Ciprian Ene, de la
parohia Cebza, din protopopiatul Deta.
6 septembrie
A oficiat Sfânta Liturghie la parohia Voiteg, din protopopiatul Deta, unde a binecuvântat lucrările
interioare și exterioare efectuate la biserica parohială, ridicând în rangul de iconom pe preotul
paroh Dragan Giorgiev;
În după-amiaza zilei a vizitat parohia Buziaș I, unde în cimitirul parohial a binecuvântat lucrările
efectuate la capela mortuară a parohiei.
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8 septembrie
A oficiat Sfânta Liturghie la biserica cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului”, a parohiei Timișoara
Iosefin.
9 septembrie
A primit pe protosinghelul Matei Buliga, starețul mănăstirii cu hramul ”Sf. Cuv. Paraschieva”,
Dobrești, din protopopiatul Lugoj;
A primit pe preotul Ioan Cerbu, protopopul Oficiului protopopesc Lugoj;
A primit pe preotul paroh Tiberiu Brestovicean, de la parohia Paniova, din protopopiatul Lugoj;
A primit pe domnul prof. univ. dr. arh. Ioan Andreescu, de la Facultatea de Urbanism și Arhitectură
din Timișoara;
A primit pe domnul ing. Culiță Chiș, directorul Direcției Tehnice, din cadrul Primăriei Municipiului
Timișoara;
A primit pe preotul paroh Radu Meșter, de la parohia Alioș, din cadrul protopopiatului Timișoara
II.
10 septembrie
A oficiat alături de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, slujba de binecuvântare a lucrărilor de
reparație și restaurare desfășurate la clădirea din str. Moise Nicoară nr. 17, ce găzduiește sediul
Oficiului protopopesc Timișoara II.
11 septembrie
A primit pe domnul Silviu Oravitzan, artist plastic, din Timișoara și membru de onoare al Adunării
Eparhiale.
13 septembrie
La invitația Preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat Sfânta Liturghie în
catedrala episcopală alături de Înaltpresfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul
Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și
Strehaiei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului;
În seara zilei a participat la mănăstirea Partoș la slujba Vecerniei cu Litie, unde a rostit cuvântul
de învățătură.
14 septembrie
A oficiat Sfânta Liturghie, la parohia Timișoara Colonie-Sânandrei, din protopopiatul Timișoara I;
În după-amiaza zilei a participat la slujba Vecerniei cu Litie, din catedrala mitropolitană oficiată
de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop-vicar.
15 septembrie
A oficiat Sfânta Liturghie în catedrala mitropolitană alături de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Aradului, cu ocazia hramului ”Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”.
16 septembrie
A efectuat o vizită pastorală în Arhiepiscopia Aradului.
17 septembrie
A primit pe preotul Cristian Păiş, protopopul Oficiului protopopesc Timișoara II;
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A primit pe preotul paroh Orlando Văran, de la parohia Urseni, din protopopiatul Timișoara I;
A primit pe domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu, din București;
A primit pe preotul Ștefan Mezin, responsabilul Atelierului de lumânări;
A primit pe domnul Titu Bojin, director adjunt la Apele Române, Administrația Bazinală Banat.
18 septembrie
A primit pe domnul Călin Dobra, Președintele Consiliului Județean Timiș.
20 septembrie
A slujit la Sfânta Liturghie în noua catedrală episcopală din Oradea, la invitația Preasfințitului
Părinte Sofronie, unde sub protia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a avut loc și slujba de
târnosire a noului lăcaș de cult.
21 septembrie
A primit pe domnul avocat Daniel Ionașcu, din București;
A primit pe preotul paroh Sava Victor, de la parohia Margina, din protopopiatul Făget, dimpreună
cu doamna Adriana Zamfira, din localitate.
A primit pe preotul paroh Adrian Crașovan, de la parohia Dumbrăvița Banat II, din protopopiatul
Timișoara II.
22 septembrie
A primit pe domnul Traian Kîra, din Timișoara.
23 septembrie
A primit pe domnul conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș, decanul Facultății de Științe Politice, Filosofie
și Științe ale Comunicării, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
24 septembrie
A primit pe stavrofora Filoteia Nistor, stareța mănăstirii Luncani, cu hramul ”Acoperământul
Maicii Domnului”, din protopopiatul Făget.
A primit pe preotul paroh Radu Codreanu, de la parohia Folea, din protopopiatul Deta;
A primit pe doamna Dorina Zah, artist plastic, din Lugoj.
26 septembrie
A participat la slujba de înmormântare a preotului militar Radu-Cosmin Bogdan, de la Brigada 18
Cercetare Supraveghere ”Decebal”, din Timișoara.
27 septembrie
A oficiat Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană, unde a săvârșit și slujba parastasului pentru
vrednicul de pomenire Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, trecut la cele veșnice în urmă cu șase
ani.
A consemnat preot MARIUS SFERCOCI
Inspector eparhial
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