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EDITORIAL

Cre[tinismul abia `ncepe
† Ioachim B|C|UANUL,
Arhiereu Vicar
al Episcopiei Romanului
Anul mântuirii 2009 [i-a `nceput curgerea. Biserica a s\rb\torit, la râspântia dintre
ani, `nc\ odat\, mai multe evenimente legate
de `ntruparea Logosului `n istorie: Na[terea,
Circumciziunea, Botezul. ~n ciuda unor crize
care amenin]\ umanitatea, cel pu]in la
poporul nostru, cre[tinii au s\rb\torit mai
intens [i cu sporit\ evlavie aceste praznice
`mp\r\te[ti, ceea ce dovede[te c\ nu au l\sat
s\ se instaleze criza spiritual\ `n inimile lor.
De dou\ mii de ani, de când Cre[tinismul
a ap\rut pe fresca istoriei, `n fa]a lui s-au
ofilit numeroase crize politice sau economice, sisteme filosofice [i religioase, indiferent
cât de sofisticate [i umane au fost ele. Am
convingerea c\ [i de data aceasta, dac\ via]a
`n Hristos este tr\it\ `n dimensiunea ei sacr\,
teologic\, liturgic\, tradi]ional\ prin Biseric\, `n puterea Sfântului Duh, acest fapt va ajuta umanitatea s\ dep\[easc\ noua criz\ care se profileaz\ `n anul pe care l-am `nceput.
~n cele ce urmeaz\, vom `ncerca s\ repozi]ion\m `nv\]\tura lui Hristos deasupra a
tot ceea ce este omenesc, având credin]a c\
Dumnezeu va continua s\ `mplineasc\ planul
S\u ve[nic de mântuire a lumii [i de transfigurare a universului creat.

Cre[tinismul
nu este un sistem religios

C

re[tinismul, de-a lungul istoriei sale bimilenare, a [tiut s\ dea r\spuns
a[tept\rilor celor mai multe sisteme politico-economice, filosofice [i religioase. For]a spiritualit\]ii lui nu a fost negarea acestora, ci, mai curând,
afirmarea lor, confirmarea, amplificarea,
`mplinirea
multora dintre ele. Acest
fapt l-a ar\tat
[i Hristos,
Care,

anul I (VIIII) nr. 7-8

„la plinirea vremii“ (Gal. 4, 4), n-a venit s\ strice Legea [i profe]ii, ci s\ o `mplineasc\, s\ o
des\vâr[easc\, s\-i dea o alt\ direc]ie [i o alt\
conota]ie (cf. Matei 5, 17 ), El, `n ciuda tuturor
muta]iilor, r\mânând Acela[i (cf. Evrei 13, 8;
Iacov 1, 17; Ie[ire 3, 14; Apoc. 1, 4). A depins,
`ns\, de om cum L-a f\cut prezent `n timpul pe
care L-a tr\it pe acest p\mânt.
Budismul, spre exemplu, este p\truns de aspira]ia eliber\rii din tirania r\ului. Dac\ centrul
doctrinei acestei religii (Karma) este impregnat
de ideea izb\virii (mântuirii), a[a cum apa m\rii
include sarea, aceast\ sete de mântuire este proprie [i preceptelor Noului Testament promulgate de Hristos.
Dac\ Islamul se rote[te `n jurul ideii c\ omul
este a[ezat `n mijlocul crea]iei, ca st\pân al
ei [i aspirant la o stare de plin\tate,
cam acela[i lucru este propov\duit [i
de cre[tinism.
Apoi, dac\ `n accep]ia filosofiilor [i a
religiilor
asiatice,
cerul
este
cel

care d\ orientare omului `n crea]ie, `n cele mai
mici detalii, acest lucru poate fi [i `n cre[tinism.
{i, `n sfâr[it, dac\ brahmanismul [i hinduismul contemporan vorbesc despre manifestarea multiform\ a divinit\]ii, putem asem\na unele idei ale
teologiei cre[tine cu astfel de ra]ionamente.
Acestea fiind spuse, nu `nseamn\ c\ „religia“ cre[tin\ (vom demonstra mai departe c\
Hristos n-a venit s\ `ntemeieze o alt\ religie [i
s\ o a[eze `n panoplia celorlalte) este un sincretism. Nu putem afirma c\ religia cre[tin\ a integrat aceste elemente ale credin]elor altor religii
sau sisteme filosofice. Cre[tinismul, `nc\ de la
apari]ia lui, manifest\ o cu totul alt\ concep]ie
asupra lumii [i universului, `ntr-o form\ cu totul
extraordinar\ [i `nnoitoare. Puterea lui nu
descinde dintr-o doctrin\, ci mai curând
dintr-un izvor d\t\tor de via]\ nou\.

Istoria umanit\]ii
este istoria ascensiunii
Mae[trii sistemelor religioase [i filosofice
(autorii Upani[adelor, Lao Tse, Confucius, Budha, Mahomed, Socrate, Platon etc.) concepeau
adev\rul ca `n\l]imea unui munte la care trebuie
s\ ajungi cu mult\ osteneal\. La prima vedere,
a[a este. ~ntr-adev\r, Absolutul, Adev\rul nu
sunt lucruri u[or de accesat, de atins. Sfântul
Maxim M\rturisitorul vorbe[te [i el de urcu[ [i
de `n\l]ime, `ns\ diferen]a `n]elegerii asupra atingerii locului celui mai `nalt este diferit\ `n
cre[tinism. ~n sistemele religioase [i filosofice,
dac\ ai ajuns la `n\l]ime `nseamn\ c\ ai atins
obiectivul. Starea de nirvana, spre exemplu,
poate fi `n]eleas\ ca finalitatea ultim\ a oric\rei
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P\c\to[ii nu-[[i pot vedea p\catele
lor pentru c\ petrec
`n `ntuneric, iar `n `ntuneric
nu po]i vedea nimic.

EDITORIAL

mi[c\ri. ~n cre[tinism, a realiza mântuirea sau
starea paradisiac\, nu `nseamn\ des\vâr[irea
cunoa[terii, ci `nceputul unei alte etape de cunoa[tere, c\ci fiin]a lui Dumnezeu este inaccesibil\, iar asem\narea perfect\ cu El nu se poate
realiza. Mi[carea spre profunzimile lui Dumnezeu, spre cunoa[terea cea mai `nalt\, continu\
epectatic pân\ `n vecii vecilor, deci ve[nic, pentru c\ Dumnezeu este ve[nic. Imaginea muntelui din religiile hinduse sau budiste este interesant\ pentru c\ sugereaz\ dorin]a urcu[ului. Cei
din jurul muntelui Himalaya spun adesea: „Trebuie s\ te apropii de munte cu profund respect.“
Acest lucru vrea s\ spun\ c\ trebuie s\ te apropii de Dumnezeu, `n\l]imea `n\l]imilor, cu mult\ fric\ [i cutremur (misterium tremendum).
Dar, `n momentul atingerii ]intei finale, trebuie
s\ cobori. {i `n cre[tinism Dumnezeu este `n\l]imea `n\l]imilor, dar nu `nseamn\ c\-L putem
circumscrie sau cunoa[te `n natura Sa. Mi[carea
spre El este infinit\.
Se desprinde totu[i o idee comun\: fiecare
om, indiferent din ce religie sau sistem este, are
dou\ patrii: cerul [i p\mântul. Pe p\mânt ne
na[tem, cre[tem, ne mi[c\m, st\pânim, ne organiz\m `n manier\ uman\. Cealalt\ patrie este lumea ascuns\ a sufletelor, a impenetrabilului,
unde ochiul nu poate s\ vad\, urechea nu poate
s\ aud\, `ns\ c\reia noi `i apar]inem dup\ fiin]\.
Suntem copii ai p\mântului [i `n acela[i timp
ni[te trec\tori, pelerini prin aceast\ lume empiric\. De[i omul este copilul acestei lumi,
totu[i el de]ine con[tiin]a `ntregii crea]ii, având,
deci, calitatea de microcosmos. Dar pentru c\
are [i con[tiin]a cerului, aceasta `i d\ tendin]a
urcu[ului. Prin urmare, istoria umanit\]ii este
istoria ascensiunii. Omul este capabil s\ urce, s\
fie deasupra norilor, „al\turi de Dumnezeu“,
adic\ poate s\ urce, prin extazul min]ii, la
`n\l]imea contempla]iei, la Dumnezeu.

Fiecare dintre `n]elep]ii lumii era con[tient
de starea lui de ignoran]\. Socrate spunea: „{tiu
c\ nu [tiu nimic!“ De asemenea, ca oameni, cei
mai mari sfin]i ai cre[tin\t\]ii se sim]eau cei mai
p\c\to[i dintre oameni („Cel dintâi sunt eu“,
zicea Sf. Pavel). Aceasta nu pentru c\ s\vâr[eau
cele mai grosiere p\cate, ci pentru c\, prin tr\ire
mistic\, se ridicau atât de sus `n lumina spiritual\, `ncât orice mic\ pat\ de p\cat `n fiin]a lor
se vedea foarte pronun]at\. P\c\to[ii nu-[i pot
vedea p\catele lor pentru c\ petrec `n `ntuneric,
iar `n `ntuneric nu po]i vedea nimic. Hristos era
f\r\ de p\cat. El nu avea nevoie s\ se ridice prin
contempla]ie la `n\l]imea cunoa[terii. El era
`ns\[i cunoa[terea [i a coborât din `n\l]ime pentru
a restaura fiin]ial natura cea c\zut\ a oamenilor,
adic\ s\ le lumineze drumul c\tre cunoa[tere:
„Aceasta este via]a ve[nic\, ca s\ Te cunoasc\ pe
Tine, singurul, adev\ratul Dumnezeu [i pe Iisus
Hristos pe care L-ai trimis“ (Ioan 17, 3).

Hristos, Cel ce
a cobor=t spre oameni

Omul este chemat s\ lupte
`mpotriva non-sensului

Dac\ ne `ntoarcem `n spa]iul Evangheliei,
ne reg\sim `ntr-o alt\ lume. Nu `naintea c\ut\rilor pasionale, ci `naintea misterului. Prin]ul
Siddhartha Gotama, viitorul Buda, a practicat
25 de ani efortul ascetic pentru a atinge `n\l]imea contempla]iei. Acela[i efort intelectual,
spiritual [i psihosomatic este efectuat de yoghini, filosofi, asce]i. ~ns\ Iisus Hristos se deosebe[te de to]i ace[tia. El este perfect [i des\vâr[it `n fiin]a Sa din eternitate, iar „la plinirea
vremii“ a coborât, smerindu-Se, mic[orânduSe, `n El r\mânând „toat\ plin\tatea dumnezeirii“ (cf. Col. 2, 9), cum spune Sf. Ap.
Pavel. ~n El totul era preg\tit. El n-a f\cut eforturi ascetice pân\ la `nceputul marii misiuni de
predicare a Evangheliei, cum au f\cut-o marii
reformatori ai religiilor. El a coborât la om, nu
a urcat la o stare conceptual\ prin contempla]ie.

Omul, `nzestrat cu libertate [i con[tiin]\ de
sine, are dreptul s\ nu dea crezare ordinii din
univers. El are dreptul s\ se simt\ str\in `ntr-o
lume du[m\noas\. Scriitori ai negativismului,
ca Albert Camus, Jean Paul Sartre, Friedrich
Nietzsche [i mul]i al]ii, au vorbit adesea despre
absurditatea `nsp\imânt\toare a existen]ei:
Suntem permanent `nconjura]i de potrivnici, de
nesiguran]\, absurditate etc., a[a c\ este imposibil a mai avea `ncredere deplin\ `n cineva. Suntem `nconjura]i de o lume rece, moart\ sau
mortifer\. ~n ceilal]i trebuie s\ vedem iadul...
etc.; sunt expresii care au circulat [i circul\ `n
filosofia non-sensului [i cea a negativismului.
Evident c\ ace[ti scriitori, romancieri, dramaturgi, filosofi [i-au fondat principiile `ntr-o lume f\r\ Dumnezeu. De aceea uit\ un lucru esen]ial, anume acela c\, omul, dincolo de dispozi]iile
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naturale – afecte –, posed\ [i atribute metafizice.
Negativi[tii afirm\ c\ lumea este absurd\ din
cauz\ c\ v\d `n om doar dispozi]iile naturale, limitându-se la acestea, f\r\ s\ le transcend\. Cel
ce nu [tie ce e sensul existen]ial nu va putea niciodat\ sim]i [i `n]elege metafizicul. Niciodat\ nu se
va ridica sau revolta `mpotriva absurdului. Va tr\i
`n absurd ca pe[tele `n ap\. Tocmai revolta omului `mpotriva absurdului, sau `mpotriva non-sensului existen]ei, probeaz\ existen]a sensului.
Duhul Sfintei Scripturi ne descoper\ faptul
c\ omul poate `mplini o convertire interioar\,
care-l va ajuta s\ zic\ „Da“ existen]ei. Atunci,
a[a cum soarele str\bate norii, tot a[a ochiul lui
Dumnezeu - Care se manifest\ [i ca Persoan\ `n
rela]ie de iubire cu alt\ persoan\ [i a C\rui privire se reflect\ `n fiecare fiin]\ uman\ - ne va
privi cu mil\ [i va disipa haosul existen]ial, absurditatea, monstruozitatea min]ii. Contactul cu
Dumnezeu este posibil, a[a cum e posibil\ `nfr\]irea cu aproapele. Sensul umanit\]ii rezid\
`n analogia surprinz\toare cu Cel care a creat
lumea din nimic (ex nihilo).
Reflectând la complexitatea lumii, pe care o
percepea ca pe un proces mecanic, Charles
Darwin se `ntreba dac\ hazardul ar fi creat universul. Noi, cre[tinii, `n loc s\ condamn\m teoria
existen]ialist\, mai curând s\ vedem `n aceast\ absurd\ concep]ie pecetea unui anumit ra]ionament analog cu al nostru, f\când adagiul urm\tor:
Numai o ra]iune analog\ cu a noastr\, dar care
dep\[e[te infinitul, poate crea totul din nimic.

Dumnezeu se d\
pentru via]a lumii
Vechiul Testament a f\cut s\ apar\ no]iunea
de „credin]\“. Nu credin]a ca un sistem teoretic,
filosofic sau chiar religios, ci credin]a cea care
p\trunde dincolo de perdeaua absurdului [i te
face s\-I spui lui Dumnezeu: „Doamne,
ianuarie-februarie 2009

Unii dintre oameni `[i imagineaz\ c\ misiunea cre[tinismului
s-aa `ncheiat, `ns\ ea de-aabia `ncepe. Dac\ analiz\m bine, cre[tinismul
n-aa f\cut, de dou\ mii de ani `ncoace, decât ni[te pa[i timizi `n istoria
umanit\]ii. Multe dintre cuvintele [i faptele lui Hristos n-aau fost
`nc\ deslu[ite, `n]elese, scopul Evangheliei fiind eternitatea.
iat\-m\! Robul t\u ascult\!“ A[a a luat na[tere,
`n Vechiul Testament, alian]a dintre Dumnezeu
[i om. Bine`n]eles c\ aceast\ alian]\, leg\mânt,
`ntre omul vechi, primitiv [i Dumnezeu nu
putea fi nici definitiv\, nici perfect\. Ea constituia timpul pedagogiei fiin]ei umane. ~n secolul
al VII-lea `nainte de Hristos, profetul Ieremia
zicea: „Iat\, vin zilele, zice Domnul, când voi
`ncheia cu casa lui Israel [i cu casa lui Iuda
leg\mânt nou. ~ns\ nu ca leg\mântul pe care l-am
`ncheiat cu p\rin]ii lor ca s\-i scot din p\mântul
Egiptului. Acel leg\mânt ei l-au `nc\lcat, de[i eu
am r\mas `n leg\tur\ cu ei... Dar iat\ leg\mântul
pe care `l voi `ncheia cu casa lui Israel... Voi pune
legea mea `n\untrul lor [i pe inimile lor voi scrie
[i le voi fi Dumnezeu, iar ei ~mi vor fi popor.“
(Ieremia, 31, 31-33)
La [apte sute de ani dup\ ce s-au spus cuvintele acestea de c\tre profetul Ieremia, doisprezece
oameni se g\seau `ntr-un cenaclu [i asistau la
`mplinirea lor. Hristos voia s\ dea un nou `n]eles
sacrificiului. Pân\ la El, la pa[tele Vechiului Testament, se oferea un sacrificiu de sânge, simbolul
vie]ii, care apar]inea lui Dumnezeu. Se stropeau
to]i cei prezen]i cu sângele unui miel sacrificat. ~n
noaptea aceea, Iisus Hristos, `n cenaclu, `nconjurat de cei 12 apostoli, `mplinea ritualul altei
alian]e, cea a libert\]ii date de Dumnezeu lumii.
Nu mai era sânge animalic pe mas\, ci pâine [i
vin. Iisus frânge pâinea [i o `mparte fiec\ruia dintre cei prezen]i, zicând: „Acesta este Trupul
Meu...“. Iisus era simbolul mielului adus spre
junghiere. Apoi, ridic\ paharul, zicând: „Acesta
este Sângele Meu, al legii celei noi care pentru
voi [i pentru mul]i se vars\...“. {i continu\, dând
porunca anamnezei: „Aceasta s\ o face]i `ntru
pomenirea Mea...“. ~n cursul acestei Cine mistice, Dumnezeu [i omul nu se mai unesc printr-un
sânge animalic, ci `ntr-un alt fel de sânge, Sângele [i Trupul Domnului, sub forma vinului [i a
pâinii. De atunci, vinul euharistic, rodul vi]ei, `nseamn\ sângele p\mântului, iar pâinea, trupul
aceluia[i p\mânt. Atât vinul cât [i pâinea reprezint\ firea hranei terestre, dar [i pe Dumnezeu Care se d\ pentru via]a lumii. ~ncepând din noaptea
aceea Biserica nu `nceteaz\ s\ ridice potirul pentru ca s\ actualizeze Sfânta Cin\ a Domnului.

Suntem `nc\ la `nceput de drum
Se afirm\, câteodat\, `n Evanghelie, c\ Hristos a promulgat o moral\ nou\, atunci când a
zis: „Porunc\ nou\ v\ dau vou\: s\ v\ iubi]i unii
pe al]ii, a[a cum v-am iubit Eu.“ (Ioan 13, 34).
~ns\ porunca iubirii nu era a[a de nou\, c\ci exista `nc\ din Vechiul Testament. Cuvintele „iube[te pe aproapele t\u ca pe tine `nsu]i“ apar]in
lui Moise. Ceea ce Hristos aduce nou acestei
porunci este adaosul „a[a cum Eu v-am iubit“.
~n numele iubirii Sale debordante, Hristos a
coborât pe acest p\mânt murd\rit de p\cate,
pentru a fi al\turi de noi. Altfel spus, iubirea Sa
anul II (IX) nr. 1-2

a devenit o iubire de d\ruire total\ pân\ la a se
abandona pe Sine `n mod total oamenilor, care
nu L-au `n]eles, de aceea L-au [i r\stignit. Totu[i, celor care L-au `n]eles, El continu\ s\ le
spun\: „Cel ce vrea s\ vin\ dup\ Mine s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze“
(Matei 16, 24). Adic\ fiecare trebuie s\ `nceteze
de a se afirma pe sine [i s\-L confirme pe Hristos. Nu `n sensul de a renega [i abandona propria personalitate – personalitatea este un lucru
sacru –, ci de a-[i abandona afirmarea `n[el\toare, pseudo-autonomia; a se lep\da de sine `nseamn\ a lua crucea [i a-L urma, adic\ a fi gata
`ntotdeauna s\ sufere al\turi de/cu cel\lalt.
Hristos cheam\, a[adar, pe om s\ realizeze
planul divin pentru el. Unii dintre oameni `[i
imagineaz\ c\ misiunea cre[tinismului s-a
`ncheiat, `ns\ ea de-abia `ncepe. Dac\ analiz\m
bine, cre[tinismul n-a f\cut, de dou\ mii de ani
`ncoace, decât ni[te pa[i timizi `n istoria umanit\]ii. Multe dintre cuvintele [i faptele lui Hristos n-au fost `nc\ deslu[ite, `n]elese, scopul Evangheliei fiind eternitatea. ~n acest context,
putem spune c\, noi, fiii [i fiicele Bisericii lui
Hristos, p\rem ni[te neanderthalieni `n raport cu
eternitatea. A[adar, istoria cre[tinismului abia a
`nceput. Tot ceea ce a fost f\cut `n trecut, tot ceea ce noi numim istoria cre[tinismului, nu-i decât suma tentativelor `n a atinge ]inta cre[tinismului: eternitatea [i asem\n\rea cu Dumnezeu.

Cineva poart\ pe umerii S\i
povara firii noastre sl\b\nogite
Din cele spuse pân\ aici, se desprinde ideea
c\: `nv\]\tura lui Hristos, Evanghelia Sa, nu este
o nou\ etic\ sau un nou sistem estetico-filosofic.
Ea este o nou\ via]\, care `l pune pe om `n contact direct cu Dumnezeu. Cre[tinismul este o

nou\ alian]\, un nou testament. De aici se nasc
justificatele `ntreb\ri: „~n ce const\ misterul
acestei noi vie]i, al noii alian]e?“; „De ce umanitatea s-a entuziasmat [i se entuziasmeaz\ de
Hristos, Care a coborât pe p\mânt `ntr-o smerenie incomprehensibil\?“.
R\spunsul este g\sit `n cuvintele unuia dintre ucenicii-apostoli, care s-a resemnat zicând:
„Unde ne vom duce Doamne de la fa]a Ta, Tu ai
cuvintele vie]ii“ (Ioan 6, 68). Este vorba despre
un mister care se descoper\ parc\ mai simplu ca
orice. ~n alt\ parte a Evangheliei Sfântului Ioan,
Filip `l `ntreab\ pe Domnul: „Doamne, arat\-ne
nou\ pe Tat\l [i ne este de ajuns“ (Ioan 14, 8).
Iisus `i r\spunde at=t de simplu, dar `n acela[i timp
at=t de profund, cum niciodat\ un `n]elept al
p\mântului nu a r\spuns: „De atâta timp sunt cu
voi [i tu nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a
v\zut pe Mine a v\zut pe Tat\l.“ (Ioan 14, 9).
Vorbe ca acestea Iisus a spus de mai multe ori,
`ns\ mul]i dintre cei ce le ascultau
i-au `ntors spatele plini de indignare. Pentru c\
ceea ce zicea El reprezenta totdeauna o provocare pentru auzul uman. De multe ori Hristos `i
`ntreba pe oameni: „Cine zic oamenii c\ sunt Eu,
Fiul Omului?“. R\spunsurile erau foarte diferite:
„Unii zic c\ e[ti Ioan Botez\torul, al]ii Ilie sau
unul dintre prooroci“. „Dar voi...., ucenicii Mei,
ce p\rere ave]i despre Mine?“ Atunci, `n numele
celorlal]i apostoli, deci [i `n numele nostru, Petru
a r\spuns: „Tu e[ti Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Celui viu!“ (Matei 16, 13-16). Numai o experien]\ interioar\ profund\ permite p\trunderea
acestor cuvinte minunate.
Dar, la `ntreb\ri ca acestea, Hristos nu
`nceteaz\ s\ ne supun\ pân\ ast\zi. El interpeleaz\ de fiecare dat\ prin aproapele, Iisus r\mânând icoana uman\ a Infinitului, Inexplicabilului, Inefabilului, Insondabilului etc. Lao
Tse avea dreptate, când zicea c\ „numele pe
care noi nu `l pronun]\m este Numele Eternit\]ii“. {i `n accep]iunea Vechiului Testament,
Dumnezeu nu avea un nume, sau mai bine zis,
nici un nume nu-i era propriu. Tocmai „la plinirea vremii“, Cel vechi de zile prime[te un nume
– Iisus Hristos – iar „`n numele Lui tot genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti, al celor
p\mânte[ti [i al celor dedesubt“ (Filipeni 2, 10).
Numele de Hristos `nseamn\ Unsul Lui Dumnezeu, iar Iisus – Dumnezeu mântuie[te lumea.
De aceea, când noi, dup\ mergerea timpului, `n
mod conven]ional, zicem: „suntem `n anul
mântuirii 2009, 2010 etc.“, trebuie s\ `n]elegem
c\ Cel f\r\ de nume, sau Cel ce nu poate fi
cuprins `n niciun nume, la „plinirea vremii“,
prime[te un supranume, pecetluind lumea cu
numele S\u. De aceea, `n loc s\ spunem c\ suntem `n anul mântuirii 2009..., sau `n anul 2010...
dup\ Hristos, ar trebui s\ `n]elegem c\: „De
2009 ani `ncoace, Dumnezeu `ncearc\ s\ mântuiasc\ lumea“. C\ci de la intrarea Sa `n timpul
nostru, Hristos poart\ pe umerii S\i greutatea
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Hristocentrismul diferen]iaz\ radical experien]a mistic\
realizat\ prin rug\ciunea isihast\ fa]\ de contemplarea
yoghin\ sau alte experien]e religioase.

vie]ii noastre. Aceasta, de fapt, este noutatea
cre[tinismului: Cineva poart\ pe umerii s\i firea noastr\ cea c\zut\, ducând-o spre transfigurare, spre mântuire.

Sfântul Pavel nu L-a v\zut
pe Hristos istoric,
ci pe Cel metaistoric
Trecând de la Evanghelii la Faptele Apostolilor [i la epistolele Noului Testament, trebuie
s\ ne oprim aten]ia asupra celui mai `nsemnat
personaj al noii alian]e. Un mare exeget al celei
de-a doua p\r]i a Sfintei Scripturi (Lagrange)
zicea c\: „Noul Testament este compus din dou\
biografii (de[i via]a Mântuitorului nu-i biografie,
ci hristologie, cum, de altfel, via]a unui sfânt nu
este biografie, ci sinaxar sau aghiografie): cea a
Mântuitorului Hristos [i cea a Sf. Apostol
Pavel“. Exegetul adaug\, `ns\: „Scrierile Sf.
Pavel au dep\[it `n unele puncte Evangheliile,
c\ci epistolele sale parc\ au coborât din cer“.
~ntr-adev\r, Sfântul Pavel era un om de
mare talent, de o enorm\ putere spiritual\ [i de
o vast\ cultur\. Epistolele sale, scrise sub inspira]ia Duhului Sfânt, sunt inedite. Chiar dac\
Duhul Sfânt inspir\ scrierile scripturistice, nu
`nseamn\ c\ le [i dicteaz\. Autorul biblic le d\
forma literar\, limba, structura, estetica etc. Cu
toate acestea, epistolele pauline nu pot fi comparate cu Evangheliile, c\ci Evangheliile nu reflect\ darul literar al apostolului-evanghelist, ci
modelul pe care `l avea sub ochii lui - Iisus
Hristos. Apostolul Pavel r\mâne, totu[i, un om

inspirat de Dumnezeu, iar Hristos este revela]ia
lui Dumnezeu descoperit\ lumii.
Ne-am putea `ntreba: Pentru ce Apostolul
Pavel este a[a de important?; De ce Biserica l-a
plasat al\turi de Hristos `n Noul Testament?; De
ce cele mai multe dintre epistole (14) i se
atribuie lui?; Pentru ce mai bine de jum\tate din
evenimentele c\r]ii Faptele Apostolilor reprezint\ „biografia“ [i activitatea sa?
Istoric vorbind, nu avem proba c\ Pavel
(Saul) s-a `ntâlnit cu Hristos vreodat\ pe str\zile
Ierusalimului sau `n alt\ parte a p\mântului.
Deci Pavel nu l-a v\zut pe Hristos biologic, dar
Dumnezeu l-a preg\tit s\-L `ntâlneasc\ teologic. Hristos i s-a ar\tat Sf. Pavel cu o for]\
mult mai mare decât dac\ ar fi avut cu El un
contact fizic. Du[manii lui Hristos – vame[ii,
fariseii, Pilat din Pont etc. – L-au v\zut cu ochii
trupe[ti, dar nu le-a servit la nimic. Spre deosebire de ace[tia, [i Sf. Pavel a fost prigonitorul
lui Iisus, `ns\ Hristos l-a oprit pe drumul Damascului [i l-a chemat s\-I fie apostol `ntr-un
mod cu totul inedit. Evenimentul nu a schimbat
doar destinul s\u personal, ci [i pe cel al Bisericii. A fost ales s\ fie apostolul neamurilor,
nu numai al unei provincii, sau al unei cet\]i.
Educat [i cultivat `n duhul iudaismului, Sf.
Pavel cuno[tea foarte bine teologia iudaic\. Din
legea mozaic\, pe care o `n]elegea [i interpreta
cu facilitate, apostolul [tia c\ este imposibil s\
te une[ti fiin]ial cu Dumnezeu. Nimeni, `n realitate, nu poate decât eflora (n.r. cunoa[te superficial) absolutul [i nu s\ se uneasc\ cu el,
c\ci `n sânul divinit\]ii arde un foc ve[nic, care
distruge totul, foc mistuitor (Evrei 12, 29); `ntre
Creator [i creatur\ este aceea[i pr\pastie ca `ntre
absolut [i relativ – nu se poate p\[i peste acest
abis nici prin efort logic, nici prin efort existen]ial. Doar Dumnezeu a putut s\ uneasc\ cele
dou\ realit\]i teandric. Hristos, la plinirea vremii, a a[ezat o punte peste aceast\ pr\pastie. Cu
cât omul se apropie de fiin]a lui Dumnezeu `ntrupat, cu atât `[i d\ seama de nimicnicia lui. Pavel Apostolul s-a ata[at a[a de mult de Hristos,
pân\ ce [i-a abandonat Lui toat\ fiin]a sa. A purtat `n trupul [i sufletul s\u toate stigmatele lui
Hristos (cf. Galateni 6, 17) [i a[a s-a consumat
de iubirea Lui, `ncât a m\rturisit: „Nu mai sunt
eu care tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine [i
via]a mea de acum, `n trup, o tr\iesc `n credin]a
`n Fiul lui Dumnezeu“ (Galateni 2, 20).

Orice experien]\ mistic\
`n afar\ de Hristos
este adaos artificial
Dac\ ne putem uni cu Dumnezeu, o putem
face doar `n Dumnezeu `ntrupat – Iisus Hristos
– pentru c\ El apar]ine, prin `ntrupare, celor
dou\ lumi: realitatea lumii telurice (terestre) [i
a celei transcendentale (cere[ti). Acest adev\r
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EDITORIAL
este fundamentul experien]ei Sf. Pavel, precum
[i al celor care au tr\it [i tr\iesc misterul lui
Hristos `n toate perioadele istoriei cre[tinismului. Drumul c\tre Tat\l nu poate trece decât prin
Fiul: „Nimeni nu vine la Tat\l decât prin Fiul...
Eu sunt u[a, zice Hristos, cine intr\ pe u[a aceasta se va mântui“ (Ioan 10, 9) .
Prin repetarea ne`ncetat\ a diferitelor rug\ciuni, isiha[tii ajung la o experien]\ mistic\
`nalt\, extazul mistic. Ace[tia, dup\ unii autori
de literatur\ teologic\ comparat\, pot fi asem\na]i cu cei care realizeaz\ starea de lini[te `n religiile asiatice, `ns\ nu exist\ nicio leg\tur\ `ntre
starea de lini[te isihast\ [i cea budist\, spre exemplu. ~n formula isihast\ se repet\ f\r\ `ncetare numele lui Iisus Hristos, Cel ce S-a n\scut
[i a tr\it pe p\mânt. Acest hristocentrism diferen]iaz\ radical experien]a mistic\ realizat\ prin
rug\ciunea isihast\ fa]\ de contemplarea yoghin\
sau alte experien]e religioase. Pentru c\ `n experien]a isihast\ nu e vorba numai de o concentrare
a ra]iunii, de o medita]ie, fie chiar [i transcendental\, ci de o `ntâlnire personal\ cu Hristos,
Care este mai presus de orice realitate a lumii.
~mi amintesc de experien]a unui p\rinte `mbun\t\]it al Sih\striei, care, din când `n când,
`ntorcea capul pentru c\ i se p\rea c\ din spate
`i vorbe[te Hristos. Când se `ntorcea vedea un
alt c\lug\r care se ruga. Apoi când revenea cu
fa]a `n pozi]ia ini]ial\ din nou se repeta aceea[i
imagine. Experien]a este adev\rat\, dac\ ne
gândim c\ drumul spre Hristos este prin cel\lalt
care este `n comuniune mistic\ cu mine.
F\când compara]ie cu unii `n]elep]i ai lumii,
`ntemeietori de religii, sau sisteme filosofice existen]ialiste, Hristos n-a l\sat nimic scris. El doar a
vorbit, `ntrucât [tia c\ doar cuvântul, logosul,
poate fi creator. „Eu sunt cu voi pân\ la sfâr[itul
veacurilor.“ (Matei 28, 20); iar atunci când a
sim]it c\ p\r\se[te aceast\ lume coruptibil\ a
spus: „Nu v\ voi l\sa orfani. Voi veni la voi...“
(Ioan 14, 18). Deci El continu\ s\ fie cu noi. Cea
mai profund\ experien]\ a cre[tinismului se construie[te pe prezen]a etern\ a lui Hristos, restul
nu-i decât adaos artificial. Mai mult decât atât, `n
cre[tinism exist\ [i teologia icoanei, care ne conduce permanent cu gândul la prototip.

Cre[tinismul se ridic\ mai
presus de toate religiile
Religiile lumii constituie o parte din cultura
universal\. Ele s-au n\scut din elanul spiritului
uman c\tre eternitate, c\tre valorile care nu pier
odat\ cu civiliza]iile. ~ns\, `n cre[tinism, energia
necreat\ vine de sus, din cer. De aceea, cum
spunea un teolog contemporan (Alexandre Men),
cre[tinismul nu este o religie printre celelalte, ci
„criza tututor celorlalte religii.“ ~ntr-adev\r,
cre[tinismul se ridic\ mai presus de toate religiile.
Sf. Pavel a sesizat aceasta, spunând: „Omul nu se
ianuarie-februarie 2009

Hristos voie[te s\ ne descopere pe Dumnezeu ca
pe un Tat\ ceresc, iar oamenii s\ fie fra]i [i surori
ai aceluia[i P\rinte - Tat\ iubitor [i bun.

`ndrepteaz\ prin faptele legii, ci numai prin
credin]a `n Iisus Hristos.“ (Galateni 2, 16)
Care este semnifica]ia acestor vorbe
inspirate? De ce nu se poate `ndrepta omul
prin `mplinirea legii, prin reguli sau rituri
religioase? De ce nu sunt ele necesare?
(Nu putem spune c\ nu sunt necesare.
Legea Vechiului Testament a fost totu[i un
„pedagog c\tre Hristos“ (Gal. 3, 24).
Riturile care au `mpodobit-o au fost mijloace ale culturii [i educa]iei. ~n religiile
p\gâne, oamenii au creat ritualuri, câteodat\ `n urma unei viziuni, alteori `n urma
unei erori psihologice.)
Dar ce vor s\ spun\, deci, cuvintele
„se va `ndrepta“, adic\ justifica, mântui..... „prin faptele legii“? Acest fapt semnific\ unirea vie]ii umane efemere, temporare, cu nemurirea [i cu Dumnezeu. A
comunica cu sau `n via]a lui Dumnezeu.
Setea acestei comuniuni palpit\ `n noi, dar
este ascuns\, latent\. Putem chiar s\ o reful\m `ntr-un ungher al fiin]ei. Pavel apostolul spune c\ Legea Vechiului Testament este
„sfânt\ [i bun\“ (Rom. 7, 12), c\ci Dumnezeu a
dat-o prin inspira]ia Duhului Sfânt. Cu toate acestea, doar prin credin]a `n Hristos putem comunica cu Dumnezeu (cf. Evrei, cap.11). Oare
aceste cuvinte `nseamn\ a vedea doar realitatea
existen]ei pe p\mânt a unui om numit Iisus
Hristos? Dar acest fapt nu-i credin]\, ci cunoa[tere la nivel ra]ional, uman. Contemporanii lui
Iisus `[i aminteau despre El. Evangheliile au
l\sat m\rturii autentice asupra istoricit\]ii lui
Iisus Hristos. Chiar [i istoricii de ast\zi nu
neag\ existen]a lui Iisus. Propagandi[tii care au
`ncercat [i `ncearc\ s\ escamoteze istoricitatea
lui Iisus, spunând c\ este un mit, sunt condamna]i la scar\ universal\. Doar `n unele p\r]i
mai exist\ aceast\ sumbr\ concep]ie.

Hristologia nu-i simpl\ teorie
Dar ce `nseamn\ totu[i a crede `n Iisus Hristos? Ce e credin]a `n El? Oare a crede `nseamn\
a adera la ideea c\ El a existat? Este suficient
acest fapt? Nu, pentru c\ hristologia nu-i simpl\
teorie, ipotez\, sistem adoptat. A crede `n Iisus
Hristos e ceva mai mult. Pentru argumentare
trebuie mai `ntâi s\ ne servim de credin]a din
Vechiul Testament. Credin]a s-a n\scut atunci
când Avraam a spus „Da“ lui Dumnezeu, [i a
acceptat apelul S\u de a fi tat\ al multor neamuri (genera]ii). ~n ebraic\, cuvântul credin]\
vine de la no]iunea „emuna“, din care a derivat
„omen“, care `nseamn\ „credincio[ie“, „fidelitate“, iar no]iunea „credin]\“ este foarte aproape de aceste dou\ no]iuni. Dumnezeu e fidel
promisiunii Sale, deci [i omul trebuie s\ fie
credincios lui Dumnezeu, `n ciuda p\c\to[eniei
[i sl\biciunilor sale. Dar c\rui Dumnezeu? Credincios unui Dumnezeu ascuns, ne[tiut, invizianul II (IX) nr. 1-2

]iul, concentrarea. Legea este primul stadiu al unei religii, perioada copil\riei:
„Tu nu po]i face - sau trebuie s\ faci asta, sau asta...“, asemenea unui copil
care `nva]\ primele reguli ale existen]ei.
E nevoie de regul\, dar pentru formarea
ini]ial\, de noviciat. ~ns\ harul vine
apoi, dup\ `ndelungi eforturi interioare,
realizându-se unirea cu Dumnezeu.
Harul este o via]\ nou\. Acesta este
cre[tinismul. Restul nu-i decât istorie,
cadru, cultur\, sistem.

Cre[tinismul - umanitatea
unit\ cu Dumnezeu

bil, impenetrabil? Nu, ci unui Dumnezeu care
Se manifest\ `n persoane, chemând la comuniune [i comunicare. Hristos, prin Persoana Sa,
ne descoper\ un alt aspect al lui Dumnezeu. El
nu pronun]\ aproape niciodat\ no]iunea de
„Dumnezeu“. El ~l nume[te pe Dumnezeu
„Tat\“. ~n timpul vie]ii terestre, Iisus utilizeaz\
acest apelativ – Tat\ –, care este ceva apropiat,
scump, suav. Hristos voie[te s\ ne descopere pe
Dumnezeu ca pe un Tat\ ceresc, iar oamenii s\
fie fra]i [i surori ai aceluia[i P\rinte – Tat\ iubitor [i bun.

Harul, energie necreat\
[i transfiguratoare
Deci, Dumnezeu e Tat\l nostru, al tuturor.
De aici misterul Evangheliei care urm\re[te s\
reveleze marea noutate adus\ de Iisus. ~ns\
fiecare dintre noi [tie cât de sl\b\nog este [i câte
r\ut\]i sunt `nr\d\cinate `n inima lui. Ori, exist\
o for]\ pe care Hristos ne-a l\sat-o pe p\mânt [i
care ni se ofer\ plenar [i gratuit. Aceasta ne
ajut\ s\ ne izb\vim din mrejele p\catului. Este
vorba de harul Duhului Sfânt, energia necreat\
[i dinamizant\ a lui Dumnezeu. Este darul pe
care nu `l câ[tig\m prin eforturile proprii, ci ni
se ofer\ gratuit. Efortul nostru trebuie s\ fie
`mpotriva p\catului, ca harul s\ vin\ `n mod
gratuit. De aici diferen]a mare, fundamental\,
`ntre cre[tinism [i alte sisteme religioase, spre
exemplu yoga, care afirm\ c\ omul este capabil
s\ ajung\ la Dumnezeu for]ând u[a voin]ei proprii. Cre[tinismul sun\ cu mult mai diferit:
„Po]i, `ntr-adev\r, s\ ajungi la perfec]iune, `ns\
niciodat\ nu po]i s\ atingi pe Dumnezeu, ceea
ce este El `n esen]\“. Dumnezeu se d\ruie[te
atât cât voie[te [i cum voie[te. Putem fi chiar
dumnezei, dar `n dimensiunea harului care ne
este dat. A[adar, harul dep\[e[te Legea, exerci-

Esen]a credin]ei cre[tine este punerea `n valoare a persoanei umane.
Este victoria luminii asupra mor]ii, care
se descoper\ lumii prin Noul Testament.
Noul Testament este stejarul care s-a
dezvoltat dintr-o ghind\ nesemnificativ\. Noul Testament face s\ creasc\ istoria
ca drojdia `n pâine, `ncât ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu se manifest\ `n interiorul fiec\rui
om, st\pânit de har.
De aceea, atunci când cineva `mpline[te binele, când iube[te, când contempl\ frumuse]ea
lucrurilor, când resimte plenitudinea vie]ii,
~mp\r\]ia lui Dumnezeu a fost deja atins\. Ea
nu este `ntr-un viitor `ndep\rtat, nici `ntr-o
medita]ie futurologic\. Ea exist\ aici [i acum.
Hristos a spus c\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu va
veni, dar deja a venit! Judecata lui Dumnezeu
va veni, dar deja a `nceput: „Acum este judecata lumii acesteia“. „Acum“, adic\ din momentul `n care s-a proclamat Evanghelia `n
lume. Hristos a mai zis: „Iar aceasta este judecata, c\ Lumina a venit `n lume [i oamenii au
iubit `ntunericul mai mult decât Lumina, c\ci
faptele lor sunt rele“ (Ioan 3, 19). Aceast\ judecat\, deci, a `nceput `n timpul predicii de pe
Munte, `n Galileea, Ierusalim, pe Golgota. A
continuat, apoi, `n Imperiul Roman, Europa,
Asia, America, `n tot p\mântul unde s-a propov\duit Evanghelia lui Hristos. Judecata va continua permanent, atâta vreme cât istoria umanit\]ii continu\.
~n concluzie, dac\ ne punem `nc\ `ntrebarea
`n ce const\ esen]a cre[tinismului, trebuie s\
r\spundem: Cre[tinismul este umanitatea unit\
cu Dumnezeu. Este uniunea spiritului uman,
bornat [i limitat de timp, cu spiritul divin infinit. Este sfin]enia trupului, c\ci din momentul
`n care Fiul Omului {i-a asumat bucuriile,
suferin]ele, iubirea [i efortul nostru, putem accede la unele atribute ale Sale.
Cre[tinismul este sfin]enia universului, victoria asupra r\ului [i asupra mor]ii. Aceast\ victorie a `nceput de la Na[terea Domnului, se continu\ prin ~nviere [i sfâr[e[te `n infinit. 
7

~n ultima parte a anului 2009, va avea loc
[edin]a solemn\ a Sfântului Sinod consacrat\
anului comemorativ-oomagial al Sfântului
Vasile cel Mare [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni.

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni

2009, anul Sfântului Vasile
[i al Sfin]ilor Capadocieni
La ini]iativa Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, `n [edin]a de
lucru din 29 octombrie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a proclamat anul 2009 ca an comemorativ-omagial al
Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(† 379 - de la a c\rui trecere la cele ve[nice se `mplinesc 1 630 de
ani) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni `n Patriarhia Român\.
Programul manifest\rilor - elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod
[i care se va desf\[ura atât la nivelul Patriarhiei Române, cât [i al
Eparhiilor din ]ar\ [i str\in\tate - cuprinde conferin]e teologice [i
pastoral-misionare, simpozioane [tiin]ifice, seri duhovnice[ti,
proiecte editoriale, pelerinaje `n provincia Capadocia (Turcia) etc.
Scopul manifest\rilor este de a eviden]ia contribu]ia Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei [i a celorlal]i
Sfin]i Capadocieni la definirea [i ap\rarea `nv\]\turii de credin]\,
la dezvoltarea tâlcuirii Sfintei Scripturi, la `mbog\]irea tezaurului
liturgic [i canonic, aportul la dezvoltarea vie]ii monahale, ca
exemplu pentru lucrarea pastoral-misionar\ [i social-filantropic\
actual\ a Bisericii Ortodoxe
Române.

Prin prezentarea unor manuscrise cuprinzând
opera Sfin]ilor Capadocieni tradus\ `n limba român\, edi]ii tip\rite ale operei lor `n limba român\,
contribu]ii ale teologilor ortodoc[i români la
studierea vie]ii [i operei acestora etc. se urm\re[te
sublinierea prezen]ei Sfântului Vasile cel Mare,
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei [i a celorlal]i `n
con[tiin]a Bisericii Ortodoxe Române. Un moment
important al manifest\rilor `l va constitui publicarea operei integrale a Sfântului Vasile cel Mare `n
cadrul noii serii a Colec]iei P\rin]i [i Scriitori biserice[ti (PSB), precum [i a unei serii de studii, articole [i texte liturgice privitoare la Sfin]ii Capadocieni, dup\ cum informeaz\ printr-un comunicat Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne.

Sfin]ii Capadocieni `n con[tiin]a
Bisericii Ortodoxe Române

Fragment din
Lucrarea Sf. Vasile
cel Mare, „Omilii
la Haexaemeron“
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~n ultima parte a anului 2009, va avea loc [edin]a solemn\ a Sfântului Sinod consacrat\ anului
comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379)
[i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni [i va fi organizat\ o expozi]ie tematic\ (icoane [i c\r]i) la Palatul
Patriarhiei din Bucure[ti.
Manifest\rile anului comemorativ-omagial al
Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni vor fi mediatizate pe larg de c\tre Centrul de

iulie-august 2008

Anul acesta se va publica prioritar integrala
operei Sfântului Vasile cel Mare [i, `n m\sura
`n care va fi preg\tit\ pentru tipar,
[i parte din opera Sfântului Grigorie de Nazianz.
Pres\ Basilica al Patriarhiei Române
(Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas,
publica]iile Lumina, Agen]ia de [tiri
Basilica, Biroul de Pres\), mass-media
bisericeasc\ eparhial\ [i presa laic\.

Site-ul Patriarhiei Române va avea
`n 2009 o pagin\ special\ intitulat\ „Anul comemorativ-omagial al Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i

Capadocieni“, care va prezenta programul [i prezent\rile ac]iunilor ce se vor
realiza, precum [i imagini cu reprezent\ri ale Sfin]ilor Capadocieni `n pictura,
miniatura [i manuscrisele române[ti. 

Conferin]e, expozi]ii [i pelerinaje
`ntru omagierea Sfin]ilor Capadocieni
 V\ prezent\m `n continuare Programul-cadru na]ional bisericesc
privind modul de desf\[urare `n cuprinsul Patriarhiei Române a
manifest\rilor din cadrul Anului comemorativ-omagial al Sfântului
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i celorlal]i
Sfin]i Capadocieni  Fragment din hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române privind proclamarea de c\tre Patriarhia Român\ a anului 2009 ca „Anul
comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare († 379) [i al celorlal]i sfin]i capadocieni“ 
1. ~n prima parte a anului 2009 (ianuarie-iunie) se va trata despre
Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i
ceilal]i Sfin]i Capadocieni `n con[tiin]a Bisericii Universale [i a
Bisericii Ortodoxe (via]a sfânt\, contribu]ia lor la cristalizarea [i ap\rarea `nv\]\turii de credin]\, la dezvoltarea exegezei Sfintei Scripturi,
la `mbog\]irea tezaurului liturgic [i canonic, aportul la dezvoltarea
vie]ii monahale etc.). Se va eviden]ia opera Sfin]ilor Capadocieni, `n
special a Sf. Vasile cel Mare, ca izvor [i exemplu pentru lucrarea actual\ social\ [i caritativ-filantropic\ a Bisericii Ortodoxe Române;
2. ~n partea a doua a anului 2009 (iulie-noiembrie) se va sublinia
prezen]a Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(† 379) [i a celorlal]i Sfin]i Capadocieni `n con[tiin]a Bisericii Ortodoxe Române (manuscrise cuprinzând opera lor tradus\ `n limba
român\, edi]ii tip\rite a operei lor `n limba român\, contribu]ii ale
teologilor ortodoc[i români la studierea vie]ii [i operei acestora etc.);

Integrala operei Sfântului Vasile cel Mare
3. Se va publica un album cu Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, `n diferite reprezent\ri (pictur\ bisericeasc\, iconografie, miniaturi, manuscrise, mozaicuri, vitralii) din toat\ România;
4. Se va publica un album cu Sfântul Grigorie de Nazianz [i al]i
Sfin]i Capadocieni `n diferite reprezent\ri (pictur\ bisericeasc\, iconografie, miniaturi, manuscrise, mozaicuri, vitralii) din toat\ România;
5. Se va publica prioritar integrala operei Sfântului Vasile cel Mare
[i, `n m\sura `n care va fi preg\tit\ pentru tipar, [i parte din opera
Sfântului Grigorie de Nazianz, conform proiectului stabilit ini]iat `n
cadrul noii serii a colec]iei P\rin]i [i scriitori biserice[ti, prin reeditarea operei deja publicate [i traducerea integral\ a celorlalte texte ale
acestor doi Sfin]i Capadocieni;
6. Se vor organiza pelerinaje `n Cezareea Capadociei, `n care scop
se va `ntocmi coresponden]a oficial\ c\tre Sanctitatea Sa Bartolomeu
Arhiepiscop al Constantinopolului [i Patriarh Ecumenic pentru a fi
anun]at din timp.

Mediatizare prin mijloace specifice
7. Pe toat\ durata anului 2009, la postul de Radio TRINITAS [i la
Televiziunea TRINITAS TV, precum [i la posturile de radio biserice[ti locale se vor realiza emisiuni care vor pune `n lumin\ aspectele redate la
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punctele 1-5, cu contribu]ia teologilor speciali[ti `n istorie bisericeasc\, patrologie, liturgic\, drept canonic, spiritualitate ortodox\,
istoria artei [i picturii. ~n acest scop, redactorii postului de Radio
TRINITAS [i postului de Televiziune TRINITAS TV se vor deplasa la centrele eparhiale, la bibliotecile institu]iilor de `nv\]\mânt sau m\n\stire[ti care de]in manuscrise, miniaturi [i tip\rituri rare din operele
Sfin]ilor Capadocieni, precum [i la centre sociale [i filantropice, unde
vor realiza emisiuni tematice speciale;
8. Contribu]iile scrise men]ionate la punctele 1 [i 2 vor fi reflectate
prioritar `n ZIARUL LUMINA, precum [i `n revistele [i publica]iile biserice[ti centrale, mitropolitane [i eparhiale;
9. Pe site-ul Patriarhiei Române, care va avea `n 2009 o pagin\
special\ intitulat\ „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i
Capadocieni“, se va reda programul mare, dar [i prezent\ri imediate
ale ac]iunilor ce se vor realiza, precum [i imagini cu reprezent\ri ale
Sfin]ilor Capadocieni `n pictura, miniatura [i manscrisele române[ti;

Expozi]ii, lans\ri de carte [i conferin]e tematice
10. ~n ultimul trimestru al anului 2009, la Palatul Patriarhiei se va
organiza o expozi]ie tematic\ `n cadrul c\reia vor fi prezentate manuscrise, miniaturi [i texte tip\rite din opera Sfin]ilor Capadocieni.
11. ~n cursul anului 2009, `n func]ie de data ie[irii de sub tipar, se
vor organiza la Patriarhia Român\ lans\rile de carte men]ionate la
punctele 3-5, iar `n eparhii, ale unor proiecte editoriale locale dedicate
acestui eveniment;
12. Ca parte a programului-cadru na]ional bisericesc, aprob\ ca la
una din Conferin]ele pastoral-misionare semestriale din anul 2009 s\
se prezinte tema „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i
Capadocieni“;
13. ~n ultimul trimestru al anului 2009 se va organiza o [edin]\
solemn\ a Sfântului Sinod dedicat\ evalu\rii modului `n care s-au
desf\[urat `n eparhiile Patriarhiei Române manifest\rile din cadrul
„Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni“.
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Fiecare dintre Sfin]ii Trei Ierarhi era deopotriv\
ne`ntrecut p\stor sufletesc, mare dasc\l al lumii
cre[tine, propov\duitor al dreptei credin]e.

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni

Opera dogmatic\ a Sfin]ilor Trei Ierarhi
Mai presus de orice, Sfin]ii Trei Ierarhi au fost personalit\]i
harismatice. ~nzestra]i cu harisma cunoa[terii de Dumnezeu,
ierarhi cu o vast\ cultur\ cre[tin\ [i experien]\ pastoral\,
asce]i [i filosofi, Sfin]ii Trei Ierarhi au elaborat o teologie
profund autentic\ pentru c\ au avut la baza ei cunoa[terea
spiritual\ [i experien]a personal\ a adev\rului dumnezeiesc.
Pentru Sfin]ii P\rin]i, un teolog care ar spune c\ acea
cunoa[tere direct\ [i personal\ a lui Dumnezeu este
imposibil\, nu se poate numi teolog, pentru c\ teologie, `n
accep]ia Sfin]ilor Trei Ierarhi, `nseamn\ [i teologhisire,
cunoa[terea [i tr\irea adev\rului dumnezeiesc.
de pr. prof. dr. Constantin LEONTE

S

fântul Grigorie Teologul este simbolul
sfin]eniei teologice, Sfântul Vasile cel
Mare este simbolul energiei [i al ac]iunii
puse `n slujba oamenilor, iar Sfântul Ioan Gur\ de
Aur simbol al râvnei apostolice prin cuvânt [i
prin fapt\, pentru `ndreptarea vie]ii credincio[ilor,
dup\ `nv\]\tura Domnului nostru Iisus Hristos.
Mai concis spus, unul ar reprezenta mintea care
gânde[te, altul gura care propov\duie[te [i al treilea mâna care lucreaz\, de[i fiecare au avut minte
[i gur\ [i mâna care lucrau `ntr-o des\vâr[it\ armonie [i unitate. Fiecare dintre ei era deopotriv\
ne`ntrecut p\stor sufletesc, mare dasc\l al lumii
cre[tine, propov\duitor al dreptei credin]e.
Datorit\ culturii filosofice pe care o st\pâneau ca nimeni al]ii, n-au adaptat teologia la
filosofie, ci au adaptat filosofia la Revela]ia divin\ [i au transformat `nv\]\tura cre[tin\ despre
Sfânta Treime din teorie `n via]\ [i din specula]ie `n doxologie. Ca o m\rturie `n acest sens
st\ cuvântul Sfântului Grigorie de Nazianz:
„Din ziua `n care am renun]at la cele lume[ti, ca
s\-mi consacru sufletul contempl\rii cere[ti,
prea luminoase, când `n]elepciunea suprem\
m-a `ndep\rtat de cele trec\toare, din acea zi ochii mei au fost orbi]i de lumina Treimii a c\rei
str\lucire dep\[e[te tot ce poate concepe mintea
omului, iar de pe `n\l]imea tronului slavei Sale,
Treimea revars\ peste to]i [i peste toate razele
Sale de lumin\ negr\it\ comun\ celor Trei. Acesta este izvorul a toate câte exist\ aici jos, separate prin timp de cele de sus. Din ziua aceea
am murit fa]\ de lume [i lumea a murit fa]\ de
mine [i a[tept s\ fiu acolo unde este Treimea
mea `n toat\ str\lucirea splendorii Sale“.
De-a lungul `ntregului secol al IV-lea, P\rin]ii au luptat ne`ncetat `mpotriva ereziilor,
respingându-le atât prin scris, c=t [i prin
predic\. ~n principiile patristice din aceast\ perioad\ este definit\ `ntreaga atitudine a Bisericii
R\s\ritului fa]\ de eretici.
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Inamicii ereziilor
Sfântul Vasile al Cezareii s-a ar\tat a fi un
inamic al tuturor ereziilor. Cel mai vechi tratat
dogmatic al s\u este „Adversus Eunomium“, `n
trei c\r]i pe care le-a redactat `ntre anii 363-365
[i care respinge mica „Apologie“ publicat\ `n
361 de c\tre Eunomiu. Tratatul s\u „Despre
Sfântul Duh“ scris c\tre 375 respinge atât arianismul, cât [i sabelianismul. Calificativele aplicate ereticilor ne-au amintit deja numele mai
multor eretici, ca Arie [i Sabelie, c\rora episcopul Cezareii le-a criticat `n nenum\rate rânduri
erorile. Mai pu]in frecvent `i citeaz\ pe discipolii
celui dintâi: Aetius, diacon din Antiohia [i Eunomiu, episcop al Cizicului. El ne informeaz\, de
asemenea, despre `nv\]\turile lui Marcel al
Ancyrei [i ale lui Apolinarie, mai pe scurt despre
erorile catarilor, adic\ ale nova]ienilor, despre
sectele encratite, destul de r\spândite `n regiunile limitrofe Imperiului: apotacti]ii, hidroparasta]ii si sacoforii; marcioni]ii, pepuzienii [i valentinienii. Pe maniheeni `i cunoa[te doar din c\r]i.
Milenarismul, al c\rui principal nucleu a fost `n
Asia Mica, nu pare a-i fi trezit `ngrijorarea Sf.
Vasile, decât `n m\sura `n care `nv\]\tura era
sus]inut\ de Apolinarie. Numele pnevmatomahilor nu apare decât rar `n coresponden]a sa [i el
depune toate eforturile pentru a-i respinge [i
contracara. Aceast\ denumire, care se va
schimba pu]in mai târziu `n cea de macedonieni,
apare `n coresponden]a sa pentru prima oar\.
Sfântul Grigorie de Nazianz, prin cele
„Cinci Cuvânt\ri Teologice“ rostite la
Constantinopol `n vara anului 380, ap\r\ `nv\]\tura Bisericii de eunomieni [i macedonieni,
`ndeosebi `n a patra cuvântare, care respinge
obiec]iile arienilor despre dumnezeirea Fiului
[i `n cea de-a cincea, care ap\r\ dumnezeirea
Sfântului Duh `mpotriva mecedonienilor. ~n
trei „Scrisori teologice“ (101, 102, 202) el respinge [i `nv\]\tura apolinarist\.

Sfin]ii Trei Ierarhi, Sfin]i Capadocieni
pe care `i comemor\m `n anul 2009

Premis\ de nezdruncinat: Iisus
Hristos este Dumnezeu
Sfântul Ioan Hrisostom se adreseaz\ `n special anomeilor, c\ci scopul s\u era „de a dobor`
un arbore s\lbatic [i necultivat“, adic\ erezia
anomeilor, dup\ cum afirma `n tratatul „Despre
incomprehensibilitatea lui Dumnezeu“. Prima
serie cuprinde cinci predici scrise `n Antiohia `n
jur de 386-387. Cea de-a doua serie de predici
a fost sus]inut\ la Constantinopol `n 397.
~n ceea ce prive[te pe Sfântul Ioan Gura de
Aur, predicatorul r\mas f\r\ egal `n `ntreaga istorie a cre[tinismului, el nu a f\cut din temele
dogmatice subiecte speciale nici pentru Omilii,
nici pentru celelalte lucr\ri ale sale, de[i
aproape c\ nu este latur\ a `nv\]\turii de
credin]\ pe care acest mare dasc\l al cre[tin\t\]ii s\ nu o fi atins.
Sfântul Ioan Gura de Aur ne argumenteaz\
`n „Bog\]iile Oratorice“ despre dumnezeirea lui
Iisus Hristos. ~nainte de orice lucru trebuie s\
[tim cu o siguran]\ de nezdruncinat c\ Iisus
Hristos este Dumnezeu. A[a ne-a precizat el
dovezile dumnezeirii Mântuitorului. Dumnezeirea vine `ntru totul de la Persoana Sa, atât de
clar, `ncât f\r\ no]iunile despre dumnezeirea Sa
totul devine de neexplicat `n El [i c\ noi trebuie
s\-L primim ca Dumnezeu. Atât a lucrat [i lucreaz\ El `nc\ `n lume, `ncât El o umple cu
ac]iunea Prea Sfintei Treimi: „Tat\l Meu pân\
acum lucreaz\ [i Eu lucrez“ (Ioan 15, 17).
Dumnezeu se arat\ `n Iisus Hristos prin trei
semne care marcheaz\ dumnezeirea. Pentru
Dumnezeu `ntunericul viitorului nu exist\;
Dumnezeu cite[te `n viitor ca [i `n trecut [i `n
prezent. Pentru Dumnezeu legile naturii sunt
cople[ite de maiestatea Lui; universul I se recunoa[te ca vasalul S\u [i for]ele naturale, care-i
pun omului bariere de netrecut, nu au pentru

ianuarie-februarie 2009

Sfin]ii Trei Ierarhi au câteva `nsu[iri
caracteristice prin care ei se completeaz\,
formând o unitate care-ii recomand\
`ntotdeauna `mpreun\.
Dumnezeu nici o rezisten]\. Pentru Dumnezeu
st\pânirea nu cunoa[te nici o limit\: Dumnezeu
`mp\r\]e[te acolo unde vrea El s\ `mp\r\]easc\,
f\r\ ca nici o voin]\, nici inteligen]\, nici inim\
s\-i poat\ opune vreo rezisten]\. Cele trei semne
sunt: profe]ia, minunea, st\pânirea.
Dumnezeu este Unul. Nu este [i nu poate fi
decât un singur Dumnezeu. Cum se vor concepe doi infini]i? Dac\ Dumnezeu este Unul,
natura divin\ este una [i nu poate fi decât una,
aceast\ unitate de natur\ nu exclude pluralitatea
Persoanelor. Nu exist\ decât un singur
Dumnezeu. Pot s\ fie `n Dumnezeu mai multe
persoane distincte existând `n unitatea de
natur\ un Dumnezeu.

Sfin]ii Trei Ierarhi se
completeaz\ `n mod armonios
~n via]a [i opera lor, Sfin]ii Trei Ierarhi au
multe puncte comune [i cu al]i mari p\rin]i si
scriitori ai Bisericii. Totu[i, Sfin]ii Trei Ierarhi
au câteva `nsu[iri caracteristice prin care ei se
completeaz\, formând o unitate care-i recomand\ `ntotdeauna `mpreun\. De altfel, tâlcul
mai adânc al ar\t\rii divine pe care a avut-o `n
anul 1081 mitropolitul Ioan al Evhaitelor, `n
urma c\reia s-a generalizat s\rb\torirea `mpreun\ a Sfin]ilor Trei Ierarhi la 30 ianuarie, nu
este numai acela de a se pune cap\t disputelor
`n leg\tur\ cu `ntâietatea pe care ar fi meritat-o
unul sau altul dintre cei Trei Sfin]i Ierarhi, ci
mai ales rezultatul unui proces `ndelungat de
aprofundare a operei lor, prin care Biserica a
ajuns la con[tiin]a c\ Sfin]ii Trei Ierarhi se
completeaz\ `n mod armonios, fiecare dintre ei
definindu-se abia prin raportarea sa la ceilal]i
doi sau la unul dintre ei.
~n acest sens, dac\ Sfântul Ioan Gura de Aur
a predicat pe `n]elesul tuturor adev\rata credin]\,
dac\ Sfântul Grigorie Teologul a sintetizat
dogma [i a f\cut `n]eleas\ Revela]ia lui
Dumnezeu, adev\ruri de credin]\ care dep\[esc
cugetarea [i cople[esc mintea, Sfântul Vasile cel
Mare cerceteaz\ [i explic\ etapele crea]iei,
f\când cunoscut\ opera [i bun\tatea lui Dumnezeu `n om. Apoi, dup\ cum am afirmat mai sus,
`n timpul vie]ii lor s-a formulat dogma Sfintei
Treimi, la care to]i cei trei ierarhi au contribuit `n
egal\ m\sur\ atât pentru explicarea [i `n]elegerea
ei de c\tre credincio[i, cât, mai ales, prin lupta pe
care au dus-o cu cei care doreau cu tot dinadinsul s\ impun\ o credin]\ str\in\ Revela]iei dumnezeie[ti [i Tradi]iei apostolice. ~n lupta cu marile erezii ale vremii lor, cu arianismul, sabelianismul, cu pnevmatomahii (adic\ cu cei care
sus]ineau nedumnezeirea Duhului Sfânt), cei trei
p\rin]i de seam\ ai teologiei cre[tine au reu[it s\
dep\[esc\ caracterul substan]ial al gândirii
eleniste, fie c\ era vorba de aristotelism, fie de
platonism, pe care le cuno[teau ca nimeni al]ii [i
au f\urit pentru prima dat\ `n istoria culturii umane conceptul de Persoan\, pe care l-au a[ezat
la temelia `nv\]\turii lor despre Sfânta Treime.
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Predicile dogmatice
ale Sf=ntului Vasile
De fapt, `nv\]\tura despre Sfânta Treime a
fost punctul principal `mpotriva c\ruia s-au ridicat cu `nver[unare toate ereziile primelor secole
cre[tine, ai c\ror corifei, hr\ni]i la [colile
filosofice ale timpului [i `ncrezu]i `ntr-o logic\
liniar\, simplist\, nu recuno[teau decât unitatea
lui Dumnezeu, nev\zând cum s-ar `mp\ca ea cu
Trinitatea Persoanelor sau cu via]a interpersonal\. ~n acest context g\sim marea str\danie a
Sfântului Vasile cel Mare, care dorea s\ eviden]ieze cu ajutorul gândirii `nv\]\tura revelat\,
c\ Dumnezeu este Unul [i `n acela[i timp `ntreit
`n Persoane: c\ nici unitatea nu este contrar\
vie]ii tripersonale [i nici Treimea Persoanelor nu
este contrar\ unit\]ii Lui.
Prin predicile dogmatice, Sf=ntul Vasile
urm\re[te s\ precizeze, prin formul\ri adecvate,
pozi]ia Bisericii fa]\ de interpret\rile doctrinare
eronate, puse `n circula]ie de diferite erezii.
Totodat\, el urm\re[te s\-[i instruiasc\ ascult\torii `n a[a chip ca ei s\ poat\ rezista cu succes
asaltului prozelitist al curentelor adverse.
Astfel, `n predica „Despre credin]\“, marele
capadocian arat\ c\ cerin]a de a ne `n\l]a gândul la Dumnezeu [i a-L prosl\vi e constitutiv\
fiin]elor ra]ionale. A `ncerca `ns\ s\
descriem fiin]a lui Dumnezeu e temerar, pe de
o parte pentru c\ p\trunderea noastr\ r\mâne cu
mult `n urma m\re]iei lui Dumnezeu, iar pe de
alta pentru c\ prin cuvinte nu ne exprim\m
decât incomplet gândurile. Cum `ns\ propov\duirea lui Dumnezeu nu se poate face f\r\ s\ se
vorbeasc\ despre El, ilustrul cuvânt\tor arat\ c\
va face aceasta dup\ puteri.
Cel ce vrea s\ cuvânteze despre Dumnezeu,
zice Sfântul Vasile, va trebui mai `ntâi s\
s\vâr[easc\ un act de desm\rginire, de transcendere a tot ce e creat. E singura cale care te
poate pune `n condi]ia de a contempla pe Cel
nesupus schimb\rii, lipsit de afecte, simplu,
necompus, indivizibil, `n lumin\ str\lucitoare,
bun\tate, frumuse]e singular\, Fiin]a care mi[c\
puternic sufletul, dar nu poate fi descris\ prin
cuvinte.

Treime [i unitate
Dumnezeu este tripersonal: Tat\l – `nceputul tuturor lucrurilor, cauza a tot ce exist\,
r\d\cin\ a tot ce e viu; Fiul – Unul – N\scut din
Tat\l, Fiul care e Cuvântul cel viu, Dumnezeu
[i la Dumnezeu, nu ad\ugat, ci din veci,
Creator, nu creatur\, Care face, nu e f\cut, fiind
tot ce e [i Tat\l. E chipul Tat\lui [i ca atare are
tot ce are prototipul, Fiul are maiestatea
Divinit\]ii Tat\lui `n temeiul identit\]ii de
fiin]\. ~ntruparea nu-I mic[oreaz\ Divinitatea.
Duhul Sfânt [i El este Unul [i `mp\rt\[indu-Se
creaturilor, nu se mic[oreaz\ cu nimic. Duhul
lumineaz\ pe to]i spre cunoa[terea lui Dumnezeu, inspir\ pe profe]i, `n]elep]e[te pe legiuitori, consacr\ pe preo]i, des\vâr[e[te pe cei
drep]i, `nt\re[te pe conduc\tori, face vrednici

Sfântul Grigorie Teologul
este simbolul sfin]eniei teologice

de cinstire pe cei cump\ta]i, e izvor al darurilor
vindec\rii, `nvie mor]ii, elibereaz\ pe cei
`nc\tu[a]i, face din str\ini fii adoptivi. Duhul e
`n cer, umple p\mântul, e pretutindeni [i nu e
limitat de nimic. Locuie[te `ntreg `n fiecare [i e
`ntreg la Dumnezeu. El d\ruie[te harurile nu ca
un slujitor, ci din propria Lui putere.
Respingând teza pnevmatomahilor, expunerea Sfântului Vasile arat\ limpede `nv\]\tura ortodox\ despre Sf=ntul Duh, `nv\]\tur\
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Sfin]ii Trei Ierarhi, `ndreptând cugetarea teologic\
spre Dumnezeu cel transcendent, nev\zut,
necuprins, L-aau vestit [i ar\tat pe Dumnezeu
cel imanent: prieten, frate, aproapele
[i Mântuitorul nostru `n Iisus Hristos.

Dumnezeu este de-a pururi

12
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Iat\ care sunt roadele
`n]elegerii credin]ei celei adev\rate `n Dumnezeu unic, `n fiin]\,
dar `ntreit `n Persoane – `mp\rt\[irea de iubirea lui Dumnezeu, mai
presus de fire [i intrarea `n comuniunea Persoanelor dumnezeie[ti.
Dup\ concep]ia Sfin]ilor Trei
Ierarhi, omul este cea mai aleas\
f\ptur\. El este creat dup\ Chipul
lui Dumnezeu [i pentru mântuirea
lui a venit `n lume Iisus UnulN\scut, Fiul lui Dumnezeu.
Con[tien]i de valoarea omului [i
de dragostea lui Dumnezeu pentru
oameni, Sfin]ii Trei Ierarhi au pus
`n slujba omului tot ce au avut
mai bun: [tiin]a lor, via]a [i
`ntreaga activitate.

care avea s\ fie cuprins\ `n cunoscuta
formul\ fixat\ la al doilea Sinod
Ecumenic.

Poemele dogmatice ale Sfântului
Grigorie Teologul, `n special cele despre
Sfânta Treime, despre existen]ele ra]ionale [i despre lume, sunt un rezumat din
cele Cinci cuvânt\ri teologice [i din Cuvânt\rile sale la praznicile `mp\r\te[ti.
Dumnezeu a fost, este [i va fi de-a
pururi sau, mai bine zis, este de-a pururi,
deoarece verbele a fost [i va fi sunt
sec]iuni ale timpului nostru omenesc [i
ale firii mereu cuget\toare, pe când expresia este de-a pururi afirm\ o numire
pe care El `nsu[i {i-o d\, când vorbe[te cu
Moise pe muntele Sinai (Ie[ire 3, 14).
„Deoarece El cuprinde `n Sine totul, El
este existen]a cea f\r\ de `nceput [i f\r\
de sfâr[it, este ca un ocean de fiin]\ nesfâr[it [i nem\rginit, lucru care dep\[e[te
orice cugetare cu privire la timp [i la
natur\, `ntrez\rit de minte doar, dar [i aici
cu totul nedeslu[it [i s\r\c\cios [i nu din
cele din El, ci din cele din jurul Lui care
de-abia c\ se `ns\ileaz\ din altceva decât
din El, pentru o oarecare lic\rire de
adev\r, care scap\ mai `nainte de a fi sesizat\ de minte [i care fuge pân\ s\ fie
`n]eleas\, a[a de puternic ce nu str\fulgereaz\ mintea – bine`n]els atunci c=nd
ne este curat\ – a[a cum ne orbe[te de lumin\ [i vederea o sc\pare de fulger, iute
trec\toare [i aceasta, socotesc eu, ca prin
ceea ce se `n]elege s\ ne atrag\ la Sine,
deoarece tot ce este cu des\vâr[ire
ne`n]eles [i de ne`nsu[it este de nen\d\jduit [i de nedobândit [i ca, prin ceea
ce nu se `n]elege din El, s\ uimeasc\ [i
prin uimire s\ fie mai dorit [i, odat\ dorit,
s\ cur\]e [i, dup\ ce a cur\]it, s\ `ndumnezeiasc\ [i, odat\ ajun[i a[a, s\ se `ntre]in\ cu
cei de un neam cu el, Dumnezeu unindu-se cu
dumnezei, [i cunoscându-se de ei. {i aceasta
poate `n m\sura `n care cunoa[te El acum pe cei
cunoscu]i. Dumnezeirea, este deci, nem\rginit\,
[i anevoie de intuit cu mintea [i din fiin]a Ei singurul lucru acesta `l `n]elegem, anume nem\rginirea, chiar dac\ cineva ar cugeta c\ natur\
simpl\ fiind Ea este sau anevoie de `n]eles sau cu
totul de ne`n]eles, dar aceasta vom cerceta-o
deoarece, f\r\ `ndoial\, nu simplitatea ~i este
natura, cum de altfel nici la cele alc\tuite nu le
este natur\ pur [i simplu alc\tuirea.“
De fapt, exist\ [i `ntre noi o continuitate de
natur\. Sfin]ii P\rin]i nu o vedeau deplin, deoarece con[tiin]a naturii [i reflexiunea spiritual\
mai pu]in avansat\ de atunci nu le d\deau posibilitatea s\ observe. Dar, `n compara]ie cu unitatea
fiin]ei lui Dumnezeu, unitatea naturii noastre este
mult redus\. Noi suntem nu numai compu[i, ci [i
contrari nou\ `n[ine [i unii altora, ner\mânând `n
nicio zi `n mod curat aceia[i, cu atât mai pu]in,
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Au a[ezat teologia
`n slujba vie]ii
Unind o cultur\ vast\, enciclopedic\, cu o adânc\ evlavie [i
`mplinind via]a contemplativ\ cu
cea activ\, `n duh, de munc\ ne`ncetat\, de jertfelnicie pân\ la moarte, ei stau de veghe [i azi ca modele
vii, nepieritoare, `nchinate Bisericii
[i omului, cu durerile [i bucuriile
lor, cu c\derile [i `n\l]\rile lor [i
Evangheliei lui Hristos cel r\stignit,
dar `nviat [i `n\l]at `n slav\.
Prin cuvântul, prin scrisul [i
pilda vie]ii lor, Sfin]ii Trei Ierarhi
sunt modele de slujire [i d\ruire,
pentru binele oamenilor. ~n acest
Sf. Ioan Gur\ de Aur, Arhiepiscop context, s\ lu\m aminte la Sfântul
de Constantinopol, unul dintre Sfin]ii Trei Ierarhi, Ioan Gur\ de Aur, care vedea `n
fiecare om, pe Hristos ~ntrupat.
s-a n\scut `n Antiohia `n anul 347
Marele lor merit este acela c\
`ndreptând cugetarea teologic\
toat\ via]a. Dar [i c\dem cu sufletele [i cu spre Dumnezeu cel transcendent, nev\zut,
trupurile pe c=nd Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt, nu se necuprins, L-au vestit [i ar\tat pe Dumnezeu
rup din continuitatea reciproc\.
cel imanent: prieten, frate, aproapele [i
Mântuitorul nostru `n Iisus Hristos. Prin
aceasta au a[ezat teologia `n slujba vie]ii [i
Aspira]ia c\tre
preo]ia `n slujirea oamenilor. 

asem\narea cu Dumnezeu

Chipul tinde spre asem\narea cu Dumnezeu
sau spre `ndumnezeire. Unirea aceasta maxim\
cu Dumnezeu, imprimarea omului de plin\tatea
lui Dumnezeu, f\r\ contopirea cu El, este `ndumnezeirea omului. ~n vederea ei e dat chipul lui
Dumnezeu `n om, ca aspira]ie a acestuia spre
modelul s\u absolut. {i `n ea `[i afl\ chipul `mplinirea sa, ca asem\nare maximal\ cu Dumnezeu. ~n chip e implicat\, ca o porunc\ dumnezeiasc\, tensiunea omului spre `ndumnezeire.
Omul este o creatur\, care a primit porunca s\
devin\ dumnezeu spune Sfântul Grigorie de
Nazians, `mpreun\ cu Sfântul Vasile cel Mare.
Chipul implic\ destina]ia omului spre `ndumnezeire, setea de infinitate, ca rela]ie bilateral\.
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Personalitatea Sfântului Grigorie de Nazianz
Sinodul Sfintei noastre Biserici a hot\tât ca anul 2009 s\ fie
dedicat Sf. Vasile cel Mare [i tuturor p\rin]ilor capadocieni.
Al\turi de Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianz (†389)
este unul dintre marii dasc\li ai cre[tin\t\]ii [i ierarhi ai
Bisericii. ~mplinirea, anul acesta, a 1620 de ani de la moartea
lui, sau de la na[terea sa ve[nic\ `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu,
ne determin\ s\-i evoc\m personalitatea [i s\ vedem care
sunt meritele sale pilduitoare pentru Biseric\ [i pentru via]a
credincio[ilor.
de pr. Dr. Daniel ENEA,
Parohia „Sf. Nicolae“, Moine[ti

S

f. Grigorie s-a n\scut la Arianz, `n Asia
Mic\ (aproape de Nazianz), pe la 329,
ca fiu al episcopului Grigorie [i al Nonei. Mama sa, o cre[tin\ pioas\ [i energic\, nu
numai c\ [i-a convertit so]ul la noua religie
cre[tin\, dar a avut o influen]\ hot\râtoare asupra form\rii fiului ei.

Educat la cele mai `nalte
[coli ale vremii
Dup\ preg\tirea elementar\ f\cut\ `n casa
p\rinteasc\, Sf. Grigorie urmeaz\ studii str\lucite `n cele mai vestite centre de cultur\ ale timpului, la celebri dasc\li ai lumii p\gâne de
atunci. ~ncepe la Cezareea Capadociei, le continu\ la Cezareea Palestinei, apoi la Alexandria [i
le des\vâr[e[te la Atena, unde st\ 8-9 ani. Cunoscându-l pe Sf. Vasile cel Mare, leag\ cu el o
prietenie pe toat\ via]a, `ncât atunci când moartea `i va desp\r]i, va m\rturisi cu nostalgie: „Se
p\rea c\ avem amândoi un singur suflet, care
pune `n mi[care dou\ trupuri... Fiecare din noi
eram `n cel\lalt [i prin cel\lalt.“ Amândoi au
studiat cu seriozitate, pe lâng\ retoric\ [i
filosofie, toate [tiin]ele profane, des\vâr[indu-[i
`n acela[i timp via]a `n virtute. Se spune despre
ei c\ nu cuno[teau decât dou\ drumuri: cel al
[colii [i cel al Bisericii.

Dificultatea
[i `nsemn\tatea preo]iei
Fiind o fire retras\, sensibil\ [i
contemplativ\, dup\ primirea botezului, Sf.
Grigorie dorea s\ devin\ monah, fapt care `l
aproprie tot mai mult de a[ez\mintele monahale `ntemeiate de Sf. Vasile. Este hirotonit
preot `mpotriva voin]ei sale. Misiunea `l
cople[ise, `ncât se retrage la m\n\stirea din
Pont a Sf. Vasile. Se re`ntoarce dup\ un an, la
anul II (IX) nr. 1-2

insisten]ele tat\lui s\u [i ale credincio[ilor, [i
]ine o celebr\ cuvântare despre fuga de
preo]ie, intitulat\ „Cuvânt de ap\rare pentru
fuga `n Pont“. Aceast\ cuvântare este un
adev\rat tratat de preo]ie, `n care arat\ c\
preo]ia este „arta artelor [i [tiin]a [tiin]elor“,
de care nu se poate apropia oricine, datorit\
caracterului ei `nfrico[\tor [i a r\spunderii pe
care o prezint\ `n fa]a lui Dumnezeu. Ajut\ pe
tat\l s\u `n pastora]ie [i este hirotonit mai pe
urm\ de Sf. Vasile cel Mare ca episcop de
Sasima. Nu [i-a v\zut eparhia, preferând ca
dup\ moartea tat\lui s\ se retrag\, din nou, `n
lini[tea m\n\stirii. La insisten]ele unei delega]ii venite din Constantinopol [i la st\ruin]a
Sf. Vasile cel Mare, se stabile[te pe la 379 `n
capital\, pentru a reface Biserica Ortodox\ de
acolo, lovit\ de ereziile timpului. Deschide `n
casa unei rude o capel\, numit\ simbolic,
„~nvierea“ [i roste[te celebrele Cuvânt\ri teologice, câ[tigând admira]ia elitei intelectualit\]ii. Aceste cuvânt\ri se `ndreptau `mpotriva ereziilor arienilor. ~n ele se arat\ c\ nu
oricine [i oricum poate vorbi de Dumnezeu.
Cu un talent oratoric f\r\ egal, cu o putere de
p\trundere a ra]iunii, luminat\ de credin]\, Sf.
Grigorie dezvolt\ `nv\]\tura despre Sfânta
Treime, despre `ntruparea Logosului [i despre
Sfintele Taine. El este primul teolog care stabile[te specificul Persoanelor Sfintei Treimi [i
raportul dintre Ele. Dumnezeu Tat\l este
nen\scut, Creatorul [i Proniatorul lumii, Fiul
este de o fiin]\ cu Tat\l, n\scut din veci din
Tat\l, Mântuitorul lumii, iar Duhul Sfânt este a
treia Persoan\ a Dumnezeirii, care purcede din
Tat\l, fiind Sfin]itorul lumii.
Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh au comun fiin]a,
necrea]ia [i dumnezeirea. Adâncind ca nimeni
altul taina de nep\truns a Sfintei Treimi, i s-a
adus, mai târziu, supranumele de „Teologul“,
cu care numai Sf. Apostol [i Evanghelist Ioan a
fost `mpodobit `naintea lui.

Un orator des\v=r[it
Pe lâng\ Cuvânt\rile teologice, Sf. Grigorie
a mai rosit [i cuvânt\ri ocazionale, precum [i
panegirice `n cistea sfin]ilor. El este deschiz\tor
de drum `n ce prive[te cuvântul funebru cre[tin,
prin necrologul rostit la moartea fratelui s\u,
Cezar, [i a prietenului s\u, Vasile. Nu pot fi trecute cu vederea nici cuvânt\rile rostite la
s\rb\torile `mp\r\te[ti, ale c\ror substan]\
p\truns\ de un adânc con]inut teologic a intrat [i
se p\streaz\ [i ast\zi `n cultul Bisericii noastre,
ca piese muzicale, `n special la Na[terea
13

Tratând despre pace, `n societatea de atunci,
Sf. Grigorie spune c\ p\catul, sub diferitele lui
forme, a tulburat starea divin\ de pace `n lume
[i a deschis calea mor]ii [i suferin]ei nefire[ti.
Domnului [i ~nvierea Domnului. „Fecioara
ast\zi pe Cel mai presus de fiin]\ na[te [i
p\mântul se aduce pe[ter\ Celui neapropiat.
~ngerii `mpreun\ cu p\storii ~l pream\resc [i
magii cu steau c\l\toresc. C\ pentru noi s-a
n\scut Prunc tân\r, Dumnezeu Cel mai `nainte
de veci.“ (Condacul Na[terii Domnului). La fel
[i imnul triumfal al ~nvierii Domnului este tot
opera Sf. Grigorie: „Ziua `nvierii s\ ne lumin\m
cu pr\znuirea [i unii pe al]ii s\ ne `mbr\]i[\m [i s\
iert\m toate pentru `nviere [i s\ zicem fra]ilor [i
celor ce ne ur\sc pe noi, [i astfel s\ strig\m:
Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând, [i celor din morminte via]\ daruindu-le.“
Pe lâng\ acestea, Sf. Grigorie e adânc mâhnit de „sfâ[ierea scumpei c\m\[i a lui Hristos“,
adic\ a Bisericii de diferitele `nv\]\turi gre[ite
ale vremii. „Care este lucrul cel mai frumos `n
`nv\]\tura noastr\?“ – se `ntreba el. „Pacea“, r\spundea tot el, precum „cel mai ru[inos [i v\t\m\tor lucru este discordia“. Tratând despre pace,
`n societatea de atunci, Sf. Grigorie spune c\
p\catul, sub diferitele lui forme, a tulburat starea
divin\ de pace `n lume [i a deschis calea mor]ii [i
suferin]ei nefire[ti. Vorbind despre pacea [i ordinea `n firea `nconjur\toare, el ne `nva]\ c\ universul, cu legile lui neschimbabile, cu succe-
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siunea regulat\ a zilelor [i a nop]ilor, a anotimpurilor, cu legile din lumea plantelor [i animalelor, ne ofer\ cel mai des\vâr[it model de bun\ rânduial\, ordine [i pace. „~ntemeiatu-le-ai pe veci.
Lege le-ai pus [i nu o vor c\lca“, exclam\ Sf.
P\rinte, preluând cuvintele psalmistului.

Creatorul poeziei
cre[tine clasice
Calit\]ile sale deosebite, munca neobosit\ [i
succesele misionare au determinat pe `nsu[i
`mp\ratul Teodosie cel Mare s\-l instaleze ca
episcop al capitalei la 27 noiembrie 380, iar
Sinodul II Ecumenic din 381 confirm\ alegerea
[i este chemat la pre[edin]ia sinodului. Intrigile
care au intervenit `l dezgust\ [i demisionând
p\r\se[te Constantinopolul, l\sând prin testament toat\ averea sa Bisericii din Nazianz, spre
a fi folosit\ pentru cei s\raci [i nevoia[i. Se retrage `n locul s\u natal, la Arianz, unde `[i petrece ultimii ani ai vie]ii `n medita]ie, studiu,
rug\ciune [i compunerea de
poezii, devenind astfel creatorul poeziei cre[tine `n amploarea [i m\re]ia ei clasic\.

Poeziile sale se adresau mai `ntâi tinerilor
cre[tini studio[i spre a-i face s\ p\trund\ dogmele prin frumuse]ea artei. „Temperament retoric, Sf. Grigorie e `nclinat adesea s\ vad\ `n
poezie un mijloc de a se dest\inui ...{i nu rareori
`l sim]im p\truns de harul acela `n stare s\
prefac\ [i s\-nchid\ `n adev\rata poezie tot ceea
ce atinge...Suflet adânc contemplativ, nehot\rât,
de o sensibilitate excesiv\, cufundat `n nesfâr[ite monologuri interioare, a[a se dezv\luie poetul `n versurile sale autobiografice“ (Simina
Noica, Antologie liric\ greac\, Bucure[ti 1970,
pag. 247).
Moare `n jurul vârstei de 60 de ani, r\mânând, peste veacuri, ca una dintre podoabele
cele mai str\lucitoare ale gândirii [i literaturii
patristice, model de ap\rare a dreptei credin]e,
de d\ruire [i slujire lui Dumnezeu [i oamenilor. Biserica `l s\rb\tore[te de dou\ ori pe an
pe Sf. Grigorie Teologul: la 25 ianuarie [i la
30 ianuarie, `mpreun\ cu Sf. Vasile cel Mare [i
Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur. 

Una dintre cele mai importante copii bizantine `n
manuscris dup\ Omiliile Sf. Grigorie de Nazianz
(Constantinopol 879-883). ~n imagine
o miniatur\ `n care este reprezentat episcopul
Grigorie predic=nd ]\ranilor `nsp\im=nta]i
de grindina care s-a ab\tut asupra Nazianzului
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~ndatoriri administrative pentru
parohii, schituri [i m\n\stiri
Din controalele f\cute de c\tre delega]ii Centrului
Eparhial Roman la unit\]ile din subordine cu
diferite ocazii, precum [i `n urma inspec]iilor anuale
efectuate de Preacucernicii P\rin]i Protopopi, s-a
constatat c\ multe dintre unit\]ile inspectate nu au
`n cancelaria parohial\ sau cancelaria m\n\stirilor
registrele de eviden]\ administrative, dar [i cele
financiare, care sunt obligatorii de avut [i de trecut
cu `nregistr\rile la zi. ~n cele ce urmeaz\, preciz\m
care sunt registrele [i dosarele necesare a fi `n uz la
parohii, schituri [i m\n\stiri.
Pr. Gheorghe MIRON,
Consilier Administrativ-B
Bisericesc

I. Parohii:
a. Registre: 1. Intrare-ie[ire-coresponden]\; 2. Registru procese verbale Consilii
[i Adunarea parohial\; 3. Registru boteza]i, cununa]i, `nmormânta]i; 4. Registru
certificate botez [i cununii; 5. Registru inventar-tip Neicov pe 7 capitole; 6. Registru
obiecte inventar mic\ valoare; 7. Registru
bibliotec\; 8. Statutul B.O.R.; 9. Registru
cu familii; 10. Registru cu familii [i credincio[i; 11. Registru treceri la ortodoxie [i
plec\ri la alte culte; 12. Caiete de predici pentru preo]ii care au de trecut examenul
de definitivat, gradul al II-lea [i gradul I;
13. Caiete de catehez\ pentru acelea[i
examene;
b. Dosare: 1. Coresponden]\ intrat\ [i
ie[it\; 2. Acte `nfiin]are parohie; 3. Pro-

anul II (IX) nr. 1-2

priet\]ile parohiei (terenuri, cl\diri); 4. Contracte cu IREE, Gaz metan etc.; 5. Dosar cu procese verbale inspec]ii, revizii contabile etc.; 6. Dosar cu extras cont Banc\;
7. Diverse; 8. Dosare contabile: Chitan]iere; Boniere; Partizi venituri [i
cheltuieli; Pangar; Acte justificative;
Bugete, execu]ii bugetare;
II. Schituri [i m\n\stiri
a. Registre: 1. Registru intrare-ie[ire; 2. Registru procese verbale; 3. Registru boteza]i, cununa]i, `nmormânta]i;
4. Registru inventare; 5. Registru bibliotec\;

b. Dosare: 1. Coresponden]\ curent\;
2. Acte `nfiin]are m\n\stire; 3. Acte privind
proprietatea m\n\stirii, construc]ii; 4. Contracte IREE, Gaz metan etc.; 5. Registru
eviden]\ persoane; 6. Dosare pentru fiecare persoan\ (act studii, certificat de
na[tere, buletin, carte de munc\, contract
de munc\ etc.); 7. Dosare contabile: Chitan]iere; Boniere; Partizi venituri [i cheltuieli; Pangar; Acte justificative; Schema
personal [i func]ii; Regulament al m\n\stirilor; Regulament ordine interioar\; Statutul B.O.R.
Dac\ se consider\ necesar, este permis\ [i `nfiin]area altor eviden]e.
Cu prilejul inspec]iilor administrative
anuale, ce se vor efectua de c\tre Preacucernicii P\rin]i Protopopi, dar [i de
delega]i ai Centrului Eparhial, toate registrele [i dosarele men]ionate vor fi verificate [i vizate de cei `n cauz\ [i pe baza
acestora se vor da notele administrative
anuale.
Tabelul cu registrele [i dosarele necesare este afi[at [i la Protoieriile din teritoriu, fiind trimis cu circulara Episcopei
nr. 172/2009. 
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~n luna februarie, toate unit\]ile de cult care au `n deru lare investi]ii - `n special biserici [i paraclise - pot depune
la Centrul Eparhial Roman, documenta]iile necesare `n
vederea acces\rii de fonduri nerambursabile.

ACTUALITATE

Adunarea eparhial\ `n Episcopia Romanului
~n ultima zi a lunii ianuarie, conform tradi]iei, la Roman, a
avut loc Adunarea Eparhial\ a Episcopiei Romanului, pentru a
dezbate [i analiza „Darea de seam\ cu privire la activitatea
desf\[urat\ `n anul 2008“, `n sectoarele de activitate:
administrativ-bisericesc, social-misionar, cultural [i economic.
De asemenea, pe ordinea de zi a Adun\rii, a fost pus\ [i
discutarea proiectelor de activitate pentru anul 2009.
Pr. Constantin GHERASIM
{edin]a de lucru a Adun\rii eparhiale din
Episcopia Romanului a fost deschis\ printr-o
slujb\ de Te Deum, oficiat\ de c\tre Preasfin]itul
Dr. Ioachim B\c\uanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, `n Catedrala episcopal\ „Sf. Cuvioasa Parascheva“, al\turi de un sobor de preo]i
[i diaconi, `n prezen]a membrilor Adun\rii eparhiale, dup\ care, `nt=lnirea a continuat `n sala de
[edin]e a Centrului eparhial.

chim B\c\uanul [i s\ aprecieze felul `n care Preasfin]ia Sa a reu[it s\ organizeze activi\]ile culturale, social-filantropice [i misionare `n 2008, an cu
o semnifica]ie deosebit\ pentru Episcopia Romanului, `n care, pentru prima oar\ `n istoria acestei
eparhii „s-au tip\rit sub atenta supraveghere a
Preasfin]iei Voastre opt volume de excep]ie dedicate celor 600 de ani de atestare documentar\“,
dup\ cum a subliniat prof. dr. Mihai Ursache, deputat al Adun\rii eparhiale.

2008, an cu semnifica]ie
deosebit\ pentru
Episcopia Romanului

Adunarea eparhial\, organul
deliberativ al Bisericii

~n deschiderea lucr\rilor, Preasfin]itul Ioachim
a rostit un cuv=nt prin care a precizat importan]a
[i rolul membrilor Adun\rii eparhiale `n via]a Bisericii, mul]umindu-le tuturor pentru maniera `n
care s-au implicat `n anul 2008 la organizarea [i
buna desf\[urare a evenimentelor prilejuite de serbarea a 600 de ani de atestare documentar\ a Episcopiei Romanului, precum [i `n celelelate ac]iuni
derulate pe cuprinsul `ntregii eparhii. Au urmat,
apoi, rapoartele de activitate pe comisii, dup\
care, `n plen, fiecare referent a prezentat concluziile. La final, membrii Adun\rii eparhiale au ]inut
s\ mul]umeasc\ Preasfin]itului Arhiereu-vicar Ioa-

Amintim cititorilor no[tri c\ Adunarea eparhial\ este organul deliberativ al Bisericii la nivelul
fiec\rei eparhii, deci [i `n cadrul Episcopiei Romanului. Ea are `n componen]\ 30 de membri activi: 10 clerici [i 20 de mireni, de pe raza circumscrip]iilor teritoriale din jude]ele Neam] (Protopopiatul Roman) [i Bac\u. Se `ntrune[te o dat\ pe an,
`n mod excep]ional de mai multe ori, pentru a analiza raportul activit\]ii din anului trecut [i pentru a
pune la punct proiectele de activitate pentru anul
cel nou. Are `n componen]\ cinci comisii: administrativ-bisericeasc\; cultural-educa]ional\; economic\, bugetar\ [i patrimonial\; social-filantropic\ [i organizatoric\; juridic\ [i de validare. 

Februarie, luna depunerii de
dosare `n vederea acces\rii
de fonduri nerambursabile
~n raportul prezentat `n cadrul [edin]ei Adun\rii eparhiale de c\tre Sectorul economic al
Episcopie Romanului au fost men]ionate atât
realiz\rile din sector, precum [i ne`mplinirile
din anul 2008, care vizeaz\ toate unit\]ile structurale de cult, respectiv m\n\stirile, parohiile,
protopopiatele [i Centrul eparhial. Impresionant
este num\rul mare de [antiere - 121 pe `ntreg
cuprinsul Eparhiei Romanului - reprezent=nd
biserici, paraclise, case praznicale, case parohiale etc. S-a remarcat deasemenea c\ lucr\rile
la multe dintre acestea `nainteaz\ `ntr-un ritm
lent, mai ales din lipsa fondurilor.
Pentru anul `n curs, `n cadrul aceleia[i [edin]e s-au stabilit, `ntre altele, urm\toarele priorit\]i:
 Continuarea ac]iunilor fiec\rei unit\]i de
cult, `n vederea recuper\rii bunurilor mobile [i
imobile care au apar]inut bisericii, la toate
nivelele, inclusiv prin ac]iuni juridice.
 ~ntocmirea documenta]iilor pentru trecerea `n proprietatea unit\]ilor de cult, ale tuturor terenurilor date de Consiliile Locale `n
folosin]\ sau concesiune, pentru construirea de
loca[uri de cult [i anexelor acestora, conform
prevederilor Legii 239/2007.
 Intensificarea demersurilor `n vederea
ob]inerii actelor de proprietate, pentru toate
bisericile, cimitirele [i imobilele, care apar]in
unit\]ilor de cult.
 Informatizarea integral\ [i integrat\, a
Centrului Eparhial [i a Protopopiatelor `n
prima faz\, urmând ca acest lucru s\ se realizeze [i la nivelul parohiilor [i al m\n\stirilor,
pentru o cât mai eficient\ comunicare.
 Repararea, modernizarea [i extinderea
unor spa]ii existente, precum [i constructia altora noi, necesare diversific\rii activit\]ilor
Bisericii, la toate nivelele de reprezentare, `n
baza documenta]iilor adecvate.
 Identificarea unor noi surse de finan]are
pentru activit\]ile Bisericii, inclusiv prin cooperarea cu firme specializate, `n vederea acces\rii fondurilor structurale europene.

Membrii Adun\rii eparhiale a Episcopiei Romanului
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~n luna februarie, toate unit\]ile de cult care
au `n derulare investi]ii - `n special biserici [i paraclise - pot depune la Centrul Eparhial Roman,
documenta]iile necesare `n vederea acces\rii de
fonduri nerambursabile, fie de la Consiliile
Jude]ene sau Locale, fie de la bugetul de stat,
prin Ministerul Culturii [i Cultelor, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte. Informa]ii referitoare la documentele necesare pot fi ob]inute fie
acces=nd site-ul Ministerului Culturii [i Cultelor
(www.culte.ro), fie prin intermediul sectorului
Economic al Episcopiei Romanului. (Pr. Vasile
Ghini]\ {erban, Consilier Economic)

ianuarie-februarie 2009

FILANTROPIE
Episcopia Romanului `n sprijinul sinistra]ilor din iulie 2008
Joi, 18 decembrie 2008, `n comuna S\uce[ti (jude]ul Bac\u) s-a
derulat programul social-filantropic intitulat „Betleem - casa
pâinii“ al Episcopiei Romanului. Prin intermediul acestui program,
desf\[urat cu binecuvântarea Preasfin]itului Arhiereu Dr. Ioachim
B\c\uanul, au fost donate familiilor afectate de inunda]iile din
aceast\ var\ 100 de paturi, 157 de aragazuri, 90 de cuptoare cu
microunde, 40 de televizoare, 40 de ma[ini de sp\lat [i 10 frigidere.
Valoarea total\ a acestei ac]iuni social filantropice ini]iate de
Episcopia Romanului dep\[e[te 130.000 lei noi.
Preciz\m c\, `n cadrul aceluia[i program „Betleem - casa
pâinii“, mar]i, 16 decembrie, `n comuna Recea (jude]ul Neam])
au fost `mp\r]ite sinistra]ilor 40 de paturi, iar s\pt\mâna
urm\toare au fost donate alte 49 de paturi familiilor din satele
Gâdin]i [i Ion Creang\.

E

piscopia Romanului, prin sectorul Misiune [i Filantropie, a demarat un proiect social-filantropic intitulat sugestiv „Betleem casa pâinii“, desf\[urat `n perioada 16 - 18 decembrie 2008,
având ca obiectiv ajutorarea familiilor din cuprinsul eparhiei care au avut
de suferit `n urma inunda]iilor din vara anului 2008.
Au fost oferite bunuri casnice, dar [i un cuvânt ziditor adus personal
de c\tre PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului,
`n preajma marii s\rb\tori a Na[terii Domnului. Mai `ntâi Preasfin]itul
s-a `nchinat `n biserica satului Recea cu hramul „Sfin]ii Trei Ierarhi“,
`mpreun\ cu oamenii prezen]i, `n\l]ând o rug\ciune de mul]umire lui
Dumnezeu, care a f\cut posibil\ adunarea at=tor ajutoare pentru cei `n
necaz. Apoi, PS Arhiereu Ioachim a vorbit cu oamenii care au fost
`ncerca]i de furia apelor, `n luna iulie a anului 2008.
La sfâr[it s-au `mp\r]it celor 40 de familii afectate canapele noi. Acest
program social nu a ]inut cont de apartenen]a religioas\ a celor `n
suferin]\, oferind tuturor celor greu `ncerca]i un sprijin `n situa]ia dificil\
`n care se afl\. „S-au adus un num\r de 89 de canapele pe care le-am
repartizat `n trei localit\]i sinistrate din apropierea municipiului Roman.
40 au fost distribuite la Recea, la Gâdin]i 46, [i 3 `n comuna Ion Creang\.
Toate bunurile donate au costat 24.000 lei.
~n localitatea b\c\uan\ S\uce[ti, Episcopia Romanului a oferit 360 de
produse electro-casnice `n valoare de 102.000 lei. Tot aici, cu sprijinul

dona]iilor ob]inute la nivel de parohie, persoanele sinistrate au primit 100
de paturi“ a afirmat Pr. Ciuche Eugen, consilier pe sectorul Misiune [i
Filantropie, din cadrul Episcopiei Romanului.

Filantropia care une[te
La aceste ac]iuni, care au fost primite cu mare bucurie de c\tre cei
care `nc\ resimt furia apelor care i-a l\sat f\r\ agoniseala de o via]\, au
mai participat al\turi de Preasfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul,
Pr. Florin }uscanu, Protopop de Roman, Pr. Eugen Ciuche, consilier sector Misiune [i Filantropie, Pr. C\t\lin Cre]u, asistent social al
Protopopiatului Roman, al\turi de preo]ii din comunele sprijinite `n
cadrul proiectului „Betleem - casa pâinii“: Pr. Ioan P\tr\uceanu, preot
paroh la parohia Gâdin]i [i Pr. Mihail Buda, preot paroh la parohia Ion
Creang\. „Fondurile care au f\cut ca acest proiect s\ poat\ fi materializat
au fost adunate pe parcursul a câtorva luni, contribuabilii fiind `n mod deosebit credincio[ii Eparhiei Romanului, precum [i o serie de sponsori,
parte dintre ei manifestându-[i solidaritatea fa]\ de sinistra]i de pe diverse
meridiane ale lumii unde muncesc [i tr\iesc, `ncerca]i mereu de dorul deacas\“ a declarat Preasfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul celor
prezen]i.
Astfel, Episcopia Romanului a alinat suferin]a unor semeni de-ai
no[tri, n\p\stui]i de furia apelor [i de vitregiile vremurilor, aducând pe
chipurile lor un strop de bucurie [i lumin\. (Asistent Social, pr. C\t\lin
- Gheorghi]\ Cre]u)

„D\ruie[te speran]\“
Vineri, 19 decembrie 2008, Mo[ Cr\ciun a venit [i la membrii Asocia]iei „Alternative pentru fiecare“ din Roman. Cu
sprijinul elevilor voluntari din cadrul
Colegiului Na]ional „Roman-Vod\“ clasele a XI-a A [i a XI-a D - au fost vizitate 30 de persoane vârstnice, care, `n
mare parte, sufer\ de diverse afec]iuni
oculare [i au o situa]ie material\ precar\. Astfel, fiecare dintre cei vizita]i au
primit un pachet cu alimente menite s\
le `mbog\]easc\ masa de Cr\ciun,
al\turi de un colind frumos [i urarea
„S\rb\tori fericite“. Ac]iunea denumit\
„D\ruie[te speran]\“ s-a bucurat de

anul II (IX) nr. 1-2

sus]inerea Protopopiatului Roman, reprezentat de p\rintele asistent social
C\t\lin Cre]u, fiind sprijinit\ [i de Asocia]ia „Enosis“ Piatra Neam], reprezentat\ de domnul dr. Ovidiu Albert.
Aceste mici bucurii aduse concitadinilor
no[tri se vor repeta [i cu alte prilejuri,
dup\ cum ne-au asigurat to]i cei participan]i la ac]iunea de binefacere. Pe
lâng\ pachetele cu produse alimentare
[i `mbr\c\minte, tinerii au socializat cu
persoanele aflate `n dificultate, `nv\]ând cu acest prilej importante lec]ii de
Gheorghi]\ Cre]u,
via]\. (pr. C\t\lin-G
Asistent Social Protopopiatul Roman)
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Activitatea desf\[urat\ `n cadrul Centrului se dore[te
a fi [i un adaos educa]ional cre[tin-oortodox, de cali tate, `n care se `mpletesc armonios deprinderea aptitu dinilor intelectuale [i practice cu formarea caracterului.

ASISTEN}| SOCIAL|

Centrul de zi „Sf. Ioan Botez\torul“ Bac\u

{ansa meritat\ la educa]ie
~n ziua de 8 ianuarie 2009, a fost inaugurat Centrul de zi
„Sfântul Ioan Botez\torul“, cu sediul `n incinta {colii „Domni]a
Maria“ din municipiul Bac\u, Centru `n care se va desfa[ura
programul tip [coal\ dup\ [coal\: „Cu drag, la [coal\!“.
Slujba de sfin]ire a fost oficiat\ de c\tre Preasfin]itul Dr.
Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului,
`mpreun\ cu un sobor de preo]i. Inaugurarea Centrului a fost
urmat\ de o mas\ festiv\ la care au participat atât copiii
selecta]i pentru programul „Cu drag, la [coal\!“ [i p\rin]ii
acestora, cât [i oficialit\]ile participante la acest eveniment,
al\turi de cadre didactice din [coal\ [i al]i elevi.
de Carla Livia PISCU

P

rogramul „Cu drag, la [coal\!“ este proiectat a se derula pe durata `ntregului an
[i este organizat de Funda]ia „Episcop
Melchisedec“- Filiala Bac\u, `mpreun\ cu Biroul
de Asisten]\ Social\ al Episcopiei Romanului.
Conducerea {colii „Domni]a Maria“ din
Bac\u, repezentat\ de d-na director Elisabeta
Deaconu [i d-na director adjunct Narcisa Gora,
a fost receptiv\ la propunerea Funda]iei „Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u de a derula acest program `n [coala pe care o conduc, cu atât
mai mult cu cât exist\ precedent `n acest sens.
Astfel, `n cadrul proiectelor Phare, la nivelul
[colii s-a mai desf\[urat un program tip „[coal\
dup\ [coal\“, program care a fost oprit din
cauza lipsei fondurilor necesare.

Activit\]ile desf\[urate `n cadrul Centrului
se doresc a `ndeplini obiectivele Funda]iei „Episcop Melchisedec“, obiective care continu\
testamentul marelui Episcop Melchisedec
{tef\nescu (1879-1892), care sus]inea dezvoltarea intelectual\, moral\ [i religioas\ a
na]iunii române `n general [i a Bisericii `n special, ajutorarea celor lipsi]i [i nec\ji]i etc.

Alternativ\ pentru
educa]ia permanent\
Programul „Cu drag, la [coal\!“ se adreseaz\
unui num\r de 22 de elevi din clasele I-VIII,
apar]inând {colii „Domni]a Maria“ Bac\u,
proveni]i din familii `n situa]ii de risc, care au
nevoie pentru copiii lor de o alternativ\ `n care

PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Romanului, a fost
cel care, al\turi de reprezentan]ii
conducerii [colii „Domni]a Maria“
din municipiul Bac\u, a inaugurat
Centrul de zi „Sf. Ioan Botez\torul“

s\ fie supraveghea]i de personal cu preg\tire
special\, `ntr-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de rela]ionare interpersonal\ cu cei de aceea[i vârst\, dar [i cu adul]ii.
Activitatea desf\[urat\ `n cadrul Centrului
se dore[te a fi [i un adaos educa]ional cre[tinortodox, de calitate, `n care se `mpletesc armonios deprinderea aptitudinilor intelectuale [i
practice cu formarea caracterului [i este construit\ pentru a veni `n sprijinul copiilor,
p\rin]ilor [i [colii.

Obiectivele programului
„Cu drag, la [coal\!“
Unul dintre obiectivele acestui program educativ este dezvoltarea deprinderilor de studiu independent [i furnizarea de servicii educa]ionale specializate, informale [i nonformale,
care s\ amelioreze comportamentul de adaptare
[colar\. Acestuia i se adaug\ [i asigurarea unui
cadru securizat de petrecere a timpului liber de

Biserica, `n sprijinul familiei
Programul „Cu drag, la [coal\!“ este g=ndit
ca serviciu de prevenire a neglij\rii copilului, de
asigurare a continu\rii [i `nt\ririi educa]iei formale [i prevenire a abandonului [colar, astfel
`nc=t s\ ofere servicii de protec]ie a copilului f\r\
a se substitui familiei, dar venind `n sprijinul
acesteia prin ajutorul acordat pe durata zilei
cuprins\ `ntre terminarea orelor de [coal\ [i
`ntoarcerea p\rin]ilor de la lucru sau de la activit\]ile zilnice. Proiectul face parte din strategia
de lucru a Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u, care urm\re[te identificarea persoanelor/familiilor aflate `n dificultate, precum [i
ini]ierea [i implementarea unor proiecte de prevenire a situa]iilor de criz\ (abandon, abandon
[colar, neglijare, institu]ionalizare, delincven]\,
marginalizare, excludere social\ etc.)
18
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Serviciile acordate `n cadrul Centrului
de zi „S
Sf. Ioan Botez\torul“ din Bac\u
sunt gratuite, tocmai pentru a veni `n
sprijinul familiilor aflate `n dificultate.
Educa]ie [i joac\
`n condi]ii optime
~n cadrul programului ini]iat de sectorul de
Asisten]\ social\ al Episcopiei Romanului, prin
intermediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u, principalele activit\]i desf\[urate
sunt: `ngrijirea copilului (asigurarea nevoilor de
baz\/sociale: hran\, securitate), implicarea participan]ilor `n activit\]i instructiv-creative-ludice (efectuarea temelor pentru [coal\, cel pu]in
par]ial, medita]ii suplimentare, jocuri), consiliere [i consiliere spiritual\ pentru copil [i familie, activitate de coordonare, monitorizare [i
contabilitate-administrativ\ a Centrului.
Copiilor deja le place s\ vin\ la Centru,
a[teapt\ cu interes povestioarele „de suflet“
citite `n timp ce servesc masa, doresc implicarea `n cât mai multe activit\]i `mpreun\.
c\tre copiii de v=rst\ [colar\. De asemenea,
`ntre obiectivele programului reg\sim [i prevenirea neglij\rii copilului [i a problemelor de
adaptare [colar\, integrarea mai rapid\ `n programul [colar prin cre[terea adaptabilit\]ii la
acest tip de mediu [i cre[terea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative
mai bune pentru `ngrijirea [i educarea copiilor.
~ntre obiectivele programului „Cu drag, la
[coal\!“ se mai reg\sesc [i: stimularea comunic\rii prin activit\]ile comune recreative, aprofundarea unei limbi str\ine; socializarea; dez-

voltarea abilit\]ilor individuale creative [i
psiho-motorii `n cadrul cluburilor de art\ (pictur\, modelaj, desen); formarea unui comportament alimentar s\n\tos prin respectarea orelor
de mas\; respectarea normelor de igien\ personal\; observarea [i `nregistrarea evolu]iei
comportamentului fiec\rui copil la activit\]ile
zilnice [i de club [i transmiterea lor p\rin]ilor;
realizarea unei campanii de informare [i promovare a proiectului `n comunitate; sensibilizarea comunit\]ii fa]\ de problematica nevoii
copilului de a fi asistat `n a-[i forma deprinderi
dezirabile de petrecere a timpului liber, de a
`nv\]a, de a se comporta, de a se integra `n grup,
de a accepta diversitatea etc.; schimbarea percep]iei comunit\]ii asupra problemelor [colarului din familia aflat\ `n dificultate, aflat `n
situa]ia de risc de a fi neglijat; ameliorarea intensit\tii factorilor generatori de situa]ii de risc.

Servicii gratuite
Serviciile acordate `n cadrul Centrului de zi
sunt gratuite, tocmai pentru a veni `n sprijinul
familiilor aflate `n dificultate. Costurile necesare pentru amenajarea [i func]ionarea Centrului
de zi „Sf. Ioan Botez\torul“ s-au ridicat la un total de 77.000 RON. Realizarea acestei investi]ii
se datoreaz\ sponsorilor [i colaboratorilor no[tri: SC Selgros Bac\u, Asocia]ia REPERE Bac\u, ACCA Ovidenia 2005 Bac\u, Metro Bac\u,
Restaurant Viva, d-l deputat Vlase Gabriel [i tuturor acelora care au `n]eles necesitatea derul\rii
unui astfel de program [i au ales s\ se implice.
Pentru viitorul apropiat, av=nd `n vedere [i
faptul c\ `n multe alte [coli din mun. Bac\u exist\ copii proveni]i din familii `n situa]ii de risc, Sectorul Asisten]\ social\ al Episcopiei Romanului
are `n plan `nfiin]area unor noi centre de zi. 

Supraveghea]i de voluntari
~n cadrul Centrului de zi „Sf. Ioan Botez\torul“ programul copiilor este organizat astfel: `ntre orele 12 - 13 elevii din
clasele I-IV ajung la centrul de zi, particip\ la diverse activit\]i ludice [i se preg\tesc pentru servirea mesei; `ntre orele
13-14 to]i copiii (atât cei din clasele I-IV, cât [i cei din clasele
V-VIII) servesc o mas\ cald\ (dou\ feluri [i desert), `n sistem
cattering; `ntre orele 14-17, se desf\[oar\ diverse activit\]i
[colare [i extra[colare.
~n fiecare zi elevii sunt supraveghea]i de c=te un
`nv\]\tor/profesor voluntar [i de câte 4 tineri, tot voluntari.
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Responsabilii cultelor cre[tine au apreciat
necesitatea continu\rii rug\ciunii pentru
unitate, `n spiritul fr\]iet\]ii cre[tine,
subliniind c\ se impune [i eviden]ierea rolului
educativ al acestei manifest\ri.

ECUMENISM

S\pt\mâna de rug\ciune pentru
unitatea cre[tin\: 18-25 ianuarie 2009
Programului S\pt\mânii de rug\ciune
pentru unitatea cre[tin\ (18-25 ianuarie
2009) s-a convenit `n conformitate cu
hot\rârea Sfântului Sinod din 29
octombrie 2008 [i `n urma consult\rilor
cu responsabilii pentru dialog local ai
Bisericilor cre[tine din Bucure[ti.
Responsabilii cultelor cre[tine au apreciat
necesitatea continu\rii rug\ciunii pentru
unitate, `n spiritul fr\]iet\]ii cre[tine,
subliniind c\ se impune [i eviden]ierea
rolului educativ al acestei manifest\ri,
expresie a unui ecumenism practic, bazat
pe cooperare `n planul social-filantropic.
~n ceea ce prive[te prezen]a la
rug\ciunea ecumenic\ organizat\ de celelalte Biserici cre[tine, s-a stabilit c\
ortodoc[ii români pot asista la rug\ciunea
acestora, f\r\ implicare liturgic\.
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n cadrul S\pt\mânii de rug\ciune pentru
unitatea cre[tinilor celebrat\ `n perioada
18-25 ianuarie, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a g\zduit luni,
19 ianuarie, sesiunea [tiin]ific\ ecumenic\ „S\ fie
una `n mâna ta.“ Aceast\ activitate a fost realizat\
`n colaborare cu Centrul de Cercetare Ecumenic\
[i de Dialog Interreligios Pax et Unitas, Societatea
Cultural\ Clepsidra [i Asocia]ia Visarion Puiu.
Titlul sesiunii [tiin]ifice a fost dat de c\tre
un verset din Cartea profetului Ezechiel din
Vechiul Testament (Ez. 37, 17). Versetul se afl\
`n pasajul centrat pe ideea de unitate, dup\ ce
poporul ales fusese divizat `n Regatul de Nord
[i `n Regatul de Sud, iar mul]i erau acum `n robie. „S\ fie una `n mâna ta“ (37, 17) este deci

versetul central al pasajului care a dat nu doar
titlul sesiunii [tiin]ifice de la Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan din Roman, ci [i
tema S\pt\mânii de rug\ciune. (....)
Dup\ Salutul de deschidere al Prof. univ. dr.
pr. Iosif Bisoc, OFMConv., director al CCEDIPU au urmat prezent\rile reprezentan]ilor bisericilor ortodoxe [i romano-catolice, iar apoi un
dialog `ntre auditoriu [i conferen]iari. ~ntrunirea
ecumenic\ s-a terminat cu un moment de rug\ciune `n Capela Institutului. (...) ~n cadrul `nt=lnirii au conferen]iat: Prof. univ. dr. pr. Vasile
Nechita de la Facultatea de Teologie Ortodox\,
Univ. Ovidius, Constan]a, Parohul Catedralei
Catolice Adormirea Maicii Domnului [i Decan
de Ia[i, Pr. Iosif Dorcu, Lect. univ. dr. pr. Florin
Aurel }uscanu, Facultatea de Teologie Ortodox\, Universitatea Ovidius, Constan]a, Protoiereu al Romanului, Pr. dr. Mario Querini, Responsabil al Centrului de spiritualitate [i activitate
ecumenic\ Domus Mariae din One[ti, Lect.
univ. drd. Mih\i]\ Popovici, Pr. Provincial
Gianfranco Maronese, Pr. Cornel Paiu, Pre[edintele Societ\]ii Culturale Clepsidra.

Manifest\ri ecumenice la Moine[ti
Potrivit hot\rârii Sfântului Sinod din 29 octombrie 2008, adresei nr. 73/14
ianuarie 2009 a Sfintei Episcopii a Romanului, privind desf\[urarea programului S\pt\mânii de Rug\ciune pentru Unitatea cre[tin\ (18-25 ianuarie
2009), `n cadrul Protopopiatului Moine[ti, s-au desf\[urat urm\toarele activit\]i: `n toate parohiile unde sunt [i comunit\]i catolice, preo]ii au participat
la slujbele comune, f\r\ implicare liturgic\. Amintim aici parohiile din municipiul Moine[ti, din ora[ul Com\ne[ti, din ora[ul D\rm\ne[ti, precum [i comunele Balcani, P`rjol, Ghime[-F\get, Palanca, Livezi, Berzun]i etc.
Mar]i, 20 ianuarie, la Biserica Romano-catolic\ din Moine[ti, programul de rug\ciune s-a desf\[urat dup\ rânduiala catolic\, iar preo]ii
ortodoc[i, `mpreun\ cu credincio[ii, au asistat la desf\[urarea slujbei. Au
participat majoritatea preo]ilor din municipiul Moine[ti. La sf=r[itul programului, PC Protopop Petre Moraru, a fost invitat s\ ]in\ un cuvânt de
`nv\]\tur\ [i a vorbit despre ,,Sfin]ii P\rin]i - garan]ii unit\]ii bisericii“,
axându-se, `n special, pe Sfin]ii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de
Dumnezeu Cuvânt\torul [i Ioan Gur\ de Aur. Totul s-a `ncheiat cu un dineu
oferit de p\rintele decan Valentin Cochior, dineu la care au fost invita]i
preo]i ai ambelor culte, precum [i personalit\]i moine[tene.
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Sesiunea [tiin]ific\ ecumenic\ „S\ fie una `n
mâna ta“ de la Institutul Teologic RomanoCatolic Franciscan din Roman, prin prezent\rile informate [i interesante, prin dialogul deschis [i avizat `ntre membrii audien]ei [i conferen]iari, prin caracterul ei intrinsec - a atins
cele trei dimensiuni fundamentale ale ecumenismului: Ecumenismul teologic, laic [i spiritual. Ecumenismul teologic implic\ dialogul
`ntre teologii apar]inând diferitelor confesiuni,
dialog necesar formul\rii unei ecleziologii a
comuniunii, dialog prezent `n permanent `n cadrul sesiunii [tiin]ifice ecumenice – chiar dac\
`n mi[carea ecumenic\, `n general, divergen]ele
doctrinare au fost atenuate prin `nregistrarea
unor puncte comune, dar consensul nu a fost
`nc\ ob]inut. Ecumenismul laic presupune angajarea dinamic\, prin colaborare [i sus]inere
reciproc\, a cre[tinilor `n diverse activit\]i sociale, umanitare, ecumenism prezent prin colaborarea la sesiune `ntre organizatori dar prezent
[i `n angajarea fiec\rui conferen]iar `n parte la
astfel de activit\]i de militantism social [i umanitar. Ecumenismul spiritual, ce recunoa[te
necesitatea metanoiei, a transform\rii interioare prin intermediul rug\ciunii, s-a manifestat mai ales prin momentul final de rug\ciune `n
Capela Intitutului Teologic Romano-Catolic
Franciscan. (....)
~n final, putem aprecia c\ manifest\ri precum sesiunea [tiin]ific\ ecumenic\ „S\ fie una
`n mâna ta“ ce a avut loc luni, 19 ianuarie 2009
la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, jud. Neam], ini]iative precum
S\pt\mâna de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor, demonstreaz\ necesitatea unit\]ii cre[tine
[i a dragostei fr\]e[ti. (Conf. univ. dr. Cristina
Emanuela Dasc\lu)

Joi, 22 ianuarie, de la ora 17.00, la Biserica ,,Sf. Apostoli Petru [i Pavel“
din Moine[ti – cartier G\z\rie, a fost oficiat\ slujba Vecerniei unit\ cu Litia. La
acest moment au participat numero[i cre[tini ai ambelor culte, precum [i prela]i ai bisericii surori, care au r\spuns cu dragoste chem\rii fr\]e[ti la unitate
`n rug\ciune. Slujba a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, avându-l `n frunte
pe preotul Petre Moraru, protopop al Protopopiatului Moine[ti. Din sobor au f\cut
parte pr. Gheorghe Andrioaie – parohul Bisericii ,,Sf. Apostoli Petru [i Pavel“,
pr. Adrian Constantin, pr. Constantin Pu[cal\u, pr. Ioan Preotu [i pr. Ovidiu
Nicolae Leca. La final, p\rintele protopop Petre Moraru a ]inut un cuvânt de
`nv\]\tur\, `n care a amintit faptul c\ ast\zi `ntre cele dou\ biserici nu mai exist\ acea separa]ie de alt\dat\, cele dou\ considerându-se ,,biserici surori“.
De asemenea, s-a subliniat faptul c\, indiferent de greut\]i, trebuie s\
trecem peste acele obstacole care ne ]ineau dep\rta]i, `n rug\ciunile noastre s\ cerem de la Bunul Dumnezeu pace `n inimi, `nmul]irea dragostei
`ntru semeni, dezr\d\cinarea urii [i patimilor care ne macin\ sufletul.
~n `ncheiere, a fost `mp\r]it\ Litie – pâine binecuvântat\ – tuturor celor
prezen]i, acest lucru amintind de faptul c\ `nainte de 1054, to]i ne
`mp\rt\[eam din acela[i Sfânt Potir. ~n continuare, la A[ez\mântul socialfilantropic de pe lâng\ parohie, a urmat o agap\ fr\]easc\. (Pr. Petre
MORARU, Protopop de Moine[ti)
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„~n Iordan botezându-Te, Tu, Doamne…“

P

rimul mare praznic `mp\r\tesc pe care
Biserica noastr\ `l serbeaz\ la
`nceputul anului (pe 6 ianuarie) este
Boboteaza sau Botezul Domnului. Acest
praznic se mai nume[te [i „Ar\tarea Domnului“, „Descoperirea Cuvântului ~ntrupat“, „Epifania“ sau „Teofania“. ~n fiecare an, slujba sfin]irii apei adun\ `n jurul preo]ilor mul]ime de
credincio[i dornici s\ aib\ parte de binecuv=ntarea primit\ prin Agheazma Mare, sfin]it\ `n
aceast\ zi. {i `n Episcopia Romanului credincio[ii au participat `n num\r mare la slujbele din
ziua ar\t\rii Domnului.

La Catedrala
episcopal\
din Roman
slujba de
Boboteaz\
a fost oficiat\
de PS Arhiereu
Ioachim
B\c\uanul

Slujb\ arhiereasc\ la praznicul
Botezului Domnului
~nfruntând „tradi]ionalul“ ger al Bobotezei,
credincio[ii din Roman au venit `n num\r
`nsemnat la Catedrala Episcopal\ pentru a lua
parte la Sfânta [i Dumnezeiasca Liturghie [i la
Sfin]irea Apei. Slujba a fost oficiat\ de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Romanului, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi. ~n cuvântul s\u de
`nv\]\tur\, Preasfin]itul Ioachim a subliniat importan]a Teofaniei - Ar\tarea lui Dumnezeu,
fapt existen]ial esen]ial prin care oamenii au
cunoscut harul Dumnezeirii. „Ie[ind din
Catedrala Episcopal\, `n procesiune, c\tre
foi[orul Agheazmatar din curte, pentru sfin]irea
apei, soborul a trecut printre credincio[i, ca
printre coloanele unei alte catedrale `nc\lzit\
de c\ldura sufleteasc\ a celor ce a[teptau
lini[ti]i [i discret Pogorârea Sfântului Duh pentru sfin]irea apelor. Apoi, fiecare dintre cei prezen]i, dup\ ce a gustat din Agheazma Mare a
luat-o ca pe un odor de mare pre] spre cas\, al\turi de crengu]e de busuioc, pentru a le p\stra [i
folosi cu evlavie spre binecuvântare [i sfin]ire“,
ne-a declarat Protos. Ieronim Gheorghi]\, slujitor la Catedrala episcopal\ din Roman.

Trei cruci de ghea]\ la One[ti
~n vederea preg\tirii pentru praznicul cel
mare al Bobotezei, `nc\ din data de 02 ianuarie,
preo]ii din zona One[tiului au mers la casele
credincio[ilor pentru a le binecuvânta [i a le
sfin]i. De la pr. Justinian Alupei, secretar al protopopiatului One[ti, am aflat c\ la Catedrala
„Pogorârea Duhului Sfânt“ s-a continuat
tradi]ia aducerii [i a[ez\rii crucilor din ghea]\,
spre `nfrumuse]area s\rb\torii. ~n ziua de
Boboteaz\, la toate parohiile din One[ti, dup\
terminarea Sfintei Liturghii, s-a s\vâr[it ritualul
„sfin]irii apei celei mari“, `n prezen]a unui
num\r foarte mare de credincio[i.

Slujba de sfin]ire a Aghezmei
mari la râul Trotu[
Punctul central al zilei de Boboteaz\ este
Iordanul sau Sfin]irea cea mare a apei. Apa - e-

Prezen]i `n num\r mare la Catedrala „Pogor=rea Sf. Duh“,
la slujba de Boboteaz\, credincio[ii din One[ti
au a[teptat `n ordine s\ primeasc\ Agheazma Mare
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lement indispensabil pentru via]a plantelor [i a
animalelor, dar [i pentru om, `n aceast\ zi cap\t\
valen]e spirituale deosebite. ~n toate bisericile
ortodoxe din cuprinsul Protopopiatului Moine[ti au fost oficiate, mar]i - 6 ianuarie, slujbe
religioase cu acest prilej, foarte mul]i oameni
venind la biseric\ `n aceast\ zi de s\rb\toare,
pentru a lua ap\ sfin]it\. ~n unele din parohii exist\ obiceiul ca atunci când se cânt\ troparul
praznicului [i se trag clopotele, vân\torii din
zon\ trag cu pu[ca, ceea ce `n tradi]ia veche
semnific\ alungarea spiritelor rele.
~n ora[ul Com\ne[ti a intrat `n tradi]ie ca
slujba de sfin]ire a apei mari s\ se fac\ la râul
Trotu[, unde to]i preo]ii din zon\ merg `n procesiune. „~n multe din parohiile noastre se fac
cruci de ghea]\, care se a[az\ la locul unde se
s\vâr[e[te slujba Aghezmei mari“ (de obicei la
râuri, f=nt=ni, intersec]ii de drumuri etc.), am
aflat de la pr. Petre Moraru, Protopop de
Moine[ti. 

Slujba de Boboteaz\ la Moine[ti

21

Apropiindu-nne `mpreun\ de Trupul [i Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos, lucr\m la `mplinirea
`ndemnului S\u de „aa ne iubi unii pe al]ii“,,
de a ne p\stra `n starea aceasta de comuniune
[i ascultare fa]\ de Ierarhul locului.

{TIRI

Preo]ii din Protoieria One[ti, `mpreun\ `n fa]a lui Hristos
~n cadrul Protoieriei One[ti, la `nceputul fiec\rui an, are loc un eveniment deosebit, eveniment ini]iat de P\rintele Protopop Constantin Alupei
din anul 2000. ~n prima luni, dup\ s\rb\toarea Sfântului Ioan Botez\torul,
to]i preo]ii de mir [i p\rin]ii monahi, `mpreun\ cu ierarhul locului, se
`ntâlnesc pentru a s\vâr[i `mpreun\ Sfânta Liturghie [i a se `mp\rt\[i din
acela[i Sfânt Potir.
Anul acesta tradi]ia a continuat [i pe 12 ianuarie, la Catedrala
„Pogorârea Duhului Sfânt“, sub protia Preasfin]itului Arhiereu Dr.
Ioachim B\c\uanul, preo]ii one[teni s-au `nt=lnit la slujb\. Au fost
prezen]i `n num\r mare [i credincio[i, care cunosc evenimentul din anii
preceden]i. ~ns\ la slujb\ au participat [i credincio[i din alte p\r]i. Spre
exemplu, din Bra[ov a venit un grup de credincio[i care, auzind despre
acest eveniment spiritual, au dorit s\ participe al\turi de noi `n rug\ciune
[i au r\mas impresiona]i de cei aproape 100 de preo]i prezen]i [i de modul
`n care a decurs Sfânta Liturghie.
Slujba a fost `nfrumuse]at\ prin cânt\rile coralei „Ierotheos“ a preo]ilor Protoieriei One[ti. ~nainte de momentul `mp\rt\[irii, Preasfin]itul
Arhiereu Dr. Ioachim B\c\uanul a rostit rug\ciunea de dezlegare pentru
to]i p\rin]ii prezen]i, iar la sfâr[itul Sfintei Liturghii tot Preasfin]ia Sa a
rostit cuvântul de `nv\]\tur\.
Pentru noi, preo]ii din acest protopopiat, momentul slujirii `mpreun\,
`n num\r a[a de mare este unul deosebit. Chiar dac\ pe parcursul anului
mai slujim `n sobor, la hramuri sau diferite alte slujbe misionare, nu ne

adun\m `n nicio alt\ ocazie `n num\r a[a de mare. Credem c\, apropiindu-ne `mpreun\ de Trupul [i Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, lucr\m
la `mplinirea `ndemnului S\u de „a ne iubi unii pe al]ii“, de a ne p\stra `n
starea aceasta de comuniune [i ascultare fa]\ de Ierarhul locului, precum
[i de con[tientizare a misiunii noastre de slujitori ai lui Dumnezeu [i ai
oamenilor. (pr. Justinian Alupei)

La `nceput de an, arhiereasc\
binecuvântare pentru preo]ii roma[cani
Catedrala episcopal\ din Roman a
fost gazda celei de-a doua sinaxe a
preo]ilor din Protopopiatul Roman,
dup\ cea de anul trecut de la Cordun,
aceasta din urm\ având loc `n ziua de
joi, 15 ianuarie 2009.
Cu acest prilej special, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Romanului, `nconjurat de
majoritatea preo]ilor din Protopopiatul
Roman a s\vâr[it, `ncepând cu orele
9.00, Sfânta Liturghie arhiereasc\, `n
cadrul c\reia to]i preo]ii [i diaconii
participan]i s-au `mp\rt\[it din acela[i
Sfânt Potir, `n semn de binecuvântare
la `nceput de an, dar [i de comuniune
euharistic\, `n duhul m\rturisirii
aceleia[i credin]e dreptsl\vitoare.
Momentul acesta `n\l]\tor a fost
marcat, pe de o parte de oficierea, sub
protia Preasfin]itului Ioachim, slujbei
de pomenire a marelui Mihai Eminescu - având `n vedere faptul c\ evenimentul
pastoral-misionar
s-a
desf\[urat `n ziua `n care s-au `mplinit
159 de ani de la na[terea poetului. Pe
de alt\ parte, s-au ad\ugat momentului de rug\ciune pentru sufletul „Lu22

ceaf\rului poeziei rom=ne[ti“, cuvântul de `nv\]\tur\ adresat de c\tre
Preasfin]itul Arhiereu Ioachim B\c\uanul preo]ilor [i credincio[ilor participan]i la eveniment, c=t [i conferin]a
„Eminescu [i Romanul“ sus]inut\ de
P\rintele Florin Aurel }uscanu, Proto-

pop de Roman. De mare importan]\
pentru to]i cei prezen]i au fost mai ales
rug\ciunile de dezlegare pe care Preasfin]itul Arhiereu Ioachim le-a citit
preo]ilor [i credincio[ilor, `mpreun\
`ngenunchia]i `n fa]a Sf=ntului Altar.
(pr. Cornel Paiu)
ianuarie-februarie 2009
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Sfin]ii Trei Ierarhi s\rb\tori]i la Seminarul
Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman

S

eminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman, la ini]iativa [i sub coordonarea preacucernicului p\rinte profesor S`nic\
Palade, directorul institu]iei, a s\rb\torit `n mod deosebit pe
Sfin]ii Trei Ierarhi, patronii `nv\]\mântului teologic.
Manifest\rile dedicate ilu[trilor Sfin]i P\rin]ii au `nceput joi, 29 ianuarie 2009, la orele 16.30, `n Paraclisul Seminarului, cu o slujb\ arhiereasc\, prin s\v\r[irea Vecerniei unit\ cu Litia, oficiat\ de Preasfin]itul Dr.
Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, al\turi de
un sobor de preo]i profesori, invita]i [i elevi seminari[ti. A urmat un program artistic, desf\[urat `n sala de festivit\]i a Seminarului, care a cuprins
un recital al corului Seminarului, sub bagheta dirijoral\ a maestrului
Gheorghe Gozar, acompaniat de pasaje lirice [i lectur\ri din operele celor
trei mari corifei ai cre[tin\t\]ii, eviden]iindu-se succint, printr-un montaj
realizat pe computer, [i aspecte din via]a [i activitatea misionar\ a
Sfin]ilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz [i Ioan Gur\ de Aur. Atât
profesorul coordonator, cât [i elevii - lectori [i recitatori, merit\ nominaliza]i, respectiv: prof. Elena Dr\ghiceanu (catedra de Limba [i literatura
român\) [i elevii Cosmin Ludu, Ilie Diaconu, Mihai Prisecariu, O.
Marian, Silviu Lupu de la clasa a X-a, Claudiu Balaban, Nicolae Pa[cu de
la clasa a XII-a [i Andrei Dodi]e, Alexandru Balan de la clasa a IX-a.
Din programul manifest\rii a f\cut parte [i conferin]a „Actualitatea
teologiei Sfin]ilor Trei Ierarhi“, sus]inut\ magistral de preacucernicul
p\rinte profesor doctor Constantin Leonte.

~ncep lucr\rile
la Catedrala
Mântuirii
Neamului
Lucr\rile de construc]ie a Catedralei
Mântuirii Neamului vor `ncepe pe 27 aprilie,
dup\ s\rb\toarea Sfintelor Pa[ti [i s\pt\mâna Luminat\.
La Palatul Patriarhiei din Bucure[ti s-a
desf\[urat pe data de 15 decembrie 2009 simpozionul tematic consultativ cu tema „Noua
Catedral\ Patriarhal\ - Catedrala Mântuirii
Neamului: arhitectur\, structur\, utilitate
cultual\ [i cultural\“. La `ntrunirea
desf\[urat\ sub pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel au participat membrii Permanen]ei Consiliului Na]ional Bisericesc, ai Permanen]ei Consiliului Arhiepiscopiei Bucure[tilor [i arhitec]i care s-au implicat `n proiectarea l\ca[urilor de cult din ]ar\
[i din str\in\tate, aflate sub jurisdic]ia
Patriarhiei Române, informeaz\ Trinitas TV.
Se estimeaz\ c\ lucr\rile de construc]ie a
Catedralei Mântuirii Neamului, f\r\ stadiul
de finisaje, vor dura 4 ani. 
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La finalul manifest\rilor, Preasfin]itul Arhiereu Dr. Ioachim B\c\uanul a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ [i de binecuvântare, pus sub semnul
teologiei ale[ilor `nv\]\tori ai Bisericii.
Manifest\rile au continuat [i `n ziua de hram, 30 ianuarie, când s-a
oficiat Sf. Liturghie, la care, de asemenea, au participat p\rin]i profesori,
elevi [i invita]i ai Seminarului roma[can. (pr. Cornel Paiu)

Prima Olimpiad\ Na]ional\
la disciplina Religie
~n ziua de 28 ianuarie 2009 a avut loc
prima etap\ a Olimpiadei Na]ionale la
disciplina Religie, informeaz\ Agen]ia de
[tiri Basilica, a Patriarhiei Rom=ne. Concursul, care este organizat de Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii [i Inov\rii, se desf\[oar\ pentru prima dat\ `n istoria `nv\]\mântului religios românesc [i se
adreseaz\ elevilor din ciclul gimnazial [i
liceal - clasele VII-XII.

Subiectele Olimpiadei la religie vor fi
alc\tuite de reprezentan]i ai Ministerului
Educa]iei, Cercet\rii [i Inov\rii [i de profesori de religie.
Urm\toarele etape ale olimpiadei la disciplina Religie se vor desf\[ura `n urm\toarele trei luni. Faza na]ional\ este programat\ `ntre 15- 19 aprilie [i va avea loc `n municipiul Baia Mare, jude]ul Maramure[. 

Sf. Liturghie ortodox\
`n limba rromani
Comunit\]ile de rromi din România au primit gratuit compact discul
ce con]ine Sfânta Liturghie ortodox\
`n limba rromani. CD-ul a fost realizat
de „A[ez\mântul Vasiliada“ al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, lansarea lui
având loc la sf=r[itul anului trecut. Pe
23 decembrie 2008, la M\n\stirea Ra-

du Vod\ din Bucure[ti, a fost s\vâr[it\
pentru prima dat\ Sfânta Liturghie `n
acest\ limb\. Slujba a fost oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor. ~n anul 2006 a fost editat\ [i o Carte de rug\ciuni `n limba
rromani, informeaz\ Trinitas TV. 
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Facem un apel c\tre to]i credincio[ii s\ ajute parohia din Clime[ti.
Dona]iile pot fi f\cute `n contul Parohiei Clime[ti
RO07RNCB0198107480640001 - BCR, Sucursala Roman.

{TIRI

Episcopul Eftimie al Romanului
omagiat la ziua onomastic\

P

\storul cu cea mai
`ndelungat\ arhierie pe scaunul episcopal de la Roman [i al 75lea ierarh pe acest scaun
vl\dicesc, Preasfin]itul Eftimie, a fost omagiat la Catedral\ Episcopal\ „Sf. Cuvioasa Parascheva“ din Roman, `n cadrul unui Te
Deum oficiat de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
arhiereu-vicar al Episcopiei
Romanului, al\turi de preo]ii Centrului Eparhial, `n
ziua de pr\znuire a Sf=ntului Eftimie cel Mare. ~n cuv=ntul rostit cu acest prilej,
PS Arhiereu Ioachim a vorbit despre cei
600 de ani de existen]\ ai acestei episcopii, perioad\ de timp ce ar putea fi
pecetluit\ `ntre voievodul Alexandru cel
Bun [i episcopul Eftimie cel Bun. Totodat\, PS Ioachim B\c\uanul a men]ionat
rolul pe care vl\dica Eftimie „cel bun“ l-a
avut `n aceast\ zon\ a Moldovei de-a lungul anilor, „fiind un vrednic continuator
al ierarhilor de la Roman - scaun episcopal ce a d\ruit Bisericii Ortodoxe Rom=ne
nu mai pu]in de patru sfin]i ierarhi - un

bun p\stor [i administrator, `ndeosebi `n
vremurile tulburi pe care le-a tr\it Biserica Ortodox\ `n perioada comunist\“. La
sf=r[itul slujbei, PS Arhiereu Ioachim,
`mpreun\ cu membrii Centrului Eparhial,
l-au vizitat la re[edin]a Episcopal\ pe PS
Episcop Eftimie. La r=ndul s\u, impresionat de ceremonia religioas\ [i dragostea cu care este `nconjurat, vl\dica de la
Roman a ]inut s\ ureze tuturor „s\ v\ dea
Dumnezeu pace, s\n\tate [i s\ tr\i]i `ntru
mul]i [i ferici]i ani“. 

APEL UMANITAR

Incendiu la biserica din Clime[ti
~n seara zilei de 2 februarie, un
incendiu a cuprins turla bisericii
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ din satul Clime[ti.
Pagubele provocate l\ca[ului de
cult s-au cifrat la 35.000 de lei,
fiind distrus acoperi[ul pe o
suprafa]\ de circa 120 mp, obiecte
de cult, scara interioar\ din lemn,
trei u[i [i tâmpl\ria de la cinci
geamuri, precum [i trei clopote.
Un incendiu puternic - cauzat, conform raportului pompierilor, amplas\rii co[ului de fum `n mod
„necorespunz\tor sau neprotejat termic fa]\ de materialele combustibile.“ - a izbucnit luni sear\, 2 fe-

bruarie 2009, la biserica „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ din parohia Clime[ti.
Deta[amentele de Pompieri Roman [i Piatra
Neam] au intervenit cu patru autospeciale, autospeciala de interven]ie [i salvare de la `n\l]ime, un
autocamion de interven]ie, o motopomp\, patru
ofi]eri, un maistru militar [i 24 de subofi]eri pentru localizarea [i stingerea incendiului izbucnit la
acoperi[ul bisericii cu hramul „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ din satul Clime[ti, comuna
F\urei. Pompierii s-au luptat mai bine de trei ore
s\ evite extinderea incendiului la `ntreaga construc]ie [i s\ sting\ focul. A fost distrus acoperi[ul
pe o suprafa]\ de circa 120 mp (construit din asterial\ lemn cu `nvelitoare tabl\), obiecte de cult,
scara interioar\ din lemn, trei u[i [i tâmpl\ria de la
cinci geamuri. Interven]ia a fost supravegheat\ [i
de prefectul jude]ului Neam], Mihai Archip,
al\turi de grupa operativ\ a Inspectoratului pentru
Situa]ii de Urgen]\ Neam] [i voluntarii de la

O carte pentru
sufletul cre[tinului
A[ezare cump\tat\ de cuvinte
bine alese [i cre[tinesc me[te[ugite,
`n duhul credin]ei ortodoxe, „Ascensiuni duhovnice[ti“, adic\ medita]ii, cuv=nt\ri [i aprofund\ri
dogmatice [i exegetice la duminici
[i s\rb\torile sfin]ilor, scris\ de preotul profesor Constantin Leonte,
vine, la `nceput de an, s\ se `nscrie
`n patrimoniul cultural [i spiritual
al teologiei ortodoxe rom=ne[ti, [i
de ce nu, al con[tiin]ei noastre personale. Doctor `n Teologie, autorul
ofer\ o alternativ\ pentru o via]\
lini[tit\ [i curat\: a sfin]eniei. „Prin
cuv=ntul lor de la amvon, p\storii
ortodoc[i trebuie s\ `l fac\ pe omul
modern s\ nu mai fie preocupat de
idealuri efemere, de o tot mai confortabil\ instalare `n istorie, care,
pe l=ng\ m\re]ia celor propuse de
Dumnezeu `n transcendent, par
ni[te castele de nisip construite
dintr-un orgoliu egoist, de un copil
capricios. ~n func]ie de aceste
obiective omiletice, apreciem eforturile preotului Constantin Leonte,
de la parohia „Sf=ntul Gheorghe“
din Bac\u“, men]ioneaz\ `n cuv=ntul `nainte al c\r]ii Preasfin]itul
Arhiereu Dr. Ioachim B\c\uanul.
Preciz\m c\ volumul „Ascensiuni
duhovnice[ti“ a ap\rut la editura
„Filocalia“. 

SVSU F\urei. ~n urma evalu\rilor f\cute,
pagubele din incendiu au fost estimate la 35.000
de lei, iar bunurile salvate la peste 600.000 de lei.
Consecin]ele incendiului puteau fi mult mai
grave, `ns\ datorit\ interven]iei prompte a pompierilor, a brig\zii de interven]ii de la Prim\rie,
dar [i a credincio[ilor, s-a reu[it evitarea unui dezastru.
Preasfin]iul Arhiereu Ioachim B\c\uanul s-a
deplasat la fa]a locului, a constatat care sunt
pagubele, a organizat evaluarea acestora [i a dispus `nceperea lucr\rilor de repara]ie la biseric\.
Totodat\, Preasfin]ia Sa a oferit parohiei din
Clime[ti, pentru demararea treburilor curente,
suma de 2.000 de lei.
Pe aceast\ cale, facem un apel c\tre to]i credincio[ii s\ ajute parohia din Clime[ti, `n aceste
momente grele, deoarece este o comunitate cu doar
90 de familii, cu situa]ie material\ modest\. 

Dona]iile pot fi f\cute `n contul Parohiei
Clime[ti RO07RNCB0198107480640001 BCR, Sucursala Roman

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
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SINAXAR

Sfântul Antipa, b\c\uanul
care str\luce[te `n Biserica Ortodox\
Plecat din familia diaconului Luchian,
ce slujea `n satul Calapode[ti, la o
sut\ de kilometri de Bac\u, cu dorin]a
de a-l cunoa[te mai bine pe
Dumnezeu, t=n\rul Alexandru avea
s\-[i `nscrie numele, peste ani, `n
calendarele cre[tin ortodoxe rom=n,
rus [i grec, sub titulatura de Sf=ntul
Antipa de la Calapode[ti. Pentru
b\c\uanii credincio[i, ziua sa de
pr\znuire, 10 ianuarie, va fi una cu
at=t mai deosebit\, cu c=t, Sf=ntul
Antipa este singurul c\lugar athonit
român trecut `n r=ndul sfin]ilor [i
num\rat printre cei din urm\ cuvio[i
p\rin]i ai Athonului.

C

onsiderat pov\]uitor prea`n]elept al
c\lug\rilor, care [i-a `nfr=nat trupul
cu nep\timirea [i i-a luminat pe credincio[i cu str\lucirea virtu]ilor sale, Sf=ntul
Antipa s-a n\scut `n anul 1816, `n satul Calapode[ti, din jude]ul Bac\u. La v=rsta de 20
de ani a intrat `n ob[tea m\n\stirii C\ld\-

ru[ani. Dup\ doi ani, a plecat la Sfântul
Munte [i a poposit la Schitul Lacu, renumit pentru asprimea vie]ii pe care o
duceau monahii. Dup\ 15 ani, Cuviosul
s-a mutat la m\n\stirea Esfigmen, una
dintre cele mai vechi m\n\stiri ale
Sf=ntului Munte. Dup\ aproape dou\
decenii, Antipa s-a re`ntors `n Moldova,
vie]uind `n m\n\stirile din preajma
Ia[ului.
Din cauza tulbur\rilor provocate de
mul]imile de credincio[i care auziser\
despre el [i veneau s\-i cear\ ajutor [i
sfat, a plecat spre ]inuturile Rusiei,
r\m=n=nd o vreme la Lavra Pecerska. De
aici a mers la m\n\stirea Valaam, unde
s-a [i stabilit. Numele [i faptele sale minunate s-au r\sp=ndit cu repeziciune `n
nordul Rusiei. Cuviosul Antipa s-a `nvrednicit [i de daruri minunate, precum
cele ale profe]iei [i vederii cu duhul.

Singurul c\lug\r
rom=n athonit canonizat
Dup\ o `ndelungat\ via]\ petrecut\ `n nevoin]e c\lug\re[ti, cuviosul Antipa [i-a dat via]a `n

Procesiune cu icoana Sfântului
Antipa la Catedrala episcopal\
La `nceput de an calendaristic, la 10
ianuarie, `n sinaxarul bisericii noastre se
s\rb\tore[te Sfântul Antipa de la Calapode[ti, unul dintre ocrotitorii Eparhiei
Romanului, al\turi de Prea Cuvioasa
Maica noastr\ Parascheva. Cu acest prilej de pr\znuire, `n cadrul incintei de la
Centrul eparhial al Episcopiei, unde exist\ un paraclis `nchinat Sfântului Antipa
de la Calapode[ti, ctitorie din anul 2000,
de diminea]\ s-au s\vâr[it slujba Acatistului, Ceasurile [i Sfânta Liturghie, dup\ care, `ntr-o atmosfer\ de `nal]are sufleteasc\, `n prezen]a [i cu binecuvântarea Preasfin]itului Dr. Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, soborul preo]ilor a mers `n pelerinaj cu icoana Sfântului de la Paraclis
la Catedrala episcopal\, unde a avut loc
slujba arhiereasc\, dimpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi. La slujba Sfintei
Liturghii, credincio[ii s-au adunat
`ntr-un num\r mare, ca o expresie a
evlaviei, tradi]iei [i cinstirii locale deosebite a Sfântului Antipa.
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~n cuvântul de `nv\]\tur\ de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfin]itul Dr.
Ioachim B\c\uanul a eviden]iat importan]a duhovniceasc\ a personalit\]ii
Sfântului Antipa de la Calapode[ti. „Acest fiu al plaiurilor moldovene a tr\it `n
mai multe centre de evlavie ortodox\ [i a
fost peste tot ca o lumin\ pus\ `n sfe[nic
fa]\ de cei din jurul s\u. Cuviosul Antipa
de la Calapode[ti este astfel singurul
c\lug\r athonit român care a fost trecut
`n rândul sfin]ilor printr-o canonizare
spontan\, venit\ `ndat\ dup\ trecerea
sa la cele ve[nice.“, a conchis Preasfin]ia
Sa, cuvântul cu bogate elemente aghiografice, cu impact spiritual pentru via]a
credincio[ilor din ]inuturile Neam]ului
[i, `n special, ale Bac\ului. Ierarhul a binecuvântat poporul binecredincios prezent la aceast\ solemnitate duhovniceasc\, to]i, deopotriv\, `naripa]i [i u[ura]i
suflete[te, aducând slava [i cinstirea cuvenite Sfântului Antipa de la Calapode[ti. (protos. Andrei Ioni]\)

m=inile Domnului, `n ziua de 10 ianuarie 1882.
~n anul 1906, c\lug\rii de la Sf=ntul Munte,
care-l cunoscuser\ pe Cuvios, l-au trecut pe
acesta `n r=ndurile sfin]ilor, `n c\r]ile lor de cult.
Acest fapt are pentru noi o semnifica]ie deosebit\, deoarece el este singurul c\lug\r atonit rom=n,
care a fost trecut `n r=ndul sfin]ilor printr-o canonizare spontan\, venit\ `ndat\ dup\ trecerea sa la
cele ve[nice, ceea ce constituie [i un temei pentru
recunoa[terea sfin]eniei sale de c\tre biserica str\mo[easc\. Biserica Ortodox\ Rom=n\ l-a canonizat pe Sf=ntul Cuvios Antipa de la Calapode[ti `n
anul 1992. Slujba religoas\ `nchinat\ acestuia a fost
`ntocmit\ de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
„Fa]\ de al]i sfin]i rom=ni, Cuviosul Antipa de la
Calapode[ti a dep\[it grani]ele Ortodoxiei rom=ne[ti. El este cinstit [i de Biserica Greac\, [i de cea
Rus\, fiind `nscris `n sinaxarele Ortodoxiei universale. Iar pentru noi este o bucurie faptul c\ s-a n\scut `n jude]ul Bac\u. Acum am putea compara Calapode[ti, s\tucul de la marginea jude]ului, cu Betleemul. Prin Sf=ntul Antipa, satul Calapode[ti a devenit un punct de referin]\ pe harta Ortodoxiei universale“, a declarat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
~n jude]ul Bac\u exist\ [i o m\n\stire ce-l are
ca patron spiritual pe Cuviosul Antipa. Situat\ la
aproape 100 kilometri de Bac\u, `n Calapode[ti,
comuna Dealu Morii. (Pr. Constantin Gherasim)
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Aniversarea a 150 de ani de la Unirea
Principatelor Române a fost marcat\ `n Catedrala
episcopal\ din Roman prin oficierea unei slujbe de
Te Deum, de c\tre PS Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vvicar al Episcopiei Romanului.

REPORTAJ

Hora Unirii la Catedrala episcopal\ de la Roman
Catedrala episcopal\ de la Roman a g\zduit, duminic\, 25
ianuarie 2009, o manifestare de tr\ire româneasc\
autentic\, cu valen]e duhovnice[ti [i catehetice, [tiin]ifice [i
patriotice, aceasta fiind dedicat\ anivers\rii a 150 de ani
de la Unirea Principatelor Române (1859-2009).
de pr. Cornel PAIU

E

venimentul istoric a fost marcat prin
oficierea unei slujbe de Te Deum, de
c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, `n continuarea slujbei Vecerniei, la care a participat un
numeros sobor de preo]i [i diaconi din Municipiul Roman [i din `mprejurimile acestuia,
c\rora li s-au al\turat [i numero[i credincio[i.
Acestui moment aniversar i-a urmat intonarea,
de c\tre to]i cei prezen]i, clerici [i mireni, preo]i
[i credincio[i, `n frunte cu ierarhul lor, a „Horei
Unirii“. Emo]iile au fost intense când `ntre
zidurile Catedralei episcopale au r\sunat armoniile acestui imn `n\l]\tor, care are la baz\ o
poezie de Vasile Alecsandri, publicat\ pentru
prima dat\ `n 1856.

Aportul Bisericii la `nf\ptuirea
Unirii Principatelor
~n continuarea manifest\rilor aniversare au
rostit discursuri: Presfin]ia Sa Dr. Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, Preacucernicul P\rinte Dr. Florin-Aurel
}uscanu, Protopop de Roman [i Preacucernicul
P\rinte Ioan Gherasimescu, Vicar Administrativ
al Episcopiei Romanului.
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PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul,
`ntr-un amplu discurs catehetic, ]inând s\
sublinieze aportul [i sprijinul Bisericii,
aceast\ institu]ie divino-uman\, la
`nf\ptuirea Unirii Principatelor, a ar\tat c\
„Biserica a fost totdeauna receptiv\ la
schimb\ri“ [i a apreciat actul istoric al
Unirii Principatelor Române ca „un act
pozitiv“, incluzând `n sine `mplinirea atât
de doritului deziderat al unit\]ii na]ionale.
~n acest context, a spus Preasfin]ia Sa,
„s\rb\torim Unirea Principatelor, dar [i
chemarea la poc\in]\, `n aceast\ societate
aflat\ `n permanent\ muta]ie“ din care „Hristos
dore[te s\ recruteze oameni pentru `mp\r\]ia lui
Dumnezeu, pentru a-i face fii ai lui Dumnezeu“
prin „transcenderea spre [i `ntru libertatea lui
Hristos“, prin transfigurarea vie]ii „pentru c\
Dumnezeu l-a l\sat pe om liber [i `l las\ s\ se
organizeze liber“. ~n acest sens, ierarhul a dat
ca exemplu pe P\rin]ii Capadocieni, care, `n
secolul al IV-lea, supranumit secolul de aur al
cre[tinismului, al contur\rii „Unit\]ii Bisericii“,
au [tiut s-o organize pe temelia Evangheliei lui
Hristos. P\rin]ii capadocieni, s\rb\tori]i anul
acesta de Biserica Ortodox\ Român\, au fost
„oameni de referin]\, care au [tiut s\ tr\iasc\ [i
s\ defineasc\ ni[te muta]ii istorice“, comparabile, la un anumit nivel, cu evenimentele is-

torice petrecute acum 150 de ani `n istoria
na]iunii noastre.

O `nt=lnire emo]ionant\
~n interven]ia sa, Preacucernicul P\rinte Dr.
Florin-Aurel }uscanu, dup\ o introducere ampl\
- `n care a f\cut referire la m\re]ul ideal istoric de
unire al românilor - a evocat, `ntr-o scurt\ comunicare, personalitatea aleas\ a unui vrednic de
pomenire slujitor al Sfântului Altar, care, la
chemarea istoriei, al\turi de Episcopul Melchisedec {tef\nescu, pe atunci arhimandrit la Hu[i, a
[tiut s\ marcheze timpul s\u prin fapte alese, militând vizionar pentru unire: P\rintele Protopop
Dimitrie Matca[, al c\rui mormânt se afl\ `n cimitirul ora[ului. Comunicarea, intitulat\ „Un
cleric roma[can, lupt\tor pentru Unirea Principatelor protopopul Dimitrie Matca[“, a fost
prezentat\ de preacucernicia sa, onorând [i calitatea de delegat al Episcopiei Romanului, [i la
Muzeul de Istorie din Roman, sâmb\t\, 24 ianuarie 2009, cu prilejul simpozionului organizat
de institu]ia roma[can\ [i dedicat acestui moment
aniversar de referin]\ pentru istoria noastr\.
Discursul preacucernicului p\rinte Ioan
Gherasimescu a `mbr\cat ve[mintele pre]ioase
ale conciziei. Apelând la o elocven]\ [i retoric\
admirabile preacucernicia sa a f\cut rezumatul
manifest\rii, relevându-i multiplele ipostaze.
Totodat\, `n numele preo]ilor [i credincio[ilor
prezen]i, a mul]umit Preasfin]itului Arhiereu
Ioachim pentru ini]iativa realiz\rii acestei `ntâlniri emo]ionante [i unice. 
ianuarie-februarie 2009

ACTUALITATE
Rusia are un nou patriarh
Sanctitatea Sa Alexei al II-lea a fost cel de-al XV-lea Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Ruse. Patriarhul Alexei s-a n\scut la 23 februarie 1929 `n ora[ul
Tallinn, Estonia, iar din iunie 1990 a fost Patriarh al Moscovei [i al `ntregii
Rusii. A trecut la cele ve[nice `n diminea]a zilei de 5 decembrie 2008, la
v=rsta de 79 de ani.
PS Ioachim B\c\uanul, Arhireu-vicar al Episcopiei Romanului ne-a
`mp\rt\[it c=teva dintre impresiile sale, ca unul dintre pu]inii prela]i rom=ni
care au avut ocazia de a se `nt=lni cu fostul patriarh al Rusiei.
De la 1 februarie SS Kiril este noul Patriarh al Moscovei [i al `ntregii Rusii.

„U

n om blajin, care tr\ia Ortodoxia
pravoslavnic\, un om al reconcilierii
[i unit\]ii. A fost un om iubit de
poporul rus, fapt dovedit prin aceea c\ Biserica
Rusiei este o biseric\ `n permanent\ `nnoire, `n
perment\ schimbare“, a[a l-a caracterizat Preasfin]itul Arhiereu Ioachim B\c\uanul pe patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei [i al `ntregii
Rusii, trecut de cur=nd la cele ve[nice. De alfel,
ierarhul de la Roman se num\r\ printre pu]inii
prela]i rom=ni care a avut ocazia de a se `nt=lni
de dou\ ori cu `nt=ist\t\torul celei mai mari Biserici Ortodoxe din lume. „Prima oar\ l-am cunoscut `n 1990, imediat dup\ ce a fost instalat `n
scaunul patriarhal de la Moscova. Am f\cut
parte, `n calitate de arhidiacon, din delega]ia
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, condus\ de
~naltpreasfin]itul Mitropolit Daniel, (actualul
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne n.r.),
care a participat la slujba oficiat\ `n biserica
M=ntuitorului Iisus Hristos din Chi[in\u cu
ocazia `mplinirii unui an de c=nd limba rom=n\
dob=ndise statutul de limb\ oficial\ `n Republica Moldova. Atunci la Mitropolia Basarabiei
a venit [i patriarhul Moscovei, proasp\t instalat,
pentru a hirotoni doi episcopi, respectiv Petru
de B\l]i [i Inochentie de Tiraspol“, ne-a declarat
PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul.

Sanctitatea Sa Kiril,
noul Patriarh al Rusiei
Mitropolitul Kiril de Smolensk [i
Kaliningrad (foto) a fost ales al 16-lea
Patriarh al Moscovei [i ~ntregii Rusii. La
ceremonie au fost prezen]i `ntâist\t\tori
sau delega]i ai tuturor Bisericilor Ortodoxe Surori, precum [i diver[i oameni politici din Rusia [i din alte ]\ri. Biserica
Ortodox\ Român\ a fost reprezentat\ de o
delega]ie format\ din ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Lauren]iu al Ardealului, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Nifon, Arhiepiscopul Târgovi[tei [i Exarh
Patriarhal, [i Preasfin]itul P\rinte Episcop Casian al Dun\rii de Jos.
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Sanctitatea Sa
Alexei al II-lea a
trecut la cele
ve[nice `n
diminea]a zilei de
5 decembrie 2008

Mediator `ntre fra]i
Imaginea frumoas\ pe care liderul religios de
la Moscova a l\sat-o `n acele zile a fost `nt\rit\ [i
`n urma celei de-a doua `nt=lniri, care a avut loc
opt ani mai t=rziu, `n 1998, la Paris, unde episcopul vicar de la Roman, pe atunci arhimandrit,
conducea prima m\n\stire ortodox\ rom=neasc\
`nfiin]at\ dup\ 1990 `n capitala Fran]ei. „Era cunoscut faptul c\ Sanctitatea Sa, dup\ ce [i-a rec\p\tat Biserica libertatea, a invitat toate comunit\]ile ruse[ti pentru a discuta `n leg\tur\ cu reconcilierea ru[ilor de pretutideni. A[a se face c\ a
venit `n Mitropolia Rus\, care apar]inea de Moscova, cu sediul la Paris, dup\ care a vizitat comunit\]ile ru[ilor albi, care ]ineau de Constantinopol.
A mers [i la Institutul Teologic „Saint Serge“,
care apar]ine de arhiepiscopia ru[ilor albi din Paris. Ne-am `nt=lnit acolo, am avut o scurt\ `ntrevedere, Sanctitatea sa amintindu-[i cu pl\cere de
momentele deosebite petrecute la Chi[in\u `n
1990“, ne-a mai spus PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul. Totodat\, prezen]a Patriarhului la Paris `n
1998, a constituit un punct de referin]\ `n rela]iile
dintre ru[i, Alexei al II-lea slujind atunci `n catedrala „Alexandr Nevski“ din Paris, catedral\ ce
apar]inea ru[ilor albi, totul ca urmare a faptului c\
a reu[it s\ g\seasc\ puncte de dialog [i interes
pentru comunit\]ile ortoxe ruse[ti din Fran]a.

Mesajul Ortodoxiei
`n toate col]urile planetei
~n ceea ce prive[te viitorul Bisericii Ruse,
ierarhul de la Roman este convins c\ se va continua ceea ce a `nceput Patriarhul Alexei al IIlea, un rol important av=nd [i comuniunea mai
str=ns\ `ntre cele dou\ Biserici Ortodxe. „Cred
c\ Biserica Ortodox\ Rus\ va continua pe aceea[i linie de deschidere [i de misiune a Ortodoxiei `n plan mondial, pe care a `nceput-o vrednicul de pomenire patriarh Alexei al II-lea. Totodat\ am convingerea c\ Ortodoxia rom=neasc\
[i cea rus\ vor ajunge la un punct comun [i vor
`mpleti mai mult misiunea pentru a face cunoscut\ dimensiunea spiritualit\]ii ortodoxe `ntr-o
lume secularizat\ [i secularizant\“, a mai precizat PS Arhiereu Ioachim. ~n opinia sa, ceea ce
au f\cut ru[ii la `nceputul veacului al XX-lea,
prin exilul c\tre Occident, dup\ instalarea dictaturii comuniste, vor trebui s\ fac\ rom=nii,
acum, la `nceputul veacului al XXI-lea. „Dup\
anul 1918, c=nd prigoana bol[evic\ a `nceput s\
cuprind\ fostul imperiu ]arist, marii teologi ru[i,
dar [i simplii credincio[i, obliga]i s\ plece din
]ar\, au f\cut cunoscute `nv\]\turile Bisericii,
at=t `n Occidentul secularizat, c=t [i `n America.
Acum, datorit\ faptului c\ a fost un exod al
rom=nilor pe toate meridianele p\m=ntului, se
poate considera c\ exist\ o continuitate. Prin intermediul credincio[ilor ortodoc[i rom=ni se
duce mesajul Ortodoxiei rom=ne[ti `n toate col]urile planetei, fiind [ansa credin]ei noastre de a
continua misiunea Bisericii Ortodoxe Ruse“, a
precizat PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul. ~n
ceea ce prive[te maniera de a `mplini aceast\
datorie sacr\, depinde de fiecare dintre noi. „Depinde de noi, care suntem fii Bisericii Ortodoxe, cum `l prezent\m pe Hristos lumii actuale,
lume care nu este numaidec=t atee, dar este indiferent\“, a conchis arhiereul de la Roman.
(Pr. Constantin Gherasim)
27

S\rb\toarea cre[tin\ este rânduit\ s\ dea vie]ii
umane un pre] `nalt. Ea coloreaz\ [i valorific\
timpul, dându-ii dimensiunea eshatologic\.
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Vechimea [i instituirea s\rb\torilor cre[tine (V)
~ntrucât Biserica, prin slujbele ei, are menirea de a re`nnoi `n
har via]a [i activitatea r\scump\r\toare a Mântuitorului,
alternarea ciclului de s\rb\tori ale anului liturgic sau
bisericesc este determinat\ de m\re]ul act al ~nvierii
Domnului, pentru c\ prin jertfa [i `nvierea Sa din mor]i s-a
realizat mântuirea neamului omenesc.
de Arhim. Vasile MIRON

D

uminica Sfintei ~nvieri [i S\pt\mâna
Sfintelor Patimi reprezint\ centrul
`ntregului an liturgic [i toate s\rb\torile graviteaz\ `n jurul acestui luminos [i str\lucit praznic. S\rb\torile premerg\toare Sfintelor
Pa[ti [i cele ulterioare formeaz\, la rândul lor,
cercuri de sine st\t\toare, cu centrele lor specifice: Na[terea Domnului [i Pogorârea Sfântului Duh. A[a cum afirma un cercet\tor renumit din secolul trecut „s\rb\torile Pa[telui [i
ale Cincizecimii constituie unul dintre polii
anului liturgic, iar solemnit\]ile Cr\ciunului [i
ale Bobotezei constituie alt pol“ 1.

S\rb\torile religioase,
un sistem pedagogic variat
[i bine structurat
Rolul s\rb\torilor biserice[ti `n sus]inerea
[i promovarea vie]ii religios-morale a credincio[ilor este determinant. Nu putem cultiva o
via]\ duhovniceasc\ autentic\ f\r\ institu]ia
s\rb\torilor. Biserica noastr\ Ortodox\ a realizat prin intermediul s\rb\torilor cre[tine[ti
un mijloc excep]ional de educa]ie [i instruire
religioas\, un climat spiritual de formare [i
modelare a caracterului moral cre[tin [i un
sistem pedagogic variat [i bine structurat de
transmitere a `nv\]\turii de credin]\.
Zilele de s\rb\toare constituie prilejuri de
manifestare a religiozit\]ii, de `ntre]inere [i
adâncire a leg\turii de comuniune cu Dumnezeu [i cu semenii [i, `n primul rând, un mediu sacerdotal de `mp\rt\[ire real\ a darurilor
[i binefacerilor pe care Dumnezeu le revars\
necontenit asupra noastr\.
S\rb\toarea cre[tin\ nu are doar un simplu rost comemorativ sau aniversar de a p\stra vie `n con[tiin]a cre[tinilor amintirea faptelor, persoanelor [i evenimentelor de seam\
din istoria sfânt\ a mântuirii pentru a le retr\i
ciclic [i a le contemporaneiza, ci rolul primordial al s\rb\torii este acela de a-i face pe
cre[tini p\rta[i vie]ii dumnezeie[ti [i de a le
comunica darurile suprafire[ti ce se `mp\rt\[esc de `ndumnezeitoarea energie necreat\ a
lui Dumnezeu, pentru a-i face capabili s\ se
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ridice deasupra patimilor, s\ devin\ biruitori
asupra p\catului [i s\ se preschimbe din m\dulare moarte ale Bisericii, `n m\dulare vii,
roditoare de fapte bune [i de sfin]enie. Aceasta este menirea s\rb\torii.

S\rb\toarea cre[tin\
valorific\ timpul
Prin slujbele divine care se s\vâr[esc `ntr`nsa, s\rb\toarea cre[tin\ prilejuie[te `ntâlnirea cerului cu p\mântul. Ea coboar\ cerul
pe p\mânt, transfigurând f\ptura [i `nnoind
fa]a lumii deoarece „cultul divin al Bisericii
Ortodoxe reprezint\ o via]\ care tr\ie[te `n
veci, o jertf\ ne`ncetat activ\, legat\ nedesp\r]it de Persoana Mântuitorului“ 2, care ne
transmite din `n\l]imea Sa cea cereasc\
binecuvântarea [i harul S\u dumnezeiesc,
condi]ia indispensabil\ a dobândirii mântuirii. Acest har fecundeaz\ via]a noastr\
duhovniceasc\ [i dezvolt\ func]iunile [i puterile noastre suflete[ti [i trupe[ti. ~n Sfânta
Liturghie ne `mp\rt\[im [i intr\m `n contact
nemijlocit cu Izvorul harului, Hristos Dum-

nezeul nostru, care se aduce pe Sine jertf\
Tat\lui „pentru via]a [i mântuirea lumii“, `n
chipul nesângeros al sfintei jertfe liturgice
sau euharistice. Prin participarea la Sfânta
Liturghie `n sfintele duminici [i s\rb\tori,
credinciosul „afl\ hran\ [i de[teptare tuturor
sim]\mintelor religioase: mul]umire, iubire,
con[tiin]a culpei, umilin]a, cererea, iubirea
aproapelui… `ntregul cre[tinism `n realizare“3.
Prin oficierea sfintelor slujbe, s\rb\torile
noastre ortodoxe creeaz\ posibilitatea „continu\rii vie]ii lui Hristos `n Biseric\ spre
mântuirea oamenilor.“4. Privit\ `n prisma acestei dimensiuni, s\rb\toarea cre[tin\ este
rânduit\ s\ dea vie]ii umane un pre] `nalt. Ea
coloreaz\ [i valorific\ timpul, ridicându-l la
rangul de majestate5, `n sensul eshatologic de
preg\tire a cre[tinului `n vederea mo[tenirii
vie]ii celei ve[nice. Ea d\ sens vie]ii acesteia
telurice [i perisabile, convingându-l [i determinându-l pe credincios s\ perpetueze duhul
comuniunii [i al tr\irii `n Hristos [i `n restul
zilelor, astfel `ncât, `ntreaga sa via]\ „s\ fie
considerat\ ca o s\rb\toare perpetu\“6.

Exemplul edificator al sfin]ilor
S\rb\torile sunt prilejuri de exprimare a
sentimentelor noastre de adora]ie [i pream\rire a lui Dumnezeu [i de cinstire sau venera]ie a sfin]ilor, `ndeplinind `n felul acesta un
scop latreutic. Prin sfintele s\rb\tori, Biserica `ndeamn\ pe fiii ei duhovnice[ti s\-[i
aminteasc\ de binefacerile [i darurile primite
de la Dumnezeu [i s\-I mul]umeasc\ pentru
ele. Ele „`nt\resc credin]a, n\dejdea [i dragostea c\tre Dumnezeu [i `i predispun pe
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Biserica Ortodox\ pomene[te, `n fiecare an, `n sâmbata dinainte
de Duminica L\satului sec de carne sau a ~nfrico[\toarei
Judec\]i, pe to]i cei adormi]i `ntru dreapta credin]\.

credincio[i spre o mai bun\ `ntrebuin]are a
darurilor dumnezeie[ti“7, deprinzându-i cu
practica deas\ a rug\ciunii.
Rolul educativ-pedagogic al s\rb\torilor
rezid\ mai ales `n faptul c\ prin cinstirea persoanelor sfinte pe care le comemor\m an de
an [i le rug\m st\ruitor ca s\ mijloceasc\
`naintea lui Dumnezeu pentru noi, Biserica
ne ofer\ `n chipurile lor adev\rate modele de
tr\ire cre[tineasc\ [i de des\vâr[ire moral\
demne de urmat pentru noi. Prin exemplul
edificator al sfin]ilor care au `ntruchipat virtutea [i evlavia cre[tin\ la modul cel mai
ideal [i prin lecturile biblice, cuvânt\rile biserice[ti, cazaniile [i m\rturisirile de credin]\
ce se rostesc `n cadrul serviciului divin a
slujbelor, s\rb\torile religioase devin un
izvor inepuizabil de `ndrumare spiritual\, o
adev\rat\ [coal\ de catehizare [i de promovare a moralit\]ii cre[tine, a generozit\]ii
[i a iubirii fa]\ de Dumnezeu [i de aproapele.
„Atât pacea cât [i dreptatea, ca [i toate
virtu]ile, precum dragostea etc. sunt experieri ale Bisericii. ~n Biseric\ experiem
adev\rata pace, dreptate [i dragoste, care
sunt energii fiin]iale ale lui Dumnezeu“8.

S\rb\torile `ntre]in [i cultiv\
sentimentul comunitar
~ns\, rostul s\rb\torilor nu este numai latreutic, doxologic [i instructiv pedagogic, ci
[i soteriologic [i ecleziologic, prin faptul c\
`ntre]in [i cultiv\ sentimentul comunitar, specific cultului nostru ortodox, contribuind la
formarea con[tiin]ei de enoria[i [i de apartenen]\ la aceea[i Biseric\. Ele unesc [i
`nfr\]esc pe to]i cre[tinii `n Hristos [i `n Biseric\, instaurând `n sânul comunit\]ii ecleziale o atmosfer\ de solidaritate, apropiere
sufleteasc\ [i `n]elegere reciproc\ `ntre to]i
membrii ei, ajutându-i s\ devin\ mai cinsti]i,
mai sociabili mai buni [i mai lumina]i la suflet. ~n sfintele s\rb\tori ale anului cre[tinii se
apropie mai mult de Dumnezeu [i simt c\
tr\iesc `n Hristos. A tr\i `n Hristos `nseamn\
a te identifica cu aproapele `n persoana c\ruia se substituie Hristos. Aceast\ con[tiin]\
cre[tineasc\ `i face pe credincio[i s\ se simt\
uni]i [i `nfr\]i]i `ntre ei, mai ales `n cadrul
Sfintei Liturghii, `n timpul c\reia, uitând de
„toat\ grija cea lumeasc\“ se simt „ca `n
cer“, `n\l]a]i cu inimile [i cu sufletele `n sferele paradisului [i `nfr\]i]i cu `ngerii, care
„slujesc `mpreun\ cu noi [i `mpreun\ cu noi
sl\vesc bun\tatea lui Dumnezeu“. (...)
Ca o concluzie general\ a celor enun]ate
anterior, putem spune c\, prin solemnit\]ile
lor, „s\rb\torile sunt mijloace indispensabile
de a veni `n ajutorul neputin]ei firii omene[ti,
incapabil\ `n aceast\ via]\ de un cult ne`ntrerupt, fie interior, fie exterior. Ele ne ajut\
anul II (IX) nr. 1-2

Mo[ii de iarn\, pomenirea
celor muta]i `n via]a ve[nic\
Biserica Ortodox\ pomene[te, `n fiecare an, `n sâmbata
dinainte de Duminica L\satului sec de
carne sau a ~nfrico[\toarei Judec\]i, pe
to]i cei adormi]i `ntru dreapta credin]\. Cultul divin din
aceast\ zi de sâmb\t\ - anul acesta 21
februarie - cunoscut\ [i sub denumirea
popular\ de „Mo[ii
de Iarn\“, const\ `n
s\vâr[irea Sfintei
Liturghii [i a Slujbei
Parastasului pentru
mor]i, slujbe de pomenire urmând a se
oficia [i `n cimitire, acolo unde sub
straja sfintelor cruci odihnesc cei
dragi ai no[tri. Pentru pomenirea
celor adormi]i Biserica Ortodox\ a
rânduit rug\ciuni periodice care se
s\vâr[esc la urm\toarele termene:
ziua a 3-a, ziua a 6-a, ziua a 9-a, ziua
a 40-a, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni,
la 12 luni [i `n fiecare an pân\ la
`mplinirea a 7 ani de la moarte. De
asemenea, a rânduit zile speciale,
cum este aceast\ sâmb\t\, dar [i
sâmb\ta de dinaintea Rusaliilor, denumit\ `n popor „Mo[ii de Var\“.
Cu acest\ ocazie, credincio[ii fac
milostenie pentru sufletele p\rin]ilor, mo[ilor [i str\mo[ilor adormi]i
„`ntru dreapta credin]\, `n n\dejdea
`nvierii ve[nice“ (Sinaxarul de la Utrenie), muta]i de aici `n via]a ve[nic\, prin aceast\ pomenirie general\,
anun]ându-se, pe de o parte, rug\ciunile de iertare care se s\vâr[esc `n
cultul divin din Duminica ~nfrico[\toarei Judec\]i, cât [i, pe de alt\
parte, se fac referiri exprese la cea
s\ dobândim o con[tiin]\ mai vie despre
binefacerile primite [i s\ ne preg\tim pentru
via]a ve[nic\, unde cultul adus lui Dumnezeu
va fi f\r\ de sfâr[it. Ele trebuie s\ re`nsufle]easc\ credin]a noastr\ [i s\ sporeasc\ recuno[tin]a noastr\ fa]\ de Dumnezeu“9. 
1

L’Abbé R. Aigrain, op. cit., p. 634.
Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Cultul [i ereziile,
Pite[ti, 1926, p. 29.
2

din urm\ zi, a Judec\]ii Universale
sau de ob[te, descris\ de altfel prin
intermediul pericopei evanghelice
rânduit\ spre a se citi la Sfânta
Liturghie, apar]inând Sfântului
Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele 31-46.
Rug\ciunile ini]iate `n aceast\ zi
marcheaz\ `nceputul unui ciclu de
pomenire a mor]ilor care se va `ncheia `n sâmb\ta lui Laz\r sau a
Floriilor. Acestea au un deosebit rol
`n a reface con[tiin]a unit\]ii dintre
cei vii [i cei adormi]i [i sunt mijloc de
a le acorda cuvenita cinstire [i
pre]uire, mai ales c\ avem credin]a
c\, totodat\, [i cei muta]i de aici, la
rândul lor, deplin con[tien]i fiind,
vegheaz\ asupra noastr\, ocrotindune cu dragostea [i neostenita lor
rug\ciune. Potrivit `nv\]\turii noastre de credin]\, aceste rug\ciuni [i
fapte de milostenie sunt benefice, la
momentul Judec\]ii Universale cânt\rind mult `n favoarea dobândirii
mântuirii ve[nice. (pr. Cornel Paiu)
3

Dr. Vasile Mitrofanovici [i colab., op. cit., p. 505.
Ibidem, p. 107.
5
Vasile B\ncil\, Duhul s\rb\torii, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996, p. 70.
6
L. A. Molien, op. cit., vol. II, p. 19.
7
Protosinghel Melchisedec {tef\nescu, Manual de
Liturgic\, Bucure[ti, 1962, p. 98.
8
Mitropolitul Hierotheos Vlachos, op. cit. p. 33.
9
L. A. Molien, op. cit., vol. II, p. 19.
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Cu trei s\pt\mâni `nainte de
sosirea Postului Mare `ncepem s\ auzim
`ndemnul necontenit la poc\in]\:
U[ile poc\in]ei deschide-m
mi,
„U
D\t\torule de via]\!“..
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Triodul, o istorie a `ndrept\rii
La fiecare `nceput al c\l\toriei a Marelui Post, Biserica ne
reaminte[te c\, dac\ prin ne`ng\duita atingere [i gustare din
pom `ntreg neamul omenesc a fost supus legii stric\ciunii [i
mor]ii, prin pomul cel nou de pe Golgota se aduce r\scump\rare,
prin roada Crucii, care este jertf\, iertare [i bucurie. Aceast\
nou\ gustare a[az\ `n trupurile [i sufletele noastre „s\mân]a
`nvierii [i a vie]ii de veci“ (Pr. Dumitru St\niloae, „Spiritualitate
[i comuniune `n Liturghia Ortodox\“).
Perioada Triodului ne d\ posibilitatea acestui urcu[ spre
Golgota unde g\sim suferin]\, dar [i r\scump\rare [i, ce este
mai important: „Iertare“. Al\turi, de[i mormântul se afl\ gol,
g\sim la capatul acestui urcu[ „Lumina ~nvierii“ [i cuvântul
rostit de Iisus cel ~nviat: „Bucura]i-v\!“. Postul, de[i este
anevoios, ne aduce bucurie.
de pr. drd. Drago[ Alexandru MUNTEANU

C

u trei s\pt\mâni `nainte de sosirea Postului Mare `ncepem s\ auzim `ndemnul
necontenit la poc\in]\: „U[ile poc\in]ei
deschide-mi, D\t\torule de via]\!“ (din cânt\rile
Triodului).
C\l\toria `ncepe cu Duminica vame[ului [i
fariseului (`n acest an `n ziua de 8 februarie,
Duminica a XXXIII-a dup\ Rusalii (Lc. 18, 1014) urmat\ de aceea a Fiului Risipitor, Duminica
a XXXIV-a dup\ Rusalii (Lc. 15, 11-32),
Duminica l\satului sec de carne (a `nfrico[\toarei
Judec\]i, Mt. 25, 31-46) [i, aceast\ preg\tire se
`ncheie cu Duminica l\satului sec de brânz\ (a izgonirii lui Adam din Rai, Mt. 6, 14-21).
Cartea „Triodul“, care are `n vedere aceast\
preg\tire exemplificat\, mai `ntâi prin cele
partu sapt\mâni enun]ate mai sus, ne introduce,
prin slujbele sale, `n cele [ase s\pt\mâni de post
propriu-zis, fiecare având un rost [i un sens. Ele
sunt: Duminica Ortodoxiei, a Sfântului Grigore
Palama, a Sfintei Cruci, a Sfântului Ioan Sc\raru, a Cuvioasei Maria Egipteanca [i a Floriilor.
Aplecându-ne asupra fiec\rei Duminici afl\m
cât\ grij\ are „Mama Biseric\“ s\ ne informeze
[i s\ ne formeze ca buni fii ce trebuie s\ devenim, ca s\ ne bucur\m de „Lumina ~nvierii“.

Smerenia se `nva]\
~n prima duminic\, Duminica vame[ului [i
fariseului, ni se vorbe[te despre smerenie. Smerenia se `nva]\ contemplându-L pe Hristos care
a spus: „`nv\]a]i de la Mine pentru c\ sunt blând
[i smerit cu inima“. Smerenia se `nva]\ m\su30

rând totul prin El, raportând totul la El. F\r\
Hristos, adev\rata smernie este imposibil\. Cu
fariseul smerenia `ns\[i devine un act de mândrie, a realiz\rilor umane, care este o alt\ form\
de m\rire de sine, fariseic\. Acum `ncepe o perioad\ a c\ut\rilor, a rug\ciunii smerite care este
`nceputul adev\ratei poc\in]e. Dând glas `n tot
postul cânt\rilor specifice ne descoperim dorin]a „…`n c\r\rile mântuirii `ndrepteaz\-m\, N\sc\toare de Dumnezeu, c\ci cu p\cate grozave
mi-am spurcat sufletul [i cu lenevire mi-am
cheltuit toat\ via]a mea“ [i „la mul]imea
p\catelor mele celor rele cugetând eu, tic\losul,
m\ cutremur de `nfrico[ata zi a judec\]ii, ci
`ndr\znind spre mila milostivirii Tale, ca David
strig }ie: miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta“.

~napoi acas\
Aici afl\m de timpul poc\in]ei, `ntoarcerea
omului din propriul exil. Cu to]ii tr\im aceast\
experien]\. A[a descoperim esen]a cre[tinismului [i bucuria de a ne re`ntâlni cu Tat\l Ceresc
care, de departe, v\zându-ne efortul [i dorin]a
`ntoarcerii, ne iese `n `ntâmpinare alergând spre
noi, `mbr\]i[ându-ne, ne `mbrac\ din nou cu
hain\ nou\ peste cea veche, p\tat\ [i rupt\,
punând `n deget pecetea puterii [i a reconfirm\rii ca fii ai Lui [i `n final chemând pe to]i
s\ se veseleasc\ „…c\ci iat\ fiul Meu pierdut a
fost [i s-a aflat, mort a fost [i a `nviat“. O particularitate liturgic\ a acestei duminici trebuie
men]ionat\ `n mod special. La Utrenie, dup\
cântarea solemn\ a Polieleului, se cânt\ tristul [i
nostalgicul Psalm 136 „…la râul Babilonului,

acolo am [ezut [i am plâns când ne-am adus
aminte de Sion… cum s\ cânt\m cântarea
Domnului `n p\mânt str\in?“. Aceasta este
cântarea evreilor `n captivitatea babilonian\, `n
exilul lor dramatic `n care datorit\ mândriei [i
neascult\rii au ajuns, el amintindu-[i de Ierusalimul lui Dumnezeu [i de dorul `ntoarcerii
când `[i propune s\ devin\ un om nou. Acest
Psalm va fi cântat `nc\ de dou\ ori `nainte de
`nceperea postului.

Timpul hot\rât pentru iubire
~n s\pt\mâna urm\toare Biserica `ncepe s\
ne acomodeze cu efortul duhovnicesc pe care `l
va a[tepta de la noi peste [apte zile. Cu o zi
`nainte Biserica ne invit\ la pomenirea general\
a celor ce au adormit `ntru n\dejdea `nvierii
ve[nice. Rug\ciunea pentru cei mor]i este expresia fundamental\ a Bisericii pentru iubire.
Ne rug\m lui Dumnezeu s\-i pomeneasc\ pe cei
r\posa]i pentru c\ noi `i iubim, iar `n Hristos
care este Via]a, ne `ntâlnim cu cei mor]i. Dup\
aceea continu\m cu sâmb\ta, numit\ [i Mo[ii de
iarn\, s\ tr\im experien]a vie]ii [i a mor]ii [i `n
toate s\pt\mânile postului, c\ci prin post noi
murim [i `nviem. Aceast\ iubire ni se transmite
din Duminica ~nfrico[\toarei Judec\]i (a l\satului sec de carne), ca un criteriu al judec\]ii lui
Hristos. Iubirea nu este o simpl\ preocupare
uman\ pentru o justi]ie abstract\ [i pentru s\raci
anonimi, ci o iubire concret\ [i personal\ pentru
cei de lâng\ mine, oricine ar fi, pe care
Dumnezeu a f\cut s\-i `ntâlnesc `n via]\. Iubirea
cre[tin\ este posibilitatea de a-L vedea pe
Hristos `n cel\lalt [i pe care Dumnezeu, `n grija
ianuarie-februarie 2009

Triodul nu este numai o carte de slujb\,
ci el cuprinde o istorie a `ndrept\rii,
a poc\in]ei, dar [i a biruin]ei.

Sa ve[nic\ [i tainic\, a hot\rât s\-l aduc\ `n via]a
ta, fie chiar [i pentru câteva momente `n care s\
te exprimi printr-o fapt\ bun\. Aceast\ iubire nu
trebuie confundat\ cu activismul social care nu
are `n vedere neap\rat persoana ci individul, devenind `n acest fel o activitate abstract\ [i nu
este corelat\ cu iubirea. Timpul hot\rât pentru
iubire este „acum“ [i nu `n viitor. Aceast\ form\
de iubire a persoanei ]inte[te dincolo de aceast\
lume - pentru c\ motiva]ia ei este `n Dumnezeu
„dac\ a]i f\cut aceasta unuia prea mic, Mie
Mi-a]i f\cut“.

Rede[teptarea lui Adam
Gata, suntem preg\ti]i! Ne mai lipse[te,
totu[i, ceva: „Iertarea“. Izgonirea lui Adam din
Rai ne aminte[te c\ omul a fost creat pentru
Rai, spre cunoa[terea `n fapt a lui Dumnezeu.
P\catul l-a lipsit pe om de acea via]\ binecuvântat\ iar existen]a lui pe p\mânt s-a transformat `ntr-un exil din care numai iubirea lui
Dumnezeu ne mai putea readuce. Iubirea lui
Dumnezeu nu a disp\rut [i nici nu a sc\zut
niciodat\ [i de aceea, din iubire, L-a trimis pe
Fiul S\u, ca El, prin jertf\ [i iubire s\ aduc\
iertare vechiului Adam, pref\cându-L `n Adam
cel Nou. Din Adam cel chinuit de remu[c\ri
`ntr-un Adam con[tient [i doritor de a reveni `n
Raiul pierdut. De[teptat Adam, con[tientizat,
p\[e[te acum `n rede[teptarea poruncii c\lcate
`n Rai, aceea a p\zirii postului [i `ncepe prin a
posti [i a se ruga. A[a `ncepe prima s\pt\mân\
de post, prin canonul de poc\in]\, Canonul cel
Mare. Acesta ne poart\ `ntr-o c\l\torie duhovniceasc\ al c\rui scop este de a ne trece dintr-o
stare spiritual\ `n alta - `n acea stare, exprimat\
de la `nceputul canonului: „de unde voi `ncepe
a plânge faptele vie]ii mele tic\loase? Ce `ncepere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de
acum?“, „râvnind neascult\rii lui Adam, celui
`ntâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbr\cat de
Dumnezeu [i de ~mp\r\]ia cea de veci [i de
desf\tare pentru p\catele mele. Am pierdut
toate darurile dumnezeie[ti. ~ntinatu-mi-am
haina trupului meu [i mi-am spurcat podoaba
cea dup\ chipul [i asem\narea Ta, Mântuitorule“. Iat\ cum Canonul cel Mare ne descoper\ p\catele conducându-ne spre poc\in]\,
prin medita]ie, asupra m\re]iei istoriei biblice,
care este o istorie a p\catului, a poc\in]ei [i a
iert\rii. Canonul ne duce `n acel spa]iu
duhovnicesc `n cadrul c\ruia, poc\in]a, devine
din nou posibil\ a[a c\ rostim: „Ziditorule, ai
f\cut lut, ai pus `n mine trup [i oase [i suflet de
via]\! Ci o F\c\torule, Mântuitorule [i Judec\torule, prime[te-m\ pe mine, cel ce m\ poc\iesc“. A[a c\ aceast\ c\l\torie a Postului `ncepe
cu o re`ntoarcere la punctul de plecare, lumea
Crea]iei, C\derii [i R\scump\r\rii, o lume `n care toate vorbesc de Dumnezeu [i reflect\ slava
Sa [i `n care omul g\se[te adev\rata dimensiune
anul II (IX) nr. 1-2

a vie]ii sale [i având aceast\ temelie se
poc\ie[te.

Trepte spre m=ntuire
Ajun[i prin aceste `ndemnuri duhovnice[ti
la prima duminic\ a Sfântului Post, Biserica, ne
descoper\ marea putere a Ei - redescoperirea [i
ap\rarea marilor adev\ruri care stau temelii
tainice vie]ii Ei, „biruin]a Ortodoxiei“, `n care
ni se aminte[te de victoria asupra iconoclasmului [i restabilirea cultului icoanelor `n anul 843.
Leg\tura acestei pr\znuiri cu Postul Mare este
una pur istoric\. Mai departe ne este prezentat\
alt\ biruin]\ `n cadrul celei de a doua duminici
a Sfântului Post, aceea a Sfântului Grigore Palama care `n secolul al XIV-lea rea[az\ adev\rurile contestate, `n lumina acelor adev\ruri
temeinicite de Sfintii P\rin]i, `n veacurile trecute, prin `n]elepciune, jertf\ muceniceasc\,
sprijini]i de Sfântul Duh. Aceste dou\ duminici,
cât [i cea de-a patra [i a cincea au `n esen]a lor
dou\ teme - una cuprins\ `n textul evanghelic [i
cea de-a doua `n a[ezarea voit\ a Bisericii `n amintirea acelor evenimente de biruin]\ (primele
dou\ duminici) iar `n cea de-a patra, a Sfântului
Ioan Sc\rarul, [i a cincea, a Sfintei Maria
Egipteanca ne `ndeamn\, ca citindu-le ostenelile scrisului [i ale vie]ii lor s\ c\p\t\m con[tiin]a valorilor reale [i adev\rate ale vie]ii. ~n
duminica a treia primim putere privind la Sfânta Cruce, care, prin textul biblic [i mesajul pe
care vrea s\ ni-l transmit\, dovede[te grija Bisericii pentru noi de a ne `nt\ri la `njum\t\]irea
postului pe to]i cei `ndoielnici, amintindu-ne c\
numai prin voin]a noastr\ liber\ putem urma lui

Hristos „dac\ vreun om vrea s\ ~mi urmeze
Mie, acela s\ se lepede de sine s\-[i ia crucea [i
s\-mi urmeze Mie“ (Mc. 8, 34). Osteni]i, poate
`ndoielnici, ajungem la ultima duminic\ a
Sfântului Post, `n care auzim vestea c\: „…Fiul
Omului se va da `n mâinile oamenilor [i-L vor
ucide, iar dup\ ce-L vor ucide a treia zi va
`nvia“ (Mc. 9, 31). Din aceast\ duminic\, numit\ a Floriilor (Intrarea `n Ierusalim) accentul
se mut\ acum de la pocain]a [i osteneala noastr\
c\tre faptele ce s-au f\cut pentru noi [i pentru a
noastr\ mântuire. Tonul slujbelor se schimb\,
iar nevoin]ele noastre cap\t\ sens, sensul Crucii
[i ~nvierii. ~n timp ce-L urm\m pe Iisus `n
Ierusalim `n alaiul mul]imilor, a ucenicilor [i
apostolilor ascult\m cu nesa], sear\ de sear\, zi
de zi, lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, devenind uimi]i [i tem\tori pentru c\ ni se anun]\
iar\[i: „…iat\, ne suim `n Ierusalim [i Fiul
Omului va fi dat `n mâna arhiereilor [i c\rturarilor [i-L vor osândi la moarte [i-L vor scuipa,
[i-L vor biciui [i-L vor omor` dar dup\ trei zile
va `nvia…“ (Mc. 10, 32-45), iar la cap\tul acestor zile de trud\ duhovniceasc\, de ispite [i
nevoi, ne vom al\tura aceluia care a spus „…cu
adev\rat Acesta a fost Fiul Lui Dumnezeu…“
(Mt. 27, 54).
Acesta este momentul `ncheierii perioadei
Triodului. Am constatat c\ Triodul nu este numai o carte de slujb\, ci el cuprinde o istorie a
`ndrept\rii, a poc\in]ei, dar [i a biruin]ei. Fiecare cuvânt ne deslu[e[te caracter, voin]\ [i `mplinire - ne poart\ cu privirea [i pa[ii spre Golgota, care este cap\tul de jertf\ a Fiului Omului,
pentru noi [i pentru a noastr\ mântuire. 
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Copilul este, de obicei, supus, ascult\tor [i iubitor
[i de aceea smerenia lui este model al virtu]ii,
iar smerenia câ[tig\ ve[nicia.

MEDITA}IE

Copil\ria - model al virtu]ii [i al ve[niciei
de prof. Otilia B+RG|OANU

F

iecare copil este primit cu dragoste `n
familia cre[tin\. Dragostea pe care
copilul o prime[te de la p\rin]i `n primii
ani de via]\ este de ne`nlocuit, fiind temelia
solid\ pe care `[i va putea cl\di propria via]\.
Lipsa acestei iubiri las\ r\ni adânci [i incurabile
dac\ pruncul nu prime[te harul iubirii lui
Dumnezeu. Deoarece cel lipsit de dragostea
p\rinteasc\ la `nceputul vie]ii sale este prea slab
pentru a `ndura suferin]ele psihice. Chiar [i cele
mai mici lovituri, primite `n mod inevitabil pe
parcursul vie]ii, `l afecteaz\ profund.

~mp\r\]ia Cerurilor
este a celor ca ei
Marii psihologi spun c\ primii trei ani din
via]a copilului au o importan]\ vital\ pentru
cre[terea trupeasc\, mental\ [i duhovniceasc\.
~n ace[ti trei ani se modeleaz\ caracterul lui [i
educa]ia p\rinteasc\ poate aduce noului n\scut
modelul unei vie]i cre[tine.
Rug\ciunea p\rin]ilor [i strânsa leg\tur\ cu
Biserica va face ca vârsta copil\riei s\ fie un rai.
~n Sfânta Evanghelie motivul copil\riei [i al
copilului este amintit de multe ori, constituind
reper `n devenirea noastr\ spiritual\.
Iat\ ce spune pedagogul Constantin Cuco[:
„Copil\ria `nseamn\ inocen]\, plasticitate [i ca
urmare capacitate de perfec]ionare, promisiune
a concretiz\rii acesteia. Copil\ria nu `nseamn\
imaturitate, imobilitate, ci presupune posibilitatea de progres, de mers `nainte pe drumul
`ndrept\rii.“
De aceea copil\ria este privit\ ca un model
al virtu]ii, deoarece este starea de perfec]iune la
care adultul va accede pentru a fi mântuit:
„L\sa]i copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i c\ci
~mp\r\]ia Cerurilor este a celor ca ei“.
A[adar, idealul educa]iei nu trebuie c\utat
`nainte, ci `n urm\ prin reg\sirea purit\]ii prime,
a copilului.
~n fapt, via]a adultului n-ar trebui s\ rezide
`n altceva, decât `n a redescoperi prin intermediul a ceea ce a r\mas, prin inten]ie [i cu ajutorul analizei, toate comorile de intui]ie l\sate
mo[tenite de copil\rie. (Georges Habra, Iubire
[i senzualitate)

Copilul, o persoan\ `n formare
Uneori, adul]ii ascult\ numai pe jum\tate
ceea ce le spun copii. Trebuie s\-i ascult\m pe
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copii cu aten]ie [i `n timpul lec]iilor, ca educatori, dar [i `n rug\ciune. Medita]ia la s\rb\toarea
„~ntâmpin\rii Domnului“ [i profesia pe care o
practic m-au f\cut s\ m\ gândesc la aceast\
tem\.
Ascultarea copilului este de fapt convorbirea cu o persoan\ uman\ care `n acel moment
`[i formeaz\ personalitatea.
Copiii de ast\zi `[i petrec mare parte din
timpul lor `n gr\dini]e [i `n [coli, de aceea
p\rin]ii trebuie s\ fie la curent cu ceea ce se petrece acolo, deoarece educa]ia propriului copil
depinde [i de bagajul informa]ional c\p\tat `n
cadrul institu]iei pe care o frecventeaz\. Mai
mult chiar, depinde [i de anturaj - colegii, prietenii pe care copilul `i are.
P\rin]ii trebuie s\ fie informa]i despre ceea
ce `nva]\ copii la [coal\ [i s\ fie con[tien]i de
poten]ialul d\un\tor al unor interpret\ri gre[ite
`n domeniul religiei, biologiei, istoriei etc.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, un mare pedagog
[i p\rinte al Bisericii, `i sf\tuie[te pe p\rin]i s\
vegheze asupra sim]urilor copiilor lor, s\ fie
mereu aten]i la ceea ce v\d, ce aud ace[tia.
Contactul cu crea]ia lui Dumnezeu ajut\
mult formarea unei gândiri religioase.
De asemenea, iat\ ce spune Sfântul Vasile
cel Mare: „Nu este cu putin]\ s\ fie vrednici de

~mp\r\]ia Cerului cei care nu-i imit\ pe copii `n
privin]a egalit\]ii reciproce dintre ei“.

Copiii tr\iesc starea adamic\
Copilul este, de obicei, supus, ascult\tor [i
iubitor [i de aceea smerenia lui este model al
virtu]ii, iar smerenia câ[tig\ ve[nicia. Deci „Cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta este cel
mai mare `n ~mp\r\]ia Cerurilor“ (Matei 18, 4)
Smerenia este tipic\ vârstei copil\riei. Când
virtutea smereniei este lucrat\ natural ca [i un
copil, atunci sunt [anse ca raiul copil\riei s\
devin\ ve[nicie.
Cine posed\ umilin]a [i smerenia unui
copil, acela e mare [i va primi harul [i ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. „Adev\r v\ spun vou\.
De nu v\ ve]i `ntoarce [i nu ve]i fi ca [i copiii
nu ve]i intra `n ~mp\r\]ia Cerurilor“ (Matei 18,
23). Din acest punct de vedere copiii tr\iesc
starea adamic\, starea la care trebuie s\ ajung\
[i p\rin]ii. „Copil\ria `nseamn\ privilegiul [i
bucuria de a o lua de la cap\t.“ (ped. Constantin Cuco[)
~n concluzie, putem spune c\ vârsta
copil\riei este un model al virtu]ii [i ve[niciei
prin faptul c\ `n copil\rie ne reg\sim pe noi
`n[ine [i dorul de a ne re`ntoarce `n ve[nicia purit\]ii. 
ianuarie-februarie 2009

RECENZIE
O excelent\ monografie cu valoare [tiin]ific\ deosebit\
ment aniversar, „vine s\ clarifice multiple incertitudini referitoare la una
dintre cele mai vechi
episcopii din România,
care s-a organizat `n zorii
noului stat medieval, Moldova, ]inut ce-[i dobândise
de câ]iva ani atât independen]a teritorial\ cât [i cea
eclesial\“.

de prof. dr. Ioan MITREA
Aniversarea a 600 de ani de la prima atestare documentar\ a Episcopiei Romanului, moment cu multiple [i ample semnifica]ii `n istoria Bisericii Ortodoxe Române, [i pe un plan mai larg `n istoria culturii române[ti, a fost marcat\ de mai
multe activit\]i cultural-religioase, de
con]inut [i de mare rezonan]\, organizate
de Centrul Eparhial de la Roman, cu
binecuvântarea PS Eftimie, Episcopul
Romanului [i directa implicare [i coordonare a PS Dr. Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
~ntre lucr\rile tip\rite cu acest
prilej sub egida Centrului Eparhial de
la Roman, se `nscrie [i volumul
„Episcopia Romanului. Cercet\ri
arheologice“, Editura Filocalia, Roman, 250 p. (din care 60 p. text - inclusiv concluziile [i `n limbile englez\ [i francez\ - [i o bogat\ ilustra]ie, de bun\ calitate, cuprinzând
plan[ele I-VI [i 1-160, precum [i
figurile 1-15), datorat arheologului [i istoricului dr. Vasile Ursachi.

Analiz\ pertinent\,
exhaustiv\ [i
multidisciplinar\ a
artefactelor arheologice
Nu spunem o noutate afirmând c\ valoarea
unei asemenea lucr\ri, care are `n aten]ie rezultatele unor cercet\ri arheologice, `n cazul de fa]\
este vorba de situl arheologic de la Episcopia
Romanului, ini]iate `nc\ din 1964 [i continuate,
cu mari `ntreruperi, pân\ `n 2004, cu un accent
deosebit `n anii 1998-2004, depinde de cel pu]in
doi factori sau dou\ realit\]i obiective: valoarea
prezumat\ a sitului arhelogic [i capacitatea
cercet\torului, a arheologului dublat de atributele
istoricului cu larg orizont, capabil de o analiz\
pertinent\, exhaustiv\ [i multidisciplinar\ a artefactelor arheologice descoperite, dar [i `ncheieri
cu caracter istoric credibile [i durabile.
Cât prive[te valoarea prezumat\ a sitului
arheologic `n discu]ie, aceasta era indiscutabil\,
având `n vedere c\ viza vechile edificii de dinaintea bisericii Episcopale construite de Petru
Rare[ la Roman. Al doilea factor, competen]a
cercet\torului, este indubitabil, fiind vorba de
dr. Vasile Ursachi, un specialist recunoscut [i
apreciat `n lumea arheologilor [i istoricilor, de
anul II (IX) nr. 1-2

~n limitele
adev\rurilor
[tiin]ifice

peste
jum\tate de secol.

Documente ce `mbog\]esc
patrimoniul cultural al ]\rii
Revenind la lucrarea „Episcopia Romanului. Cercet\ri arheologice“, putem afirma, f\r\
exagerare [i cu toat\ responsabilitatea, c\ ne
afl\m `n fa]a unei excelente monografii cu valoare [tiin]ific\ deosebit\ care pune `n circuitul
istoriografic documente inedite [i importante,
scoase din „arhiva p\mântului“, documente ce
`mbog\]esc patrimoniul cultural al ]\rii. Este o
lucrare, la prima vedere de istorie local\, dar cu
reverbera]ii de importan]\ pentru istoriografia
na]ional\. Pe bun\ dreptate `n „Cuvânt `nainte“,
la aceast\ monografie, PS Dr. Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului,
care a sprijinit moral [i material atât cercet\rile
arheologice din ultimii ani, dar [i valorificarea
[tiin]ific\ a acestor cercet\ri, releva c\ aceast\
lucrare, care vede lumina tiparului la acest mo-

Lucrarea „Episcopia Romanului. Cercet\ri arheologice“, structurat\ `n opt capitole,
are un con]inut bogat, conving\tor, armonios prezentat, care
pune `ntreb\ri, dar d\ [i r\spunsuri credibile, `n limitele adev\rurilor [tiin]ifice. Simpla men]ionare a titlurilor celor opt capitole este sugestiv\ [i ne `ndeamn\
la lectur\: Cap. I. Dovezi ale
`nceputului cre[tinismului `n zona
Romanului; Cap. II. Istoricul cercet\rilor; Cap. III. Prezentarea descoperirilor. Stratigrafia; Cap. IV. Gropi;
Cap. V. Catedrala; Cap. VI. Necropola; Cap. VII. Materiale descoperite;
Cap. VIII. Concluzii. Toate afirma]iile
din text sunt sus]inute de o bogat\ ilustra]ie, alb-negru [i color, care m\re[te
interesul pentru lucrare.
Departe de noi `ncercarea de a
povesti con]inutul capitolelor men]ionate. O
asemenea lucrare „se cite[te“ nu se poveste[te.
Totu[i nu putem `ncheia f\r\ a eviden]ia c\ dincolo de importan]a de ansamblu a materialelor
descoperite, cercet\rile arheologice au dovedit,
f\r\ putin]\ de t\gad\, c\ sub biserica episcopal\
de la Roman, construit\ de Petru Rare[, a existat
o biseric\ de piatr\, de dimensiuni mari, construit\ `nc\ la sfâr[itul sec. al XIV-lea, o biseric\
care exista la data documentului din septembrie
1408 dat de Alexandru cel Bun, care amintea
biserica „Sf. Parascheva“ `n care a fost `nmormântat\ mama sa.
Dac\ autorul [i cei care au facilitat tip\rirea
lucr\rii prezentate merit\ toat\ admira]ia
noastr\, un gând de mul]umire se `ndreapt\ [i
spre truditorii Editurii Filocalia, dar [i spre harnicii [i pricepu]ii tipografi de la „DocuprintBac\u“, condu[i de un mare sufletist, iubitor de
cultur\ aleas\, de carte bine tip\rit\ [i frumos
finisat\, dl. Ionel Rusei. 
33

Olivier Clément a fost un teolog al
revela]iei ortodoxe `ntr-oo lume
secularizat\, reu[ind s\ pun\ Ortodoxia
[i mesajul ei deasupra tuturor.

REPERE

Olivier Clément, un teolog pentru mileniul III
La vârsta de 87 de ani, teologul ortodox
francez Olivier Clément (foto) a trecut la cele
ve[nice, `n seara zilei de joi, 15 ianuarie
2009, la Paris. N\scut `n anul 1921 la
Cévennes, acesta a f\cut ini]ial studii
istorice. Oscilând `ntre ateism [i cercet\rile
`n direc]ia spiritualit\]ii asiatice, `n cele din
urm\, s-a convertit la Ortodoxie, la vârsta de
30 de ani. A devenit unul dintre m\rturisitorii
remarcabili ai Ortodoxiei `n Occident, `n cea de-a doua jum\tate a secolului trecut.
Dup\ botez, a studiat teologia la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge“ din
capitala Fran]ei, institut al c\rui doctor [i profesor a devenit. ~n decursul timpului,
a fost distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universit\]ii catolice din
Louvain (Belgia), al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti [i al
Universit\]ii „Sacré Coeur“ din Connecticut (Statele Unite ale Americii).

de pr. Constantin GHERASIM

D

ragostea fa]\ de Adev\r [i dorin]a de a
urca pe treptele des\v=r[irii au f\cut din
persoana sa unul dintre cei mai importan]i teologi ortodoc[i contemporani. Mai mult, `n
mod providen]ial, sub obl\duirea sa, nu mai pu]in
de [apte ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, [i-au
sus]inut lucrarea de doctorat la Institutul „Saint
Serge“ din Paris. ~ntre ace[tia s-a num\rat [i
Preasfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul,
care a fost [i un apropiat al familiei marelui g=nditor [i teolog francez.

Un teolog al speran]ei,
al ~nvierii [i al smereniei
Mutarea la cele ve[nice a profesorului Olivier
Clément, `n ziua de 15 ianuarie, a constituit un
moment trist pentru `ntreaga Biseric\ Ortodox\.
„P\strez foarte multe amintiri despre familia Clément pentru faptul c\ am fost duhovnicul so]iei
profesorului, Monica, `n perioada c=t am stat la
Paris. Olivier Clément a fost un om de o spiritualitate deosebit\. Avea o viziune extraordinar de des-

chis\. Era un ortodox convins, provenit dintr-o familie atee, care s-a botezat la v=rsta de 30 de ani.
Tot ce a dob=ndit `n domeniul teologiei a fost, s-ar
putea spune, prin revela]ie, ca oarec=nd marele
apostol Pavel. De altfel, Olivier Clément a fost un
teolog al revela]iei ortodoxe `ntr-o lume secularizat\, reu[ind s\ pun\ Ortodoxia [i mesajul ei deasupra tuturor. A fost un teolog al speran]ei, al ~nvierii [i al smereniei. Se bucura ca Serafim de Sarov la `nt=lnirea cu semenii s\i. Nu cred s\ fi avut
vreun resentiment ori s\ fi purtat ur\ cuiva. Fiecare
curs al s\u se sf=r[ea `n bucuria ~nvierii. ~mi amintesc c\ am vrut s\ `ntocmesc o tez\ de doctorat
`n care s\ privesc Biserica `n fa]a societ\]ii moderne, `ns\ mi-am dat seama c\ pe acest subiect
s-a scris foarte mult. Fiind c\lug\r, profesorul Olivier Clément mi-a cerut s\ abordez o tem\ de spiritualitate [i s\ lucrez la o tez\ despre p\rintele Dumitru St\niloae, care nu era foarte cunoscut `n
Fran]a. Pentru c\ marele nostru teolog a scris pu]in
`n francez\, am avut o misiune mai pu]in u[oar\,
fiind nevoit, al\turi de Olivier Clément s\ creez
cuvinte [i expresii `n francez\. Eram nevoit s\ iau
[i s\ analizez fiecare capitol din lucrare, at=t sub
aspect lingvistic, c=t [i teologic. Mare m=nuitor al
limbii franceze, Olivier Clément m-a `nv\]at s\
elimin anglicanismele [i orice era str\in de limba
francez\. Putem spune c\ teologia lui a fost una
pentru mileniul III. Ast\zi nu se poate face abstrac]ie de g=ndirea sa, a unui teolog precum p\rintele St\niloae [i al]ii asemenea lor. Cei care l-am
cunoscut [i i-am stat `n preajm\ avem datoria s\-l
pomenim mereu“, a afirmat Preasfin]itul Arhiereu
Ioachim B\c\uanul. 

~nceput de an `mpreun\ cu Hristos
~n miez de noapte, la r\scrucea dintre ani, la Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“ din Roman, s-au adunat
pentru rug\ sfânt\ numero[i credincio[i.
Izola]i de zgomotul agresiv al manifest\rilor de bucurie, de
sunetele asurzitoare ale artificiilor [i de zbuciumul iscat de
`ntâmpinarea noului an 2009, cei ce au dorit s\ `[i reg\seasc\
lini[tea sufleteasc\ [i-au `ndreptat pa[ii c\tre Sfânta Catedral\ a Romanului. Aici, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
`nconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat Slujba Acatistului
Mântuitorului Iisus Hristos [i Slujba de Te Deum pentru binecuvântarea `nceputului unui nou an.
„Anul 2009 este un nou an al milei Domnului, al binecuvânt\rii [i al lucr\rii noastre pentru des\vâr[irea vie]ii“, a
spus Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul `n cuvântul de
`nv\]\tur\. „Se prefigureaz\ `n lume o criz\ economic\, astfel
de crize au mai fost `n istoria mondial\ [i `n istoria poporului
român. Au fost [i au trecut. Ceea ce este important `ns\, e s\
nu l\s\m s\ se instaleze criza spiritual\. A l\sa criza spiritual\ s\ se instaleze la poporul român `nseamn\ pierderea
identit\]ii noastre de popor cre[tin...
Via]a spiritual\, duhovniceasc\ este tr\it\ `n Hristos, `n
Sfintele Taine, `n participarea la Sfânta Biseric\, `n comuniunea de rug\ciune, de cântare, de `mp\rt\[ire cu Hristos, astfel ca, devenind hristofori, s\-L putem face pe Hristos prezent

34

`n via]a noastr\, `n activitatea noastr\, `n lume... Astfel petrecând nu vom permite instalarea niciunei crize [i, cu at=t mai
pu]in, a crizei spirituale.“
~n `ncheierea cuvântului, Preasfin]ia Sa a precizat c\, odat\
cu `nceputul noului an, `n Episcopia Romanului `ncep [i manifest\rile dedicate Sfântului Vasile cel Mare [i sfin]ilor capadocieni, `n conformitate cu hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. (Arhid. Ciprian-IIoan IGNAT)

ianuarie-februarie 2009

REPERE
Agenda de lucru
a PS Ioachim
B\c\uanul,
Arhiereu-vicar
al Episcopiei
Romanului, pe
lunile ianuarie –
februarie 2009
01 ianuarie 2009
- a oficiat Slujba Acatistului M=ntuitorului nostru Iisus Hristos [i Slujba de TeDeum la `nceputul anului, `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, din Roman,
la miezul nop]ii. A ]inut cuvânt ocazional;
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“ din
Roman. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de
birou;
02 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de
birou;
04 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
05 ianuarie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti [i Sfânta Liturghie la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“ din Roman;
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de
birou;
- a primit preo]ii slujitori de la Catedrala
episcopal\ cu Ajunul Bobotezei;
- a participat la Slujba Pavecerni]ei
Mari [i a Litiei;
- a acordat interviu la Radio Trinitas;
06 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“ din Roman. A ]inut
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba sfin]irii Aghezmei Mari;
07 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica
„Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman. A
]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
08 ianuarie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de
birou;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Centrului
de zi „Sfântul Ioan Botez\torul“, dedicat
copiilor de clasele I-VIII, la {coala „Domni]a Maria“ sub patronajul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ [i a Sectorului de Asisten]\ social\ al Episcopiei Romanului. A
]inut cuvânt ocazional;
09 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat interviu la postul de televiziune 1 Tv, pentru emisiunea „M\rturisiri“ pe
tema: „Cum putem face fa]\ problemelor ce
se `ntrez\resc `n noul an [i ce atitudine trebuie s\ aib\ un cre[tin `n fa]a provoc\rilor
timpului [i ale societ\]ii `n care tr\ie[te.“
10 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman
cu prilejul hramului Sfântului Cuvios
Antipa Athonitul de la Calapode[ti. A ]inut
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la pelerinajul cu icoana
Sf. Cuvios Antipa Athonitul organizat de la
Paraclisul episcopal „Cuviosul Antipa de la
Calapode[ti“ la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman;
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11 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica
„Sfântul Gheorghe“, Parohia Letea Veche,
Protoieria Bac\u Nord. A ]inut cuvânt de
`nv\]\tur\;
12 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
„Pogorârea Duhului Sfânt“, One[ti, cu prilejul `ntrunirii Sinaxei preo]ilor din Protoieria One[ti. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\:
- a prezidat Sinaxa preo]ilor din Protoieria One[ti;
- a acordat interviu la Radio Trinitas [i
Tv Trinitas;
13 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe PC Pr. Aurel
Cârlan, parohia Vultureni, PC Pr. Constantin
Lungu din Grecia, Protos. Daniel Leonte,
stare]ul M\n\stirii „Sfântul voievod {tefan
cel Mare“, Sl\nic Moldova, PC Pr. Vasile
Nistor, Parohia Todireni, PC Pr. Ioan Palur,
Parohia Letea Veche, PC Pr. Theodor Alixandrescu, Parohia D\rm\ne[ti, PC Pr. Florin
}uscanu, Protopop al Protoieriei Roman, Ierom. Ieronim Gheorghi]\, slujitor la Catedrala episcopal\ Roman; fam. Dan Dr\ghici
din Roman, ing. Eugen Bor[ din Roman [i o
delega]ie de profesori [i arhitec]i din Ia[i;
14 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: PC Pr.
Gheorghe Chirica, parohia Filipeni, PC Pr.
Roncea Ioan, Centrul misionar „Sfântul
voievod {tefan cel Mare“, Bac\u, Pr. Mihail
Burlacu, parohia Crihan, PC Pr. Sorin
Dumitru, Parohia Fântânele; PC Pr. Daniel
Marari, din Arhiepiscopia Alba Iuliei; PC Pr.
Ioan Deac, Parohia Oni[cani; PC Pr. Ovidiu
Radu, Parohia „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u,
d-nii Vasile Hurmuzache [i Constantin
N\stase de la Parohia Ru[i-Valea Mare;
15 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul
`ntrunirii Sinaxei preo]ilor din Protoieria
Roman. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de pomenire a poetului Mihai Eminescu.
16 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l Arthur
Devies din Anglia [i d-na Paraschiva
Valentina;
- a acordat interviu la radio Trinitas [i
TV Trinitas privitor la personalitatea prof.
Olivier Clément din Fran]a;
- a efectuat vizit\ la M\n\stirea
„Bunavestire“, Tisa Silvestri.
17 ianuarie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri;
- a participat la Sfânta Liturghie la
M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri;
18 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri. A ]inut
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba parastasului pentru
prof. Olivier Clément (Fran]a) [i poetul
Grigore Vieru trecu]i la Domnul;
- a participat la Slujba Vecerniei [i
Paraclisului Maicii Domnului la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt catehetic;
19 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit `n audien]\ pe PC Pr. Remus
Scânteie de la Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“, Roman;
- s-a deplasat la Bac\u;
20 ianuarie
- a oficiat Slujba de Te Deum la ziua
numelui Preasfin]itului Eftimie. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ un grup de maici
de la M\n\stirea Parincea;
- a participat, ca delegat al IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, la
Concertul de muzic\ sacr\ organizat `n
cadrul S\pt\mânii de rug\ciune ecumenic\
`n aula Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“, Ia[i. A sus]inut conferin]a cu tema: „Ecumenismul [i provoc\rile lui“;
21 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: PC Pr. Ceau[u
Costic\, Parohia Scor]eni; PC Pr. Popovici
Gabriel, Parohia „Izvorul T\m\duirii“;
Bac\u, PC Pr. Ioan Br\escu, Parohia Recea,
Bac\u; PC Pr. {o[u Claudiu, Parohia Ru[iValea Mare; PC Pr. Daniel Dumbrav\, Parohia Podu Turcului II; d-l Ioancea Lucian,
com. Dofteana; d-na Schilling Elena, One[ti; d-l C\ciuleanu Ciprian, Buhu[i; d-na
Cecilia Diaconu, sat Moldoveni; d-na Lucia
Ign\tescu, Bac\u; d-na Didina Ticu, Roman;
22 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
23 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe PC. Pr. Ciprian
Gunea, parohia Siretul, Protoieria Bac\u
Nord; PC. Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea Giurgeni;
- a efectuat vizit\ de lucru la M\n\stirea „Sfântul Mare Mucenic Emilian de la
Durostor“, Ciolpani;
24 ianuarie
- a oficiat Slujba Privegherii la
M\n\stirea „Sfântul Mare Mucenic Emilian
de la Durostor“, Ciolpani,
- a ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
25 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Ciolpani. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.
- a oficiat de Slujba Te Deum `n catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“ la
aniversarea a 150 de ani de la Unirea Principatelor române. A ]inut cuvânt ocazional;
26 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
27 ianuarie
- a prezidat [edin]a permanen]ei Consiliului eparhial;
28 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe PC Pr. Costic\
Ceau[u, Parohia Scor]eni, Protoieria Moine[ti, PC. Pr. Ioan Bârg\uanu, Parohia „Bunavestire“, M\n\stirea Ca[in [i PC. Pr. Roncea Petru, Parohia Vii[oara, Protoieria One[ti, PC. Pr. Iulian Pintile, Parohia Gâ[teni,
Protoieria Bac\u Sud, PC. Pr. Ovidiu Rotaru,
Parohia Bere[ti Bistri]a II, Protoieria Bac\u
Nord, d-l primar Ichim Vasile, Prim\ria
R\c\ciuni; d-l Ciprian C\ciuleanu, Buhu[i;
d-na Lumini]a Militaru, Bac\u;
29 ianuarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit
`n audien]\ pe
PC. Protopop
Florin }uscanu, Protoieria Roman, PC. Pr.
Ciprian Cercel, slujitor Catedrala episcopal\, PC Pr. Sebastian Andronic, Parohia
Moto[eni [i PC Pr. Neculai Osoeanu,
Parohia Scurta II, Protoieria Bac\u Sud,
PC. Pr. Ionel Bucur, Garnizoana Roman,
PC. Pr. Constantin Rotaru, Parohia „Precista Mic\“, Protoieria Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei [i Litia la
Paraclisul Seminarului Teologic Ortodox
„Sf. Gheorghe“, din Roman. A ]inut cuvânt
de `nv\]\tur\
30 ianuarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica
„Sf. Trei Ierarhi“, din Buhu[i. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.
31 ianuarie
- a oficiat Slujba de Te Deum, `n Catedrala episcopal\ la `ntrunirea Adun\rii eparhiale;
- a prezidat [edin]a anual\ a Adun\rii
eparhiale;
01 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica
„Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u. A ]inut cuvânt
de `nv\]\tur\;
- a acordat interviu la Radio Trinitas,
Bucure[ti referitor la Evanghelia Duminicii
Cananeencii;
02 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi,
care, sub protia IPS Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\, cu hramul „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i.
- a participat la lucr\rile Sinodului
mitropolitan, `ntrunit la Ia[i;
03 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a vizitat Parhohia Clime[ti, Protoieria
Roman, ca urmare a incendiului din seara
zilei de 02 februarie a.c., care a afectat Biserica „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“;
- a primit `n audien]\ pe PC Pr. Strat
Vasile, Parohia „Sf. Dumitru“ Roman, PC
Pr. Valentin B\ltoi, Parohia Icu[e[ti, PC Pr.
Ichim Vasile, Parohia „Intrarea Domnului
`n Ierusalim“, Bac\u;
04 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe presv. Muntean Victoria, Moine[ti; D-L Alexandrescu
Adrian, Bac\u; PC. Pr. Anton Florin, Bac\u, PC Pr. R\sloag\ Gabriel, Parohia S\c\leni, Protoieria Roman; PC Ierom. Paisie
B\l]\tescu, M-rea Bistri]a; PC Pr. Alixandrescu Teodor, parohia D\rm\ne[ti [i PC Pr.
Andrioaie Gheorghe, Parohia „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Protoieria Moine[ti Moine[ti;
05 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l ing. Eugen
Bor[,
06 februarie
- audien]e birou arhieresc;
- a vizitat Parohia Clime[ti, Protoieria
Roman;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor
Cancelariei eparhiale;
08 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei [i
Paraclisul Maicii Domnului la Catedrala
episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
A ]inut cuvânt catehetic. (a consemnat
Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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