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3anul I (IX) nr. 9-10

† DANIEL

Arhiepiscop al Bucure[tilor,
Mitropolit al Munteniei [i

Dobrogei, Loc]iitor al tronului
Cezareei Capadociei [i Patriarh al

Bisericii Ortodoxe Rom=ne

Se cuvine s\ facem cunoscut tuturor c\
Domnul [i Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
a[ezat `n Sfânta Sa Biseric\ dreg\torii [i vred-
nicii deosebite [i, prin trimiterea Preasfântului
[i de via]\ f\c\torului Duh peste Sfin]ii S\i U-
cenici [i Apostoli, i-a `nt\rit pe ace[tia `ntru
propov\duirea cuvântului Evangheliei Sale, iar
prin pildele [i `nv\]\turile Sale, Ne-a `ndrumat
s\ `nmul]im talan]ii d\rui]i fiec\ruia de Tat\l
Ceresc, noi, slujitorii Lui, fiind cei dintâi che-
ma]i la `mplinirea acestei sfinte `ndatoriri, `n-
crez\tori `n dumnezeiasca r\spl\tire a ostene-
lilor noastre ca diaconi, preo]i [i arhierei.

O decizie cu motiva]ii temeinice
De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos `n

vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, luând aminte c\, `n ultimii 20 ani,
Sfântul Sinod al Bisericii noastre a aprobat `n-
fiin]area, re`nfiin]area sau reactivarea mai multor
episcopii, atât `n interiorul, cât [i `n afara
grani]elor ]\rii noastre, pentru a r\spunde ne-
num\ratelor cerin]e pastoral-misionare, cultural-
educa]ionale [i social-filantropice ale zilelor
noastre `n folosul poporului drept-credincios;

Apreciind c\ `mplinirea, `n anul 2010, a 125
de ani de la recunoa[terea Autocefaliei [i a 85
de ani de la `n\l]area la rangul de Patriarhie
a Bisericii Ortodoxe Române, constituie, `n
curgerea timpului, evenimente majore pentru
Biserica noastr\, precum [i binecuvântate prile-
juri ca, `n lumina tradi]iei canonice, a prevede-
rilor statutare biserice[ti [i a practicii mai vechi,
s\ propunem cinstirea dup\ cuviin]\ a demnit\]ii
dobândite de unele vechi scaune episcopale;

Luând aminte c\ `n Biserica noastr\ exist\
episcopii cu o vechime multisecular\, care
`nc\ nu s-au bucurat deplin de aprecierea aces-
tei vechimi, precum [i a contribu]iei lor `nde-

lungate la prop\[irea vie]ii biserice[ti ortodoxe
[i a poporului nostru, prin ridicarea lor `n ran-
guri biserice[ti superioare;

Motivat de `ndatorirea ce Ne revine ca, spre
folosul [i binele Sfintei noastre Biserici, s\ ve-
ghem la promovarea institu]ional\ a unor epis-
copii cu vechime ne`ntrerupt\ de sute de ani, la
recunoa[terea contribu]iei determinante a acestor
vechi eparhii la p\strarea [i `nt\rirea unit\]ii in-
terne a Bisericii Ortodoxe Române [i la intensifi-
carea duhovniceasc\ a vie]ii biserice[ti;

Argumente istorice
Cunoscând rolul pe care l-a avut `n istoria

Bisericii noastre Episcopia Romanului, cu o ex-
isten]\ ne`ntrerupt\ de 601 ani, `nfiin]at\ `n
vremea Domnitorului Alexandru cel Bun al
Moldovei [i pomenit\ `n documente din secolul

al XV-lea ca Mitropolia }\rii de Jos, Mitropolia
din Târgu Roman, ori Arhiepiscopia din }ara
de Jos, eparhie la care au p\storit vrednici ie-
rarhi, unii dintre ei cu importante contribu]ii la
promovarea culturii, spiritualit\]ii [i vie]ii bise-
rice[ti moldave, `ntre care amintim pe viitorii
mitropoli]i ai Moldovei: Teoctist, care l-a uns ca
Domn al Moldovei pe Sfântul Voievod {tefan
cel Mare, Anastasie Crimca, Sfântul Ierarh
Dosoftei [i Veniamin Costachi, str\luci]i c\rtu-
rari, precum [i pe episcopii: Evloghie, care a
`ntâmpinat moa[tele Sfintei Parascheva la in-
trarea `n ]ar\ (1641) [i a participat la Sinodul de
la Ia[i (1642), Macarie Cronicarul, Melchise-
dec {tef\nescu, ilustru c\rturar [i fervent sus]i-
n\tor al recunoa[terii autocefaliei Bisericii Or-
todoxe Române (1885) [i Teodosie Atanasiu,
provenit din ]inuturile Bac\ului.

}inând seama c\ la Roman au p\storit ie-
rarhi care, pentru sfin]enia vie]ii lor au fost ca-

Recunoa[terea contribu]iei determinante 
a vechii eparhii a Romanului

Tomos Patriarhal emis de Cancelaria Sfântului Sinod la data de 01 septembrie 2009 [i f\cut
public la data de 13 septembrie 2009, la s\rb\toarea ~naintepr\znuirii ~n\l]\rii Sfintei Cruci, 

`n Catedrala Arhiepiscopal\ din Municipiul Roman, cu hramul „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ 

TOMOS
PATRIARHAL

Citirea Tomosului Patriarhal de ridicare `n rang a Episcopiei Romanului
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noniza]i de Sfântul nostru Sinod, `ntre care a-
mintim pe: Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul
Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi, Sfântul
Ierarh Pahomie de la Gledin, precum [i pe unii
cuvio[i care, de-a lungul timpului, `n vetrele
monahale din istorica Episcopie a Romanului
au vie]uit [i s-au nevoit pe calea des\vâr[irii,
`ntre care: Sfântul Ierarh Ioan de la Râ[ca [i
Secu [i Sfântul Cuvios Antipa de la Calapo-
de[ti, provenit din ]inuturile Bac\ului;

Temeiul statutar
~n lumina rânduielilor canonice [i pe temeiul

statornicirilor biserice[ti `nscrise `n art. 7 alin.
(3) din Statutul pentru organizarea [i func]io-
narea Bisericii Ortodoxe Române, care prev\d
c\: „episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii,
pe baza unei motiva]ii temeinice“, `n consultare
cu Sinodul Permanent, `n calitate de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, am propus Sfântului
Sinod ridicarea la rangul de arhiepiscopie a [ase
episcopii cu continuitate istoric\ secular\, `ntre
care [i Episcopia Romanului.

De asemenea, constatând necesitatea ca titu-
latura Episcopiei Romanului s\ reflecte exis-
ten]a ne`ntrerupt\ a scaunului de la Roman [i
faptul c\ cea mai mare parte a ariei pastoral-mi-
sionare a eparhiei se `ntinde asupra jude]ului
Bac\u, precum [i cerin]a ca, `n conformitate cu
prevederile art. 88 lit. k) din Statutul pentru
organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Române, arhiereului-vicar al Episcopiei Roma-
nului s\ i se acorde titlul de episcop-vicar, po-
trivit cu noul rang de Arhiepiscopie al acestei e-
parhii, am propus Sfântului Sinod schimbarea
titulaturii Episcopiei Romanului `n Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului [i acordarea titlu-
lui de Episcop-vicar Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul. 

Proclamarea Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

Privind cu `ndrept\]ire la temeinicia propu-
nerilor Noastre f\cute `n consultare cu Sinodul
Permanent, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, prin hot\rârea nr. 3621 din 19 iunie
2009, a aprobat urm\toarele: `n\l]area Episco-
piei Romanului la rangul de ARHIEPISCOPIE,
schimbarea titulaturii acesteia `n Arhiepis-
copia Romanului [i Bac\ului [i `nscrierea
acesteia `n Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române cu ti-
tlul Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.

~n temeiul prevederilor Can. 12 al Sino-
dului IV Ecumenic [i ale art. 7 alin. (2) din
Statutul pentru organizarea [i func]ionarea
Bisericii Ortodoxe Române potrivit c\rora

„Titulatura mitropoli]ilor, arhiepiscopilor [i
episcopilor este cea a eparhiei pe care o p\s-
toresc“, prin aceea[i hot\râre Sfântul Sinod a
aprobat conferirea rangului de arhiepiscop
Preasfin]itului P\rinte Eftimie, care va purta ti-
tulatura ~naltpreasfin]itul P\rinte EFTIMIE,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, iar `n
conformitate cu prevederile art. 88 lit. k) din
acela[i Statut, Sfântul Sinod a aprobat  ca Prea-
sfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim B\c\uanul s\
fie `n\l]at la rangul de episcop-vicar, urmând a
purta titulatura Preasfin]itul P\rinte IOACHIM

B\C\UANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

Drept urmare, se cuvine s\ vestim prin acest
TOMOS PATRIARHAL hot\rârea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române [i s\ facem cunos-
cute tuturor clericilor [i credincio[ilor: `n\l]area
Episcopiei Romanului la rangul de ARHIEPIS-
COPIE, cu titlul Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, ridicarea Preasfin]itului P\rinte
Eftimie la demnitatea de Arhiepiscop al Ro-
manului [i Bac\ului, precum [i promovarea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul la
rangul de episcop-vicar, cu titlul de Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
ast\zi, duminic\, 13 septembrie 2009, `n Cate-
drala Arhiepiscopal\ din Municipiul Roman, cu

hramul Sfânta Cuvioas\ Parascheva, la s\rb\-
toarea ~naintepr\znuirii ~n\l]\rii Sfintei Cruci.

Noile titulaturi ale ierarhilor
Prin urmare, de acum `nainte, la slujbele re-

ligioase, ~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie va fi
pomenit [i cinstit, cu titulatura ~naltpreasfin-
]itul P\rinte EFTIMIE, Arhiepiscopul Roma-
nului [i Bac\ului, iar Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, cu titulatura Preasfin]itul P\rinte
IOACHIM B\C\UANUL, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului.

~ncredin]\m pe ~naltpreasfin]itul P\rinte
EFTIMIE, Arhiepiscopul Romanului [i Ba-
c\ului, precum [i pe Preasfin]itul P\rinte IOA-
CHIM B\C\UANUL, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului, milostivirii
Bunului Dumnezeu, rug\ciunilor Sfintei Cuvi-
oase Parascheva, Sfântului Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh Mu-
cenic Teodosie de la Brazi, Sfântului Ierarh
Pahomie de la Gledin, Sfântului Ierarh Ioan de
la Râ[ca [i Secu, precum [i Sfântului Cuvios
Antipa de la Calapode[ti.

{i astfel, cu un cuget [i cu o inim\, `mpreun\
s\ pream\rim pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh,
Treimea cea deofiin]\ [i nedesp\r]it\. Amin!

* NOT|: TITLUL [I INTERTITLURILE APAR}IN REDAC}IEI
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IPS Mitropolit Teofan, d=nd citire Tomosului patriarhal 
pentru ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie
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Constatând necesitatea ca titulatura Episcopiei Romanului s\ reflecte 
existen]a ne`ntrerupt\ a scaunului de la Roman [i faptul c\ cea mai mare

parte a ariei pastoral-misionare a eparhiei se `ntinde asupra jude]ului Bac\u,
(...) am propus Sfântului Sinod schimbarea titulaturii 

Episcopiei Romanului `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.
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† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului

Preafericirea Voastr\,
~naltpreasfin]iile Voastre,
Preasfin]iile Voastre,
Domnule pre[edinte al României,
Preacuvio[i [i Preacucernici P\rin]i,
Preacuvioase Maici,
Distinse autorit\]i centrale [i locale,
Iubi]i credincio[i [i credincioase,

Cu vrerea Tat\lui, cu ajutorul Fiului [i lu-
crarea Sfântului Duh, Eparhia noastr\, a Ro-
manului, adaug\ `n ziua de 13 septembrie, anul
mântuirii 2009, o nou\ pagin\ `n cartea sa de aur,
scris\ `n cursul celor [ase veacuri de existen]\
ne`ntrerupt\, aici, `n mijlocul binecuvântatei
Moldove. De acum, eparhia noastr\ va purta nu-
mele de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i
va fi `nscris\ la locul s\u de cinste `ntre eparhiile
de acela[i rang `n dipticele Patriarhiei Române.

De aceea, o bun\ parte a clerului, cu mul]i-
me de credincio[i, ne-am adunat aici s\ mul-
]umim Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru
Celui Milostiv, c\ ne-a ales pe noi s\ s\rb\torim
acest eveniment deosebit, plin de semnifica]ii [i
cu o `nc\rc\tur\ emo]ional\ aparte. 

Recunoa[terea 
unei realit\]i centenare

Din con]inutul Tomosului Patriarhal privind
`n\l]area Episcopiei Romanului la rangul de

arhiepiscopie s-a desprins motiva]ia care a stat la
baza istoricei hot\râri. Noul statut [i noua titu-
latur\ primite ast\zi le consider\m a fi o re-
cunoa[tere [i o punere `n valoare a multiplelor
`mpliniri pastoral-misionare, administrativ-gos-
pod\re[ti, cultural-sociale [i spiritual-liturgice
ale preo]ilor [i credincio[ilor, dar, mai curând, ale
celor peste 75 de ierarhi care s-au `n[iruit, unul
dup\ altul, de-a lungul veacurilor, pe scaunul
vl\dicesc al acestei de Dumnezeu p\zite eparhii.

Dar momentul s\rb\toresc nu este numai al
nostru, ci al `ntregii Biserici Ortodoxe Române,
deoarece toat\ activitatea bisericeasc\ a Epar-
hiei Romanului a fost permanent `ncadrat\ `n
sânul Bisericii poporului român bimilenar. 

Este unanim recunoscut c\ Episcopia
Romanului costituie un capitol important al
spiritualit\]ii [i culturii române[ti. Aici s-au
scris unele dintre cele mai importante pagini de
istoriei a neamului. 

Aici, `n ]inutul Romanului, s-a `mp\m=ntenit,
mai mult decât `n alte p\r]i, cultul Sfintei Cuvioa-
se Parascheva. Am s\vâr[it slujba Sfintei Litur-
ghii pe locul unde Roman I Mu[at, `ntemeietorul
acestei urbe, a construit prima biseric\ de zid `n-
chinat\ Sfintei Parascheva, ale c\rei cinstite moa[-
te vor ajunge `n capitala Moldovei abia dup\ 250
de ani. Aici, Alexandru cel Bun, acum 600 de ani,
a `ntemeiat Episcopia pentru }ara de Jos al c\rei
chiriarh s-a numit uneori arhiepiscop sau mitro-
polit. M\rturie ̀ n acest sens este epitaful d\ltuit pe pia-
tra tombal\ (care se g\se[te actualmente `n muze-
ul M\n\stirii Neam]) al unuia dintre primii ierarhi
ai Romanului, unde citim Arhiepiscopul nostru chir
Calist. De asemenea, Binecredinciosul voievod
{tefan cel Mare numea ierarhii din aceast\ epar-
hie arhiepiscopi [i mitropoli]i ai }\rii de Jos. Sunt
binecunoscu]i ierarhii de atunci de la Roman: Ta-
rasie, Vasile [i Teoctist al II-lea. Marele voievod
avea o leg\tur\ aparte cu aceste ]inuturi, mai ales
c\ s-a n\scut `n aceast\ eparhie, la Borze[ti. 

„Dumnezeu 
ne-a ales 
s\ ad\ug\m 
o piatr\
nestemat\ la
edificiul sfânt
al `nainta[ilor“

Cuvânt rostit cu prilejul
Proclam\rii solemne 

a Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului 

PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului binecuv=nt=nd credincio[ii
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~n cadrul acestui eveniment m\re], 
ne gândim la to]i cei ce au f\urit istoria
acestei de Dumnezeu p\zite Eparhii. 

Cum urbea roma[can\ este amplasat\ `n
mijlocul Moldovei [i al]i voievozi ai vremii au
l\sat urme ale prezen]ei lor aici, de care vorbesc
cronicile medievale. Amintim pe domnitorul
Petru Rare[, care d\ porunc\ s\ se reconstru-
iasc\ biserica Sfintei Parascheva pe locul celei
a lui Roman Mu[at, `ncredin]ând lucr\rile vred-
nicului mitropolit-cronicar, Macarie. 

Praxis [i theosis 
`n Eparhia Romanului

~n lista ierarhilor care au p\storit la Roman
se pot citi nume de rezonan]\ ale culturii [i spi-

ritualit\]ii române[ti. Aici, la Roman, [i-a `n-
ceput p\storirea mitropolitul Anastasie Crimca,
inegalabilul miniaturist [i ctitor al Dragomirnei.
De asemenea, la Roman, Sfântul Dosoftei-mi-
tropolitul, pe când p\storea `n aceast\ eparhie, a
versificat Psaltirea. I-au urmat `n scaun trei
episcopi cu via]\ sfânt\: Teodosie, Pahomie [i
Ioan, care au fost recent canoniza]i de Biserica
noastr\. Nu orice eparhie din ]ar\ poate s\
afirme c\ patru dintre `ntâist\t\torii ei sunt
proclama]i sfin]i ai Bisericii. 

Aici, pe jil]ul chiriarhal de la Roman, au
mai [ezut viitorul mitropolit al Moldovei,
Veniamin Costachi, apoi, episcopul-academi-

cian Melchisedec {tef\nescu, p\rintele autoce-
faliei Bisericii Ortodoxe Române, pe care, la in-
stalarea sa, mitropolitul Iosif Naniescu `l de-
fine[te ca fiind cel mai `nv\]at episcop al româ-
nilor. Aici, la Roman, s-au remarcat prin activi-
tatea deosebit\ [i pe multiple planuri episcopii
Gherasim Clipa, Iustin Edessis, Nectarie Her-
meziu, Isaia Vicol, Inochentie Moisiu, Ieronim
Ionescu, Ioanichie Flor, Leon Gheuc\, Ghera-
sim Safirim, Teodosie Atanasiu, Lucian Tritea-
nu, Teofil Herineanu, Partenie Ciopron [i al]ii. 

Prin urmare, de la Alexandru cel Bun,
voievodul `ntemeitor al acestei episcopii, pân\ la
Eftimie cel Bun, actualul nostru chiriarh, ale
c\rui puteri fizice s-au mai diminuat la cei 95 de
ani ai s\i, dar al c\rui suflet este `nc\ osârduitor,
`n aceast\ parte a Moldovei, ierarhii `mpreun\ cu
monahii, preo]ii [i credincio[ii s-au str\duit s\
`mpleteasc\ praxis [i theosis, ca Dumnezeu s\ se
recunoasc\ `n fiecare dintre ei [i `n faptele pe
care le-au `mplinit spre slava Prea Sfintei Treimi. 

Cl\di]i `n dreapta credin]\
str\mo[easc\

A[adar, misiunea principal\ a tuturor ierarhi-
lor acestei Eparhii, de [ase sute de ani `ncoace, a
fost aceea de a `nv\]a, sfin]i [i conduce pe calea
mântuirii credincio[ii `ncredin]a]i lor spre
p\storire. To]i au fost m\rturisitori [i ap\r\tori ai
dreptei credin]e [i nu au fost insensibili la nevoi-
le [i necazurile p\stori]ilor lor. ~n timpurile de
restri[te [i r\zboaie, episcopii Romanului au fost
al\turi de credincio[i, de o[tire, de idealurile no-
bile ale poporului statornic `n credin]a sa. 

De aceea, ast\zi, `n cadrul acestui eveni-
ment m\re], ne gândim la to]i cei ce au f\urit is-
toria acestei de Dumnezeu p\zite Eparhii.
Gândul nostru se `nal]\ cu pio[enie c\tre miile
de preo]i, c\lug\ri, dasc\li, zugravi de icoane [i
de biserici, copi[ti de manuscrise ori me[teri is-
cusi]i `n arta bisericeasc\, ale c\ror opere
m\rturisesc geniul creator al poporului nostru,
dar [i la sutele de genera]ii de credincio[i ]\rani
sau ciobani, r\ze[i sau cl\ca[i, care au ]inut [i
promovat cu acribie tradi]iile sfinte, al\turi de
ierarhii care le-au structurat identitatea de
români ortodoc[i. Tot `n aceste momente, ne
mai aducem aminte de ctitorii `nnoitori, [tiu]i [i
ne[tiu]i, ai acestui loc binecuvântat [i de to]i cti-
torii de biserici [i de m\n\stiri din aceast\
eparhie. Gândurile noastre se `ndreapt\ cu re-
cuno[tin]\ c\tre mamele sfinte, care [i-au
leg\nat pruncii cu dragoste de neam [i credin]\,
c\tre to]i cei care au consemnat istoria acestui
neam binecuvântat. Ne mai amintim de eroii
care s-au jertfit pentru ap\rarea valorilor acestei
eparhii [i suntem convin[i c\ sufletele lor sunt
`n mâna lui Dumnezeu, pentru c\ sângele lor a
udat arborele libert\]ii noastre.

Ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie cu titulatura
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, a consemnat `nc\ un eveniment deosebit, 
respectiv aducerea `n pelerinaj la Catedrala episcopal\ din Roman, s=mb\t\, 12

septembrie, a moa[telor Sf=ntului Teodosie de la Brazi. Pentru prima oar\, Sf=ntul
Teodosie, care a fost [i episcop al Romanului, dar [i stare] la m\n\stirea Bogdana,

a revenit acas\, fiind `nt=mpinat de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ierarhul care s-a ocupat `n mod deosebit de
alc\tuirea slujbei [i acatistului acestui episcop martir, care se c=nt\ `n fiecare an `n

bisericile [i m\n\stirile din Patriarhia Rom=n\, `n ziua de 22 septembrie
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De acum, putem spune c\
Romanul este istoria [i tradi]ia

acestei eparhii, iar Bac\ul,
`mplinirea [i prelungirea ei.
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De aceea, noi, genera]ia care a fost rânduit\ de
Dumnezeu s\ fie martora acestui eveniment de ̀ n\l-
]are la demnitatea eclesial\ de arhiepiscopie a e-
parhiei din care facem parte, pe lâng\ faptul c\ ne
aducem aminte de `nainta[ii nostri, ne angaj\m
`naintea Prea Sfintei Treimi s\ p\str\m dreapta
credin]\, pe care s\ o transmitem genera]iilor viitoare
prin cult [i cultur\ cre[tin\, prin evlavie [i munc\
jertfelnic\, prin ap\rarea identit\]ii na]ionale [i
prin promovarea tradi]iilor [i predaniilor ortodoxe
care stau la baza culturii noastre române[ti. Ne mai
angaj\m s\ ̀ mpletim Ortodoxia cu ortopraxia, ge-
nerozitatea cu bun\tatea, iubirea cu slujirea [i ajuto-
rarea semenilor, ca s\ r\mânem ceea ce Hristos
ne-a cerut s\ fim: lumina lumii [i sarea p\mântului.

Doi ani de patriarhat 
aniversa]i la Roman

~n aceste momente solemne, m\ fac mesa-
gerul ~naltpreasfin]itului Eftimie, `ntâist\t\torul
nostru, al colaboratorilor no[tri de la Centrul e-
parhial, al preo]ilor, c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor
m\n\stirilor noastre, dar, mai ales, al celor peste
500 000 de credincio[i ortodoc[i din Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului, s\ V\ mul]umim, Prea-
fericite P\rinte Patriarh, pentru bucuria [i onoarea
pe care le-a]i f\cut ast\zi eparhiei noastre. 

Ieri, 12 septembrie, ziua sosirii Preafericirii
Voastre `n arhiepiscopia noastr\, s-au `mplinit
doi ani de când Colegiul Electoral Bisericesc
V-a ales `n `nalta demnitate de Arhiepiscop al
Bucure[tilor, Mitropolit al Munteniei [i
Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne [i Loc]iitor al Tronului Cezareei Capadociei.
V\ mul]umim c\ a]i ales ca aniversarea celor

doi ani de rodnic\ activitate `n fruntea Bisericii
str\mo[e[ti s\ o petrece]i `n una dintre cele mai
vechi eparhii ale Patriarhiei. Venirea Preafe-
ricirii Voastre printre noi, la acest popas aniver-
sar, o consider\m o binecuvântare [i un imbold,
c\ci a[a cum Preafericirea Voastr\, rânduit de
Dumnezeu `n fruntea Biserici române[ti, i-a]i
imprimat acesteia un dinamism inegalabil, tot
a[a [i noi vom `ncerca, aici, la Roman [i Bac\u,
s\ V\ imit\m lucrarea sfânt\, pus\ `n slujba
Bisericii [i poporului binecredincios. 

~n aceste clipe solemne, m\ fac mesagerul
preo]ilor [i credincio[ilor b\c\uani, al autori-
t\]ilor din acest jude], care, prin prezen]a lor
aici, `[i exprim\ bucuria [i recuno[tin]a fa]\ de
faptul c\ a]i dispus ca `n formularea titulaturii
noii arhiepiscopii s\ fie inclus [i ]inutul `nc\rcat
de istorie al Bac\ului. De acum, putem spune c\
Romanul este istoria [i tradi]ia acestei eparhii,
iar Bac\ul, `mplinirea [i prelungirea ei. }ara de
Jos de alt\ dat\, cu Bac\ul, centrul social-politic
[i Romanul, centrul spiritual [i cultural al
str\vechiului teritoriu românesc, se reactiveaz\
[i se reg\sesc `n lucrarea lor de peste veacuri.
Totdeauna, cele dou\ ]inuturi [i-au conjugat des-
tinele [i aspira]iile. O vor face pe deplin [i de
acum `nainte [i V\ asigur\m c\ o vor face bine. 

Fr\]ietate `ntru Hristos
}in s\ v\ mul]umesc ~naltpreasfin]iilor [i Prea-

sfin]iilor Voastre, ierarhi ai Sfântului Sinod, care
a]i binevoit s\ veni]i la Roman pentru a fi p\rta[i
bucuriei noastre. V\ asigur\m de toat\ dragostea
[i fr\]ietatea `n Hristos-Domnul. ~n mod special,
mul]umesc Preasfin]iei voastre (curând ~naltprea-

sfin]ite), Preasfin]ite P\rinte Epifanie al Buz\ului
[i Vrancei, c\ a]i binevoit s\ aduce]i moa[tele u-
nuia dintre episcopii Romanului, pe Sf. Teodosie
de la M-rea Brazi, pentru a fi a[ezate spre `nchina-
re credincio[ilor no[tri, fapt ce a dat aureol\ s\rb\-
torii. V\ mul]umesc [i pentru faptul c\ o p\rticic\
din sfintele lui moa[te vor r\mâne permanent `n
Catedrala Arhiepiscopal\ `n care a slujit cândva
Sf. Teodosie, spre mângâierea credincio[ilor.

V\ mul]umim [i dumneavoastr\, stimate au-
torit\]i centrale [i locale, poli]iei, jandarmeriei
[i armatei, pentru prezen]\ [i pentru sprijinul
acordat la realizarea acestui eveniment istoric. 

Nu `n ultimul rând, doresc s\ mul]umesc co-
laboratorilor no[tri de la Centrul eparhial, preo]i-
lor eparhiei, c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor din epar-
hie, dumneavoastr\, iubi]i credincio[i, prezen]i la
aceast\ s\rb\toare, pentru receptivitate [i pentru
`mpreuna lucrare `n via Domnului. V\ s\rut\m
sufletele fiec\ruia [i v\ spun ceea ce a spus Hris-
tos: r\mâne]i `ntru dragostea Mea. Un cuvânt de
apreciere [i pre]uire `ndrept\m [i c\tre preo]ii
Protopopiatului Roman care `mpreun\ cu noi, cei
de la Centrul eparhial, am preg\tit acest eveni-
ment. Trebuie s\ remarc, de asemenea, sprijinul
Prim\riei din Roman, reprezentat\ aici de domnul
primar, prof. Lauren]iu Dan Leoreanu, care a fost
atât de receptiv la apelul nostru `n preg\tirea s\r-
b\torii. ~n acela[i timp, trebuie s\ remarc faptul c\
apelul nostru a fost receptat [i de alte prim\rii,
cum sunt cele de la One[ti, Moine[ti, Tg. Ocna, Cor-
dun, care ne-au ajutat pentru `mplinirea acestei
s\rb\tori. Acestora li s-au ad\ugat [i mul]i oameni
de bine, deputa]i, patroni la diferite firme, c\rora
nu le mai pronun] numele, dar rog pe Dumnezeu
s\-i aib\ `ntru dragostea Sa, asigurându-i c\
Dumnezeu iube[te pe cel ce d\ de bun\voie. 

Dac\ am omis pe cineva, `mi cer iertare, [ti-
ind c\ Dumnezeu nu uit\ pe nimeni. 

Tuturor v\ mul]umim [i am convingerea c\
evenimentul derulat `n acest\ zi binecuvântat\
va fi `nscris cu litere de lumin\ `n hrisovul cel
mai sfânt al sufletelor fiec\ruia dintre noi, nu-
trind speran]a c\ urma[ii no[tri vor citi [i `n]ele-
ge c\ Dumnezeu ne-a ales s\ ad\ug\m o piatr\
nestemat\ la edificiul sfânt al `nainta[ilor. 

Festivit\]ile prilejuite de
`nfiin]area Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului au
adunat laolalt\ mul]ime de
credincio[i din toate
col]urile Moldovei
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~ncepând cu Duminica ~naintepr\znuirii
~n\l]\rii Sfintei Cruci, 13 septembrie,

Episcopia Romanului a devenit 
Arhiepiscopia Romanului [i a Bac\ului.

EVENIMENT

septembrie-octombrie 2009

~ncep=nd cu Duminica ~naintepr\znuirii
~n\l]\rii Sfintei Cruci, 13 septembrie, Episcopia
Romanului a devenit Arhiepiscopia Romanului
[i a Bac\ului. Evenimentele au debutat `n ziua
de 12 septembrie, c=nd PF P\rinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne a sosit `n e-
parhia Romanului. 

„Momentul recuno[tin]ei 
este o lucrare sfânt\“

~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române a
fost `ntâmpinat la Catedrala episcopal\ din Ro-
man de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Episcopiei Romanului, de nu-
mero[i preo]i [i credincio[i. ~n Catedrala „Sfân-
ta Cuvioas\ Parascheva“ din Roman a fost ofi-
ciat\, apoi, o slujb\ de Te Deum, moment la ca-
re au participat [i ~naltpreasfin]itul Teofan, Mi-
tropolitul Moldovei [i Bucovinei, ~naltpreasfin-
]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]i-
lor, Preasfin]itul Epifanie, Episcopul Buz\ului
[i Vrancei, Preasfin]itul Calinic, Episcopul Ar-
ge[ului [i Muscelului, Preasfin]itul Corneliu, E-
piscopul Hu[ilor, Preasfin]itul Ambrozie, Epis-
copul Giurgiului, Preasfin]itul Visarion, Epis-
copul Tulcii, Preasfin]itul Andrei F\g\r\[eanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, [i
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vi-
car al Episcopiei Romanului. 

La finalul slujbei de mul]umire, Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul a adresat un mesaj de
bun-venit Patriarhului României [i a subliniat
importan]a pe care vizita Preafericitului P\rinte
Daniel o are pentru aceast\ eparhie. A urmat
discursul Preafericitului P\rinte Patriarh Da-
niel, care a mul]umit pentru primirea f\cut\ [i a
subliniat c\ actul de ridicare `n rang de Arhi-
episcopie a Episcopiei Romanului trebuie privit
ca un gest de recuno[tin]\ fa]\ de realiz\rile din
cei 601 ani de existen]\ a eparhiei. „Când

mul]umim lui Dumnezeu, recunoa[tem darurile
Sale, iar apoi putem cere alte daruri. Recuno[-
tin]a este liantul dintre daruri, pentru ca ele s\

devin\ ziditoare [i noi s\ cre[tem duhovnice[te.
Noi am venit aici, la Roman, pentru a mul]umi
lui Dumnezeu c\ timp de 601 ani `n aceast\ e-

Ridicarea la rangul de arhiepiscopie

~ncununarea a [ase secole de istorie

La festivit\]ile prilejuite de ridicarea `n rang a Episcopiei Romanului, mii de
credincio[i au umplut curtea Catedralei „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman,
al\tur=ndu-se ierarhilor [i reprezentan]ilor autorit\]ilor participan]i la eveniment
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~n zilele de 18-19 iunie 2009, la
Re[edin]a Patriarhal\, sub pre-
[edin]ia Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, a avut loc [e-
din]a de lucru a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
Printre hot\rârile luate atunci se
afl\ [i ridicarea Eparhiei Roma-

nului la rangul de Arhiepiscopie,
cu titulatura „Arhiepiscopia Ro-
manului [i Bac\ului“, atribuirea
titlului de arhiepiscop `nt=ist\-
t\torului eparhiei [i a rangului
de episcop-vicar Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul.
Proclamarea oficial\ a ridic\rii

`n rang a avut loc `n ziua de 13
septembrie a.c. `n cadrul Sfintei
Liturghii oficiate de PF P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Rom=ne, `nconjurat de un
sobor format din mai mul]i ierar-
hi membri ai Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne.

Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Patriarhul unui popor ortodox este acas\ oriunde [i
oricând, pe `ntreg teritoriul jurisdic]ional-canonic al

Bisericii sale autonome [i autocefale. De aceea, V\ spunem
„Bine a]i revenit acas\, Preafericite P\rinte Patriarh“.

9anul I (IX) nr. 9-10

parhie s-a m\rturisit credin]a ortodox\, s-a p\s-
trat unitatea Bisericii [i a rodit cultura cre[tin\
izvorât\ din credin]\, din rug\ciune. Anul trecut
trebuia s\ ar\t\m recuno[tin]\ fa]\ de aceast\

Episcopie, dar a fost prin voia lui Dumnezeu ca,
mai `ntâi, s\ arate recuno[tin]\ eparhia `ns\[i `n
fa]a lui Dumnezeu. Momentul recuno[tin]ei
este o lucrare sfânt\, sacr\, de demnitate [i mi-

sionar\. Când ar\t\m recuno[tin]\ fa]\ de Dum-
nezeu, nu diminu\m, ci cre[tem. Oamenii care
nu mul]umesc pentru darurile primite [i nu re-
cunosc vrednicia `nainta[ilor scad, cad [i decad

`n }ara de Jos a Moldovei

† Ioachim B\c\uanul,

Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului

[i Bac\ului

Preafericirea Voastr\, 
~naltpreasfin]iile Voastre,
Preasfin]iile Voastre,
Preacuvio[i P\rin]i,
Preacuvioase Maici, 
Preacucernici P\rin]i,
Distinse autorit\]i centrale [i locale,
Iubi]i credincio[i [i credincioase,

Cu aleas\ dragoste, nespus\ bucurie, sincer\
pre]uire, profund\ recuno[tin]\ [i fireasc\ emo-
]ie, V\ `ntâmpin\m, Prefericite P\rinte Patriarh,
`n str\vechea Catedral\ episcopal\ de la Ro-
man, `nchinat\ Sfintei Cuvioase Parascheva,
pronun]ând cu buzele [i cântând `n suflete in-
spiratele cuvinte biblice: „Binecuvântat este
Cel ce vine `ntru numele Domnului“. 

Sub ocrotirea Maicii Domnului
Ce bucurie poate fi mai mare pentru copiii

unei familii, când tat\l lor se `ntoarce acas\

dup\ o perioad\ de p\rut\ absen]\? Evident c\
tr\iesc o imens\ fericire!

Un astfel de sentiment nutrim [i noi ast\zi,
ierarhii, clerul [i credincio[ii acestei eparhii, pentru
c\ Preafericirea Voastr\, ~ntâist\t\torul nostru,
veni]i personal s\ ne cerceta]i, s\ ne binecuvân-
ta]i [i s\ ne aduce]i daruri dintre cele mai alese. 

{tim cu to]ii c\ Patriarhul unui popor orto-
dox este acas\ oriunde [i oricând, pe `ntreg te-
ritoriul jurisdic]ional-canonic al Bisericii sale
autonome [i autocefale. De aceea, nu V\ spu-
nem „Bine a]i venit `ntr-un teritoriu care nu
V\ apar]ine“, ci „Bine a]i revenit acas\, Prea-
fericite P\rinte Patriarh“, unde V-am a[teptat
cu emo]ia copilului nevinovat [i V\ primim cu

„Bine a]i revenit
acas\, Preafericite
P\rinte Patriarh“

Cuvânt de `ntâmpinare 
a Preafericitului P\rinte

Patriarh Daniel, 
rostit `n Catedrala

Arhiepiscopiei Romanului 
[i Bac\ului, sâmb\t\, 
12 septembrie 2009 
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EVENIMENT
„Ceea ce a hot\rât Sfântul Sinod este o prelungire 
a serb\rilor de anul trecut, este o continuare fireasc\ 

[i o `mplinire necesar\.“ (PF P\rinte Patriarh Daniel)

din demnitatea de om. Ceea ce a hot\rât Sfântul
Sinod este o prelungire a serb\rilor de anul tre-
cut, este o continuare fireasc\ [i o `mplinire
necesar\. Poate c\ unii se `ntreab\ de ce a tre-
buit s\ treac\ 601 ani pân\ când o episcopie s\
fie ridicat\ la rang de arhiepiscopie. E foarte
greu de r\spuns. Poate c\ uneori Dumnezeu
vrea s\ ne arate c\ nu numai realiz\rile, ci [i
multa r\bdare `ntru smerenie este necesar\ ca
parfum [i arvun\ a ve[niciei [i a tainei mân-
tuirii“, a men]ionat PF P\rinte Patriarh Daniel.

A urmat sfin]irea vilelor „Episcop Lucian
Triteanul“, din gr\dina Centrului Eparhial Ro-
man, slujb\ ce a fost oficiat\ de Patriarhul Ro-
mâniei, care a `nmânat, la final, membrilor apa-
ratului administrative al Centrului eparhial de
la Roman, mai multe distinc]ii de vrednicie
„Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul Româ-
niei“, oferind `n acela[i timp câte o icoan\ cu
Mântuitorul Iisus Hristos pentru cele dou\ case
sfin]ite. De asemenea, PS Episcop Ioachim B\-
c\uanul i-a oferit P\rintelui Patriarh Daniel o i-
coan\ cu Maica Domnului.

Comuniune 
`ntr-o atmosfer\ solemn\ 

Ridicarea `n rang hot\r=t\ de Sf=ntul Sinod
al BOR `n [edin]a sa din 19 iunie 2009, la insis-
ten]ele temeinic justificate din ultimii ani, f\cute
`n mod deosebit de PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, a avut loc `ntr-o atmosfer\ solemn\,
la Catedrala episcopal\ „Sf. Cuvioas\ Parasche-
va“ din Roman, dup\ slujba Sfintei Liturghii pe
care a oficiat-o PF P\rinte Patriarh Daniel, al\-
turi de ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Arhie-

piscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bu-
covinei, IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, IPS
Mitropolit Nifon al Arhiepiscopiei Târgovi[tei [i
Exarh Patriarhal, IPS Arhiepiscop Ioan al
Episcopiei Covasnei [i Harghitei, PS Epifanie,
Episcopul Buz\ului [i Vrancei, PS Calinic, Epis-
copul Arge[ului [i Muscelului, PS Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS
Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Ia[ilor, PS Andrei F\g\r\[anul, Epis-
cop-vicar al Episcopiei Sibiului, PS Gurie Gor-

sufletele `nc\rcate de bucuria revederii
tat\lui. Considera]i c\ `n buchetul florilor [i
`n chipul pâinii cu care V-am `ntâmpinat am
concentrat toat\ iubirea [i ospitalitatea fiilor
[i fiicelor duhovnice[ti ai Preafericirii
Voastre. Binecuvântând aceste ofrande, a]i
binecuvântat toat\ suflarea acestei de
Dumnezeu p\zite eparhii, care tresalt\
duhovnice[te pentru onoarea care i se face. 

Se spune c\ hazardul nu exist\, c\ci pen-
tru fiin]ele con[tiente nimic nu este `ntâm-
pl\tor, ci totul este har, totul este provinden-

]\. Deci, nu `ntâmpl\toare, ci providen]ial\
este venirea Preafericirii Voastre `n Eparhia
Romanului, `n anul mântuirii 2009, luna lui
Septembrie, ziua a dou\sprezecea. 

Din punct de vedere liturgic, `n aceast\ zi
se odov\ie[te, adic\ se `ncheie, s\rb\toarea
`mp\r\teasc\ a Na[terii Maicii Domnului.
A]i sosit `n Mitropolia Moldovei [i Bucovi-
nei la `nceputul acestei s\rb\tori, iar poarta
de intrare `n acest ]inut binecuvântat de
Dumnezeu a fost eparhia noastr\, c\ci toate
drumurile trec prin Roman. ~ntoarcerea c\tre

Slujb\ de Te Deum la `nt=mpinarea PF P\rinte Patriarh Daniel, 
`n Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman

septembrie-octombrie 2009
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Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Peste 350 de preo]i [i câteva mii de credincio[i
din Roman, Bac\u, One[ti, Moine[ti 

[i din alte zone ale ]\rii, au ]inut s\ fie prezen]i 
la acest eveniment istoric. 

jeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craio-
vei, `n prezen]a a peste 350 de preo]i [i a c=tor-
va mii de credincio[i din Roman, Bac\u, One[ti,
Moine[ti [i din alte zone ale ]\rii, care au ]inut s\
fie prezen]i la acest eveniment istoric. La slujba
religioas\ de la Roman, pe l=ng\ autorit\]i locale
[i jude]ene, a fost prezent [i Traian B\sescu,
pre[edintele Rom=niei, care, din mul]ime, a asi-
stat la ultima parte a Sfintei Liturghii. 

Un sobor de peste 300 de preo]i din cele
cinci protopopiate ale Episcopiei Romanului au
fost prezen]i al\turi de cei peste 6000 de cred-

incio[i prezen]i, care s-au putut `nchina [i la
racla cu moa[tele Sf. Teodosie de la Brazi, care
a fost adus\ `n procesiune pe 12 septembrie la
Catedrala episcopal\ din Roman.

„Romanul este istoria [i tradi]ia
acestei eparhii, iar Bac\ul
`mplinirea [i prelungirea ei“

La finalul slujbei, Preafericitul P\rinte Da-
niel a explicat faptul c\ ceremonia de ridicare `n

rang de arhiepiscopie a Episcopiei Romanului
presupune ridicarea `n rangul de arhiepiscop a
Preasfin]itului Episcop Eftimie [i cea de Epis-
cop-vicar a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul.
„Acest moment solemn este rezultatul hot\rârii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
care, la propunerea noastr\, `n consultare cu Si-
nodul Permanent, a aprobat ca venerabila [i
vrednica Episcopie a Romanului s\ devin\ Ar-
hiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Roma-
nului [i Bac\ului“, a spus Preafericitul P\rinte
Patriarh.

re[edin]a patriarhal\ trebuie s\ o face]i tot pe
aceea[i poart\. 

Providen]a a f\cut, deci, ca [ederea
Preafericirii Voastre `n Moldova s\ fie sub
ocrotirea Maicii Domnului, pe care [tiu cât de
mult o venera]i. Maica Domnului V-a purtat
pa[ii, `n toat\ aceast\ perioad\, ca prin gr\dina
care-i apar]ine [i pe care a]i `ngrijit-o, cu atâta
migal\, nicio buruian\ s\ nu o n\p\deasc\. Nu
[tiu dac\ a]i g\sit-o la fel de frumoas\ cum a]i
l\sat-o acum doi ani, `ns\ pe chipul Preaferi-
cirii Voastre se poate citi bucuria re`ntâlnirii
cu gr\dinarii acesteia, adic\ preo]ii, c\lug\rii
[i credincio[ii pe care i-a]i p\storit. Sunt con-
vins c\ pleca]i la Bucure[ti cu sufletul `nc\rcat
de bucurie pentru faptul c\ `n Moldova sunte]i
preaiubit [i mult dorit. 

Preafericirea Voastr\, 

A]i binevoit ca periplul moldav s\ `l
`ncheia]i la Roman, poarta de intrare `n Mi-
tropolia Moldovei [i Bucovinei. A]i intrat `n
cetatea noastr\ mu[atin\ tocmai `n ziua `n
care se `mplinesc doi ani de când Colegiul
Electoral Bisericesc V-a ales `n `nalta demni-
tate de Arhiepiscop al Bucure[tilor, Mitropo-
lit al Munteniei [i Dobrogei, Patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române [i Loc]iitor al Tronu-
lui Cezareei Capadociei. A]i ales ca acest\ zi
aniversar\, care marcheaz\ `mplinirea a doi
ani de rodnic\ activitate `n fruntea Bisericii
noastre, s\ o petrece]i `n una dintre cele mai
vechi eparhii din Patriarhia Român\. Aceasta
este o mare onoare pentru noi.

Nu a]i venit `ntr-o vizit\ oarecare, ci pen-
tru a conferi episcopiei noastre, veche de 600
de ani, cel mai pre]ios dar pe care `l poate
primi o eparhie [i anume: proclamarea
solemn\ a `n\l]\rii la rangul de arhiepiscopie
a teritoriului s\u canonic. Este semnul re-
cunoa[terii multiplelor activit\]i ale ier-
arhilor, preo]ilor [i c\lug\rilor, `n cursul a
mai multor veacuri. De aceea, spuneam c\
bucuria noastr\ este incomensurabil\, iar
emo]iile ne cople[esc.

Preafericirea Voastr\,

~n aceast\ atmosfer\ de `nalt\ tr\ire
duhovniceasc\, `n numele Preasfin]itului
Episcop Eftimie, `ntâist\t\torul nostru, al co-
laboratorilor no[tri de la Centrul eparhial, al
celor 557 de preo]i care activeaz\ `n cele 473
de parohii ale eparhiei, ̀ n numele celor 398 de
monahi [i monahii din cele 33 de m\n\stiri [i
schituri, dar, mai ales, `n numele celor peste
500 000 de credincio[i ortodoc[i din eparhie,
iar de mâine, din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, m\ fac mesagerul tuturor `n a v\
spune `nc\ o dat\, din tot sufletul, „Bine a]i
venit [i V\ rog s\ ne binecuvânta]i“. 

Permite]i-mi, Preafericite P\rinte Patriarh,
ca acela[i ospitalier „Bun venit“ s\ `l adresez
[i celor care v\ `nso]esc, ~naltpreasfin]i]i [i
Preasfin]i]i ierarhi ai Sfântului Sinod, precum
[i tuturor celor care au venit s\ `mpart\ cu noi
bucuria acestei s\rb\tori: ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan al Moldovei [i
Bucovinei; ~naltpreasfin]itul P\rinte Petru,
Mitropolitul Basarabiei; ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Nifon, al Arhiepiscopiei
Târgovi[tei; ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhie-
piscop Ioan, al Episcopiei Covasnei [i Harghi-
tei; Preasfin]itul P\rinte Episcop Epifanie, al
Episcopiei Buz\ului [i Vrancei; Preasfin]itul
P\rinte Episcop Calinic, al Episcopiei
Arge[ului [i Muscelului;  Preasfin]itul P\rinte
Corneliu, Episcopul Hu[ilor; Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ambrozie, al Giurgiului;
Preasfin]itul P\rinte Episcop Visarion, al
Tulcii; Preasfin]itul P\rinte Calinic Boto[\nea-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor;
Preasfin]itul P\rinte Andrei F\g\r\[anul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; Prea-
sfin]itul P\rinte Gurie Gorjeanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.

Fi]i bineveni]i la Roman!

Pe to]i v\ primim cu suflet bun de fra]i [i
v\ invit\m s\ gusta]i din bucuria pe care
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a
preg\tit-o pentru noi. 

A[a s\ ne ajute Dumnezeu! Amin. 

Credincio[i a[tept=nd 
pe ~nt=ist\t\torul Bisericii 

Ortodoxe Rom=ne

Sfin]irea caselor de protocol 
„Episcop Lucian Triteanu“ din incinta

Centrului eparhial de la Roman

~nm=narea diplomelor 
„Sf. Ap. Andrei“
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PF P\rinte Patriarh Daniel a `nmânat
`nsemnele de arhiepiscop Preasfin]itului

Episcop Eftimie [i pe cele de Episcop-vicar
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul.

A urmat citirea Tomosului patriarhal de c\-
tre ~naltpreasfin]itul Mitropolit Teofan, prin ca-
re au fost amintite motivele care au stat la baza
deciziei ca Episcopia Romanului s\ devin\ Ar-
hiepiscopia Romanului [i Bac\ului. 

Apoi, Patriarhul României a `nmânat `nsem-
nele de Episcop-vicar Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul: mantia de arhiereu, crucea pecto-
ral\, engolpionul [i cârja arhiereasc\. Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul, de acum Episcop-vi-
car al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
adresat un cuvânt `n care a mul]umit pentru pre-
zen]a la acest eveniment solemn Patriarhului
României, celorlal]i arhierei, domnului Traian
B\sescu, pre[edintele României, preo]ilor [i
credincio[ilor, f\când `n acela[i timp o cronolo-
gie a evenimentelor istorice care au marcat E-
piscopia Romanului de-a lungul celor peste [a-
se secole de existen]\. „De acum, putem s\ spu-
nem c\ Romanul este istoria [i tradi]ia acestei
eparhii, iar Bac\ul `mplinirea [i prelungirea ei.
}ara de Jos de alt\dat\, cu Bac\ul, centru soci-
al-politic, [i Romanul, centru spiritual [i cul-
tural al str\vechiului teritoriu românesc, se re-
activeaz\ [i se reg\sesc `mpreun\ `n lucrarea lor
de peste veacuri. Cele dou\ ]inuturi care [i-au
conjugat destinele [i aspira]iile o vor face pe
deplin [i de acum `nainte“, a spus Episcopul-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

~n cuv=ntul rostit cu acest prilej, PF P\rinte
Patriarh Daniel a vorbit mul]imii despre teme-
iurile care au stat la baza acestei decizii istorice
a Sf=ntului Sinod al BOR, men]ion=nd, printre
altele, faptul c\ „dintotdeauna Bac\ul a apar]i-
nut jurisdic]ional [i canonic de eparhia Ro-
manului“. ~ntâist\t\torul Bisericii noastre le-a
urat ~naltpreasfin]itului Eftimie, Arhiepiscopul

Romanului [i Bac\ului, [i Preasfin]itului Ioa-
chim B\c\uanul, Episcop-vicar al acestei e-
parhii, „ani mul]i cu s\n\tate, fericire, ajutor de
la Dumnezeu `n lucrarea sfânt\, pastoral\ a
acestei Arhiepiscopii“. Apoi, `mpreun\ cu ier-
arhii coslujitori, pre[edintele Rom=niei [i repre-
zentan]i ai autorit\]ilor locale, PF P\rinte Pa-
triarh Daniel a mers apoi la re[edin]a episcopal\
unde a `nmânat Preasfin]itului Eftimie `nsem-
nele arhiepiscopale: mantia de arhiereu, Crucea
patriarhal\ pentru arhierei, engolpionul [i cârja
arhiereasc\.

Dup\ impresionantul moment istoric [i reli-
gios de la Roman, PF Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, al\turi de IPS Mitropolit
Teofan [i al]i ierarhi, a poposit pentru un ceas la
Bac\u, la Catedrala „~n\l]area Domnului“, pen-
tru a vizita [antierul „celei mai mari catedrale `n
construc]ie din Europa r\s\ritean\“, dup\ cum a
precizat PF P\rinte Patriarh Daniel. Aici, PF
P\rinte Patriarh Daniel a primit titlul de cet\]ean
de onoare al jude]ului Bac\u, `nm=nat de c\tre dl
Drago[ Benea, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Bac\u. (sursa: www.ziarullumina.ro)
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Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiat\ `n prezen]a a numero[i preo]i, c\lug\ri [i c\lug\ri]e 
[i a c=torva mii de credincio[i veni]i din `ntreaga ]ar\

Doresc s\ adresez salutul meu c\lduros tuturor participan]i-
lor la ceremonia solemn\ de ast\zi, prin care Episcopia Romanu-
lui este ridicat\ la rangul de Arhiepiscopie a Romanului [i
Bac\ului.

V\ mul]umesc, Preasfin]ite P\rinte Ioachim, pentru in-
vita]ia de a v\ fi al\turi la acest eveniment, prin care `ntreaga
dumneavoastr\ comunitate s\rb\tore[te istoria venerabilei
eparhii a Romanului, cunoscut\ prin ctitoriile voievodale, prin
ierarhii [i c\rturarii ei de seam\.

Acordarea acestei demnit\]i la un an de la celebrarea a 600
de ani de atestare documentar\ a Episcopiei Romanului, con-
firm\ `nsemn\tatea acesteia `n istoria Ortodoxiei rom=ne[ti [i,
totodat\, vitalitatea comunit\]ii sale, `n acord cu ritmul dez-
volt\rii ei prezente.

Anul trecut a]i s\rb\torit 600 de ani de atestare documentar\.
Potrivit multor istorici, `ntemeierea Episcopiei Romanului se da-
toreaz\ voievodului Alexandru cel Bun. Prestigiul acestei vetre de
credin]\ a crescut de-a lungul istoriei, Romanul devenind un impor-
tant centru al vie]ii spirituale, culturale [i politice din Moldova.

Renumele de care s-a bucurat Romanul, care ast\zi este ridicat
la rangul de Arhiepiscopie, a fost [i rodul contribu]iei marilor ie-
rarhi ai acestui loc, despre care `nv\]\m din c\r]ile de istorie: epis-
copul Macarie (1531-1548 [i 1551-1558), care a ̀ nceput lucr\rile la Ca-
tedrala episcopal\, marele Dosoftei (1660-1671), unul dintre fon-

datorii literaturii noastre, sau Melchisedec {tef\nescu, sus]in\tor
al Unirii Principatelor (1859) [i apoi membru al Academiei Rom=ne.

Bog\]ia istoric\ [i cultural\ a Romanului merit\ cunoscut\ [i
apreciat\ de orice rom=n care `[i iube[te ]ara [i `[i respect\
`nainta[ii. Este motivul pentru care particip la s\rb\toarea de
ast\zi, s\rb\toare a Bisericii [i totodat\ a dumneavoastr\, locuito-
rii noii Arhiepiscopii.

Biserica a contribuit [i contribuie `n continuare la formarea
acestui respect fa]\ de trecut [i fa]\ de valorile culturii [i civi-
liza]iei rom=ne[ti. Cultiv=nd importan]a valorilor `n via]a noastr\,
putem g\si resurse de regenerare [i dezvoltare ca societate [i ca
na]iune. Noua Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului poate fi un
model `n acest sens: ea `mbin\ vechimea [i renumele istoric cu
dezvoltarea actual\ a comunit\]ii, amintindu-ne c\ prezentul [i
mai ales viitorul cel mai trainic se construiesc ̀ ntotdeauna prin in-
tegrarea marilor repere din trecut.

Doresc s\ transmit, `n aceste momente solemne, respectul
meu ~naltpreasfin]iei Sale Eftimie, care p\store[te comunitatea
dumneavoastr\ de ani `ndelunga]i, precum [i Preasfin]iei
Voastre, P\rinte Episcop Ioachim, `mpreun\ cu cele mai calde
felicit\ri [i ur\ri de slujire rodnic\.

La mul]i ani!

Ridicarea `n rang, confirmarea `nsemn\t\]ii
venerabilei Eparhii a Romanului

Mesaj cu prilejul ridic\rii Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie 
a Romanului [i Bac\ului, transmis de Pre[edintele Rom=niei, Traian B\sescu 
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~n Evanghelia Duminicii dinaintea ~n\l]\rii
Sfintei Cruci, vedem deodat\ taina Crucii [i
taina ~nvierii, taina iubirii celei mai tari decât
moartea, care s-a ar\tat prin ~nvierea lui
Hristos. Hristos-Domnul a venit `n lume din iu-
bire pentru oameni [i pentru mântuirea lor. S-a
f\cut om pentru ca s\ mântuiasc\ pe oameni de
p\cat [i de moarte [i s\ le d\ruiasc\ via]\
ve[nic\. Oricine crede `n El va tr\i ve[nic, pen-
tru c\ Dumnezeu-Omul este Izvorul vie]ii
ve[nice. „Coboar\ din cer, Cel ce este din cer,
Fiul lui Dumnezeu, Cel ve[nic. Se face om,
coborând, deci, la condi]ia uman\, la nivelul ex-
isten]ei umane, ca pe noi oamenii, p\mânteni
trec\tori, s\ ne ridice la via]a cea ve[nic\,
cereasc\, netrec\toare“, a spus P\rintele
Patriarh.

Hristos a trecut prin moarte 
ca s\ biruiasc\ moartea

Ceea ce surprinde `n aceste cuvinte ale
Mântuitorului din Evanghelie este conexiunea
f\cut\ `ntre [arpele din pustie [i `n\l]area Sa pe
cruce, „precum Moise a `n\l]at [arpele `n pustie,
trebuie ca Fiul Omului s\ Se `nal]e, pentru ca
oricine crede `n El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\
ve[nic\. {arpele de aram\ `n\l]at de Moise, de
culoare roz, seam\na `ntr-un fel cu trupul atâr-
nat pe lemn. Deci [arpele care vindeca veninul
de [arpe, prin simpla privire a lui, era o
pre`nchipuire, o prefigurare a Mântuitorului
Iisus Hristos `n\l]at pe Cruce, ca s\ aduc\ nou\
biruin]a asupra mor]ii“, a explicat ~ntâist\t\to-
rul Bisericii Ortodoxe Române.

De ce tocmai [arpele de aram\ devine sim-
bol al r\stignirii lui Hristos [i ce leg\tur\ este
`ntre [arpele de aram\, [erpii venino[i [i [arpele
din Paradis, a `ntrebat retoric P\rintele Patriarh.
R\spunsul a venit prin cuvintele Sântului Ioan
Gur\ de Aur: „«Acolo, `n Vechiul Testament, un
[arpe mu[ca [i un [arpe vindeca. Aici, `n taina
lui Hristos, moartea `nvinge moartea, [i

moartea a d\ruit via]\ ve[nic\». Este vorba,
deci, de o biruin]\ a lui Hristos asupra mor]ii,
tocmai trecând prin moarte, dup\ cum erau vin-
deca]i de veninul ucig\tor al [arpelui, cei ce
priveau [arpele de aram\. Mai mult decât atât,
trebuie s\ facem o leg\tur\ `ntre taina Crucii, ca
`n\l]are a lui Iisus Hristos, spre a Se jertfi, spre
a trece prin moarte, pentru a birui moartea, pe
de o parte, [i biruin]a lui Hristos asupra di-
avolului celui viclean din rai, care a `ndemnat
pe Adam [i pe Eva la neascultare de Dumnezeu,
pe de alt\ parte“.

Sfântul Maxim M\rturisitorul arat\ c\
Hristos-Domnul, când [i-a `ntins mâinile pe
Cruce, a f\cut aceasta din ascultare fa]\ de
Dumnezeu Tat\l. Prin ascultarea smerit\ pân\ la
moarte, Hristos vindec\ neascultarea lui Adam,
biruie[te orgoliul, viclenia [i r\utatea diavolu-
lui, care din invidie fa]\ de om a `ndemnat pe
oameni la neascultare fa]\ de Dumnezeu. De
aceea, Sfântul Evanghelist Ioan nume[te pe
[arpele din rai ca mincinos, tat\ al minciunii [i
ucig\tor de oameni. Patriarhul nostru a vorbit [i
despre puterile diavole[ti care `ndemnau pe

13anul I (IX) nr. 9-10

Prin ascultarea smerit\ pân\ la moarte, 
Hristos vindec\ neascultarea lui Adam.

Taina Crucii,
taina ~nvierii

Cuvânt de `nv\]\tur\
rostit de c\tre Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel `n

cadrul Sfintei Liturghii
oficiat\ la Roman, 

`n Duminica dinaintea
~n\l]\rii Sfintei Cruci 
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evreii care ~l urau [i ~l invidiau pe Hristos s\-L
omoare, crezând diavolii c\ astfel Hristos va
r\spunde la ur\ cu ur\, la r\utate cu r\utate, [i
a[a va c\dea din ascultare `n neascultare de
Dumnezeu, [i din iubire de oameni, `n neiubire
sau ur\ fa]\ de oameni. Dar cunoscând viclenia
demonilor, Hristos-Domnul a r\spuns la r\utate
cu bun\tate, la ur\ cu iubire, zicând pe Cruce:
„P\rinte, iart\-i, c\ nu [tiu ce fac!“. Doar a[a a
biruit Hristos pe diavol, atunci când a murit pe
Cruce, `n stare de jertf\, de ascultare [i de iu-
bire. „~n Crucea lui Hristos este ascuns\ puterea
~nvierii lui Hristos, iar ~nvierea arat\ slava Cru-
cii. Crucea acum nu mai este simbolul suferin-
]ei sau al unei mor]i nedemne, ci este simbolul
biruin]ei asupra suferin]ei. Din instrument al
mor]ii nedemne, acum crucea devine semn al
biruin]ei, al vie]ii eterne“, a mai spus Preaferi-
citul P\rinte Daniel.

Crucea, semnul iubirii
jertfelnice

Din Evanghelie trebuie s\ `n]elegem rostul
r\stignirii Mântuitorului Iisus Hristos, rostul
~nvierii Sale din mor]i [i `n\l]\rii Sale `ntru sla-
v\. Acesta este „iertarea de p\cate, pentru
neascultarea pe care noi adesea o facem `n ra-
port cu Dumnezeu, dar dac\ ne poc\im pentru

p\cate, ne iart\ [i ne d\ruie[te bucuria biruin]ei
asupra ispitelor diavole[ti [i asupra suferin]e-
lor, `ncerc\rilor [i necazurilor“, a punctat P\-
rintele Patriarh.

Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii
jertfelnice mai tare decât p\catul [i moartea,
mai tare decât diavolul [i toate uneltirile lui.

Prin Sfânta Cruce noi vedem c\ Hristos este
prezent `n Biseric\, `n via]\. Sfânta Cruce ca
semn al iubirii jertfelnice a lui Hristos [i ca
izvor al vie]ii ve[nice a devenit [i simbol pentru
noi al biruin]ei [i al bucuriei. De aceea purt\m
de când ne botez\m l\n]i[orul cu Sfânta Cruce
la gât, ne `nsemn\m diminea]a [i seara, `nainte
[i dup\ mas\ cu Sfânta Cruce. 

EVENIMENT

septembrie-octombrie 2009

Sfânta Cruce, ca semn al iubirii jertfelnice 
a lui Hristos [i ca izvor al vie]ii ve[nice, a devenit 
[i simbol, pentru noi, al biruin]ei [i al bucuriei.

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a primit de la PF P\rinte Patriarh Daniel
`nsemnele treptei ierarhice de episcop-vicar
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ACTUALITATE

15anul I (IX) nr. 9-10

Sute de b\c\uani l-au a[teptat duminic\, 13
septembrie 2009, pe Preafericitul P\rinte Da-
niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u. ~n-
tâist\t\torul Bisericii noastre a fost `ntâmpinat
`n poarta Catedralei „~n\l]area Domnului“ din
Bac\u, aflat\ `nc\ `n construc]ie, de un sobor de
peste 100 de preo]i [i de autorit\]ile locale. ~n
demisolul sfântului l\ca[ a avut loc o slujb\ de
mul]umire pentru Patriarhul României, la care
au participat ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, ~naltpreasfin]itul Mitropolit Nifon
al Arhiepiscopiei Târgovi[tei [i exarh patri-
arhal, Preasfin]itul Calinic, Episcopul Arge[ului
[i Muscelului, Preasfin]itul Visarion, Episcopul
Tulcii, Preasfin]itul Ioachim Bac\uanul, Epis-
cop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, Preasfin]itul Andrei F\g\r\[anul, Epis-
cop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. La final,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a amintit `n
prima parte a cuvântului s\u de festivitatea de
proclamare [i ridicare a Episcopiei Romanului
la rangul de Arhiepiscopie, care a avut loc `n a-
ceea[i zi, urmând ca mai apoi s\ prezinte câteva
date istorice referitoare la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, amintind faptul c\ edificiul a fost
construit de to]i b\c\uanii, `ns\ investi]iile sunt
`n grija Consiliului Jude]ean Bac\u.

Biserica din suflet 
d\inuie[te ve[nic

Apoi, domnul Drago[ Benea, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Bac\u i-a oferit Preaferi-
citului P\rinte Daniel titlul de cet\]ean de onoa-
re al jude]ului Bac\u, al\turi de un dar simbolic
reprezentând un munte de sare, `n miniatur\,

vechi simbol heraldic al Bac\ului. P\rintele
Patriarh a adresat celor prezen]i un cuvânt de
`nv\]\tur\ `n care a vorbit despre semnifica]ia
zidirii unei biserici, apreciind, `n acela[i timp,
jertfelnicia celor care au zidit Catedrala din
Bac\u. „Aceast\ catedral\ este un simbol al li-
bert\]ii folosite pentru apropierea de Dumnezeu
[i pentru ridicarea `n demnitate a poporului
cre[tin-ortodox din acest municipiu [i din acest
jude]. Când se ridic\ o biseric\, se `nal]\ demni-
tatea comunit\]ii care o zide[te [i se construie[te
tainic `n sufletele celor care particip\ la
`n\l]area ei. Biserica din suflet marcheaz\ pe
ctitori, pe cei care au zidit-o, pe cei care au
`nfrumuse]at-o pentru ve[nicie. Atunci când se
zide[te o biseric\, este nevoie de mult\ jertf\,
dar `n ziua sfin]irii trebuie s\ se uite greut\]ile [i
toate ostenelile, pentru c\ se prime[te `n schimb
bucuria sfânt\ a sfin]irii ei. Aceast\ catedral\
este mare, frumoas\, printre cele mai mari `n
construc]ie din Europa R\s\ritean\“, a spus
Preafericitul Daniel, care a oferit Catedralei
„~n\l]area Domnului“ o cruce de binecuvântare,
o Biblie, precum [i [i un sinaxar al Sfin]ilor
Capadocieni. „Faptul c\ Dumnezeu ne cheam\
s\ ridic\m o biseric\ este o binecuv=ntare. {i,
dac\ o biseric\ `n construc]ie este un dar al oa-
menilor pentru Dumnezeu, dup\ sfin]ire,
aceasta devine un dar al lui Dumnezeu pentru
oameni“, a precizat PF P\rinte Patriarh Daniel.

A urmat un Trisaghion la mormântul vred-
nicului de pomenire episcop de Hu[i Ioachim
Mare[, la care au asistat to]i ierarhii, preo]ii [i
credincio[ii prezen]i, dup\ care soborul de ier-
arhi a plecat s\ viziteze [antierul celei mai mari
biserici din Bac\u. 

PF P\rinte Patriarh Daniel desemnat cet\]ean de onoare
al jude]ului Bac\u, `n Catedrala „~n\l]area Domnului“
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PF P\rinte Patriarh Daniel `nt=mpinat cu bucurie de credincio[ii b\c\uani
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EVENIMENT
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PF P\rinte Patriarh Daniel 
a primit din partea Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului 
icoana Sfintei Parascheva, 

copie dup\ o fresc\ (sec. XVI) 
din Catedrala arhiepiscopal\ 

de la Roman

PS Episcop
Eftimie Luca a
primit `nsem-

nele de
arhiepiscop de

la PF P\rinte
Patriarh

Daniel, `n
prezen]a

Pre[edintelui
Rom=niei,

Traian
B\sescu, [i a
altor arhierei
[i preo]i par-

ticipan]i la
eveniment
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A[a a rânduit
Dumnezeu

Ziua de 13 septembrie 2009 a
fost prilej de mare s\rb\toare du-
hovniceasc\ pentru `ntreaga Mol-
dov\ [i `n mod special pentru
Eparhia Romanului, prin ridicarea
ei la rang de cinste devenind
„Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului“.

R\sfoind filele istoriei Bisericii
noastre Ortodoxe, g\sim foarte
multe evenimente ce s-au remarcat
`n diferite feluri, bucurând inimile
credincio[ilor [i ierarhilor, fiecare
`mplinind voia lui Dumnezeu. Pu-
tem spune c\, acum, a rânduit
Dumnezeu [i pentru eparhia noas-
tr\ o astfel de binecuvântare. Mo-
tiva]i de aceast\ `nalt\ binecuvân-
tare to]i credincio[ii, `mpreun\ cu
preo]ii de pe Valea Trotu[ului, a Oi-
tuzului, a Tazl\ului [i a Ca[inului,
s-au implicat, aducând, cu smere-
nie [i iubire, contribu]ia lor, fie ma-
terial\, fie spiritual\, prin partici-
parea activ\ la marea s\rb\toare.

Nou\, celor de la Protoieria
One[ti, ne-a revenit cinstea de a
`nfrumuse]a Sfânta [i Dumneze-
iasca Liturghie, oficiat\ de Prea-
fericitul P\rinte Patriarh Daniel,
dând r\spunsurile la stran\ prin
glasurile Coralei „Ierotheos“, a
preo]ilor Protopopiatului One[ti [i
prin prezen]a celorlal]i preo]i `n
calitate de participan]i. Totul a fost
impresionant, ocupând un loc spe-
cial `n inimile noastre, obligându-
ne `n a continua bogata activitate
misionar-pastoral\ desf\[urat\ `n
eparhia noastr\ de 600 ani. 

S-a putut observa cât de mul]i
preo]i au `n]eles acest eveniment
ca fiind unul special [i au dat
dovad\ de solidaritate, sprijinind
toate deciziile comunicate din
`ncredin]area PS Ioachim B\c\-
uanul, Episcop-vicar al eparhiei
noastre, privind `mplinirea celor
rânduite de Dumnezeu.

Mul]umind pentru toate Ta-
t\lui Ceresc, r\mânem ascult\tori
[i supu[i slujitori st\pânirii noas-
tre biserice[ti, `n primul r=nd, Ar-
hiepiscopiei Romanului [i Bac\-
ului. (Protopop Pr. Constantin
ALUPEI, Protoieria One[ti)

Cetatea lui Roman `mbrac\ hain\ de s\rb\toare.
~nc\ din primele ore ale dimine]ii, clopotele
Catedralei episcopale cheam\ prin glas n\valnic la
rug\. Cu mic, cu mare, `n [irag f\r\ de h\t, credin-
cio[i din toate laturile Eparhiei Romanului po-
topesc curtea Episcopiei: Sfântul Teodosie de la
Brazi s-a `ntors, dup\ secole, `n locul unde a
p\storit ca `ntâist\t\tor.

S\rutul moa[telor fr\mânt\ l\untric mul]imea
norodului. Cerul, r\sfrânt `n nem\rginit senin de
peruzea, bucur\ priveli[tea Sfin]eniei.

Slujba arhiereasc\ ridic\ inimile. ~ntreg norodul
suie parc\-n vremile trecu]ilor ierarhi. Vremi
`nalte! Vremi de slav\! Vremi de credin]\ tare [i
nestr\mutat\! {i zidul catedralei prinde glas: „Aici,
`n Cetatea lui Roman, `nc\ dintru `nceputuri, la
Episcopia Romanului s-a fost gând [i fapt\ de
ap\r\tur\ a Ortodoxiei. Episcopia Romanului a fost
[i va r\mâne zid [i duh.“

Dup\ Sfânta Liturghie, mul]imea norodului, cu
bucuria `nfipt\ `n chip, `n lini[te a[teapt\. Adaos de
norod curge `nc\ `n str\zile din preajm\.

~nspre chindii, clopote iar\[i dau glas. Mul]i-
mea v\lure[te. ~n poarta Episcopiei, `n ve[mânt alb

ca de nea, se arat\ Preafericitul P\rinte Daniel, Pa-
triarhul României. ~nconjurat de ierarhi, Patriarhul
binecuvânteaz\ mul]imile.

Episcopie a Romanului, `n cuprinsul t\u sfânt
se scrie `nc\ o pagin\ de istorie!

13 septembrie 2009, Duminic\. Peste 15 mii de
suflete se p\trund de slava slujbei arhiere[ti. Totul
str\luce acum: zidul vechi al Catedrale, ve[mântul
alb arhieresc, soarele `n razele-i de aur!

Melos divin pogoar\ Cerul pe P\mânt. Clopo-
tele `ndeamn\ hot\rât acum la sui[ `nspre vremea is-
toriei voievodale. Istoria de aur a neamului nostru.

Citirea Tomosului: Episcopia Romanului e ridi-
cat\-n rang de Arhiepiscopie cu titulatur\ nou\:
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.

R\splat\ mare, pe deplin meritat\ pentru vârsta-i
biblic\ - 600 de ani de rug\ ne`ncetat\ [i pentru
`mprelunga vredinicie a ierarhilor s\i.

R\splata aceasta mai spune `nc\: 13 septembrie
2009 este ziua istoric\ a `mpletirii vremilor de slav\
- trecute [i prezente - prin voia Celui Prea ~nalt.
Este Ziua istoric\ a bucuriei noastre duhovnice[ti.
(prof. Constantin ADAMOVICI)

Ziua istoric\ a `mpletirii
vremilor de slav\

La Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, Liturghia arhiereasc\ 
din ziua de 13 septembrie a fost oficiat\ de PF P\rinte Patriarh Daniel, 

`nconjurat de un sobor de 13 ierarhi ai Sf=ntului Sinod, preo]i [i diaconi din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i a celor invita]i din alte eparhii
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Noul drum ce s-a deschis eparhiei noastre nu face 
altceva decât s\ reconfirme lucrarea Duhului Sfânt 

`n Biseric\, `n manifestarea ei haric\ [i administrativ\.

septembrie-octombrie 2009
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Cu prilejul festivit\]ilor ce s-au derulat, un
argument privind aceast\ ridicare `n rang a fost
recunoa[terea [i cinstirea meritelor `nainta[ilor
ortodoc[i, `ncorpora]i peste veacuri, `n juris-
dic]ia Eparhiei Romanului. Cine ar putea face o
prezentare exhaustiv\ a lor? Numai Atot[tiitorul
Dumnezeu.

Identificarea cu 
`nainta[ii cre[tini

De la primii misionari cre[tini, poate veni]i
din Dobrogea, poate organiza]i `n Episcopia
Vicinei, doritori s\-i lumineze pe barbarii go]i,
avem primele semin]e ale Cuv=ntului ce au

c\zut `n p\m=ntul bun al sufletului dacilor din
aceast\ parte a Moldovei. Cu reu[itele mision-
are ce au dus la convertiri numeroase, `n pe-
rioada cuprins\ `ntre secolele al III-lea [i al V-
lea, s-a deschis o cale progresiv\, ne`ntrerupt\,
dezvoltat\ `n secolele al VI-lea [i al VII-lea [i
generalizat\, `n condi]ii favorabile, `ntre sec-
olele al IX-lea [i al XI-lea. ~n aceast\ ultim\ pe-
rioad\, determinant\ a fost [i lucrarea duhovni-
ceasc\ a liturghiei bizantino-slave ce se pare c\
a fost adoptat\ deplin. „Cel ce este“ - Dum-
nezeu - `[i contura astfel mai deplin Chipul,
`ntru devenire cre[tin\ a str\mo[ilor no[tri din
grani]ele recentei Arhiepiscopii. Cu perioada
cuprins\ `ntre secolele al XII-lea [i al XIV-lea
identitatea ortodoc[ilor din ]inutul Romanului [i
Bac\ului se putea deja afirma `n raport cu ex-
pansiunea catolicismului.

Se afirma viguros, f\r\ panic\, cu con[tiin]a
omului „st\p=n `n casa sa“, responsabil pentru
m=ntuirea sufletelor casnicilor. Identificarea cu
`nainta[ii cre[tini era deja puternic format\.
Crucea greut\]ilor `nceputurilor de organizare
administrativ-bisericeasc\ se asem\na cu put-
erea m\rturisirii de credin]\ a cre[tinilor care,
`ntre sec. al IV-lea [i al V-lea, la B\rboasa ori
Traian, `n jud. Bac\u, incizau semnul crucii pe
vase casnice sau de cult, ca expresie a n\-
dejdilor ce le nutreau `n suflet. R\d\cinile ce au
permis d\inuirea noastr\ cre[tin\, ne`ntrerupt\,
merg p=n\ la necropolele vechi cre[tine de la
V\leni, jud. Neam] sau Opri[e[ti, jud. Bac\u.
Cine ar putea descrie ce sim]ea me[terul care
lucra matri]e pentru obiecte de cult `n vechea
a[ezare de la Traian? Sau cine ar putea spune
intensitatea credin]ei cre[tinului din C\be[ti -
Bac\u, care, la cump\na primului mileniu,
purta la piept crucea sa relicvar? Aceste exem-
ple arheologice, descoperite p=n\ `n prezent,
al\turi de altele, au fost temelie [i au `mprimat
for]\ Ortodoxiei din spa]iul la care ne referim. 

Anotimpuri duhovnice[ti 
`n istoria eparhiei

A fost mult dezb\tut\ problema dac\, `n tre-
cut, Episcopia Romanului a fiin]at ca arhiepis-
copie. Concluzia negativ\, argumentat\, a is-
toricilor, a[az\ lucrurile `n `n]elegerea lor
fireasc\. Dar chiar dac\ institu]ional [i canonic
nu se face dovada unei arhiepiscopii a Roma-
nului, a[a cum, sporadic, apar referiri docu-
mentare, filonul haric [i proniator al Duhului
Sf=nt poate fi sesizat. Astfel se poate observa c\
referirile din hrisoavele domne[ti la

Necesitatea unei investi]ii
duhovnice[ti consistente

Noua titulatur\ a Episcopiei Romanului, hot\r=t\ `n Sf=ntul
Sinod [i proclamat\ oficial la 13 septembrie 2009, ca
Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului, prilejuie[te abord\ri
diferite, legate de trecut, dar [i privitoare la viitor. Prezenta
abordare nu-[i propune un studiu istoric, ci doar o scurt\
explorare `n filonul secular care a dus c\tre `mplinirea
contemporan\. C\ci, [tim cu to]ii, Dumnezeu toate le lucreaz\
`n istorie cu un anume rost. Noul drum ce s-a deschis eparhiei
noastre nu face altceva dec=t s\ reconfirme lucrarea Duhului
Sf=nt `n Biseric\, `n manifestarea ei haric\ [i administrativ\.
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Istoria acestei eparhii ne arat\, din fericire, 
c\ darul Duhului Sfânt a fost generos roditor

când virtu]ile cre[tine au fost cultivate.

19anul I (IX) nr. 9-10

„Mitropolia Romanului“ sunt consemnate `n
perioade istorice determinate, fie de domnia
roditoare a lui {tefan cel Mare [i Sf=nt, fie `n
anii tulburi, marca]i de un Ilia[ Turcitul, sau de
insisten]ele prozelite presante ale catolicilor [i
protestan]ilor. E de presupus c\ anumite ex-
prim\ri documentare s\ fi fost motivate de
necesitatea sublinierii vechimii scaunului de
Roman, ca o invita]ie de a fi p\strat\ Ortodoxia
nealterat\ pe aceste meleaguri. 

Este evident c\, de-a lungul timpului, via]a
bisericeasc\ de aici s-a derulat `ntr-o palet\
complex\, func]ie de cum [i-au `n]eles slujirea
fiecare: preo]i, diaconi sau episcopi. Asemeni
unor anotimpuri duhovnice[ti, faptele celor ce
compuneau peste veacuri comunitatea Eparhiei
Romanului c\p\tau expresivitatea sfin]eniei,
din arhieria unui episcop ca Macarie, care
privea peste timp cu „`naltele lui priviri bib-
lice“, ori din principiile reformei vie]ii mona-
hale din vremea lui Miron-Vod\ care, la 20 sep-
tembrie 1626 [i 20 martie 1627, girat [i de epis-
copul Atanasie al Romanului, cerea c\lug\rilor

un trai dup\ pravila Sf. Vasile cel Mare. C=nd
tr\irea cre[tin\ nu avea preponderen]\ `n
rela]iile administrative biserice[ti cu popula]ia,
permi]=nd decanden]a anumitor practici comer-
ciale ale unor administratori ai economiei ecle-
siastice roma[cane, se ajungea la convulsii [i
repro[uri, ca acelea din 1612 c=nd breasla ne-
gustorilor ridica glas mustr\tor. 

Istoria acestei eparhii, pe care trebuie s\ ne-
o asum\m cu bunele [i relele ei, ne arat\, din
fericire, c\ darul Duhului Sf=nt a fost generos
roditor c=nd virtu]ile cre[tine au fost cultivate.
Cei patru sfin]i ierarhi roma[cani, recent canon-
iza]i, sunt expresia acestui fapt. Rigoarea
duhovniceasc\ a Sf. Pahomie, ucenic al Sf.
Dimitrie al Rostovului, al\turat\ darurilor
sfin]eniei celorlal]i fii ai calendarului cre[tin
ortodox, lucreaz\ mereu asupra sufletelor de-
schise spre dorul identific\rii cu ei. Noi, ca unii
ce beneficiem de mijlocirile lor, suntem, la
acest moment istoric, `n situa]ia de primitori.
Este evident c\ Dumnezeu ne a[teapt\ s\ ar\t\m
cum vom fi, la r=ndul nostru, d\ruitori pentru

cei ce vor continua slujirea [i devotamentul fa]\
de aceast\ Sf=nt\ Eparhie. 

Perspective provocatoare
`n noua Arhiepiscopie

Ne vom schimba pece]ile parohiale [i modul
de adresare. Perspectiva timpurilor provoca-
toare ce vin spre noi ne oblig\ s\ tr\im, `ns\, nu
numai `n noua Arhiepiscopie, ci [i `ntr-o atent\
evlavie [i responsabilitate a slujirii sacerdotale.
Privind peste veacuri [i v\z=nd truda celor ce
ne-au l\sat bogat\ mo[tenire, singura solu]ie a
`mplinirii a[tept\rilor pentru viitor, este o con-
sistent\ investi]ie duhovnicesc\, `n noile cadre
canonico-juridice [i administrative, proclamate
`n lumina unui nou `nceput de septembrie 2009.
~n unitatea fr\]iei preo]e[ti, tineri sau b\tr=ni,
`mpreun\ lucr\tori, ne asum\m m\rturisirea c\
nimic nu e al nostru, ci toate le vom putea duce
cu bine la cap\t numai `n Hristos, Cel ce ne
`nt\re[te. (pr. Nicolae HURJUI) 

Trecut-au doar câteva Duminici sacre de
când Episcopia noastr\ a poposit, cu sârg [i cu
sfin]enie, la `ncheierea unui mers blagoslovit,
care a num\rat, istoric, zi de zi, [ase veacuri de
pio[enie [i cu dang\t profund de clopote, dup\
care, `n rug\ [i cu har, s-a strecurat, modest\ [i
deschis\ la credincio[i, `n cel de-al [aptelea
secol de sfin]enie.

Nu mult dup\ aceast\ r\scruce cre[tin\, a
primit, sinodal, o nou\ binecuvântare, deve-
nind Arhi-Episcopia Romanului [i Bac\ului.

Cu un l\ca[ pe sacra-i sa m\sur\, [i-a al\tu-
rat, solemn, precum [i-n alte d\]i, o aureol\ `n
plus, r\mânându-i, pe mai departe, prea sfânt\
[i mult prea trecut\ peste ani, zidirea ei de e-
poc\ str\veche, boltirea-i plin\ de simboluri [i
propor]ii, catapeteasma purt\toare de icoane [i
de aur, ca [i pictura cea de `nceput.

O lume a t\cerii, r\mas\ [i de-acum tot a
t\cerii, [optindu-ne de-o alta, mai plin\ de
t\ceri. De[i din toate p\r]ile se revars\ peste
credincio[i `ntruchip\ri de art\ [i `mpletiri
echilibrate de volume, cu toatele te-mbie la
rug\ [i la gânduri pure. Nimic din protocolul [i
solemnit\]ile princiare, ci totul este o penum-
br\-n umbr\, de unde rugile omene[ti cap\t\
aripi.

{i totu[i ~n\l]imile conduc\toare i-au d\ruit
o ridicare-n rang cre[tin, spunându-I-se
„arhi“-Episcopie, f\r\ ca ruga [i credin]a celor
ce-[i depun `n ea d\ruirea, s\ fie [i ele, ori
arhi-rugi, ori arhi-d\ruiri. Ea a r\mas un ace-

la[i „Ceahl\u“ moldav de pio[enie cre[tin\,
blagoslovenia-i fiindu-ne tot sacr\. O arip\ `n
plus `n ruga noastr\ o face a r\mâne tot o rug\. 

E totu[i o Sfin]ire „arhi“, ce `nconjoar\
ruga noastr\ [i care poart\ `n ea imaginea unei
priviri de altitudine, pornit\ din sufletul nostru
cu gânduri mai largi. Cu lespezi pe ]\rân\ [i cu
privirea-n Cer, Arhiepiscopia r\mâne, pe mai
departe, lâng\ `ngenuncherile noastre.

S\-I pre]uim [i noul veac `n vie]uirea-i, ca
[i a ei `ntruchipare, nu de mult, `n hain\ nou\.
A-nvins cu tr\inicie, un secol dup\ altul, tot

zbuciumul istoric, spre a fi `n zilele de acum,
la fel, l\ca[ de rug\ [i de arhi-cucernicie.

O `n\l]are cu `n]elepciune [i-o `n]elepciune
s\vâr[it\ din penel [i dalt\, din fiin]area ei [i
fiin]area noastr\, din ruga tuturor [i o sfin]enie
cereasc\, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului,
de unde se ridic\ `nchin\ri [i se `nal]\ preasl\viri
cre[tine. De-aici [i slava noastr\ ce o d\ruim
acestei deveniri a unei Sfinte Cruci, care r\-
mâne, pe mai departe, la fel de Cruce [i la fel de
sfânt\, o arip\ de Cer, cu nume de Arhiepis-
copie. (prof. Gheorghe A.M. CIOBANU)
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~mplinirea a 600 de ani de la atestarea documentar\ `n
anul 2008 s-a v\zut completat\, anul acesta, prin

`n\l]area Episcopiei Romanului la rangul de arhiepiscopie. 
ISTORIE

septembrie-octombrie 2009

Municipiul Roman este a[ezat `n partea de
vest a Podi[ului Moldovei, la mijlocul culoaru-
lui Siretului, vatra ora[ului fiind la circa 3 km
amonte de confluen]a celor dou\ râuri,
Moldova [i Siret. Procesul emancip\rii politice
din a doua jum\tate a secolului al XIV-lea, care
a culminat cu `mplinirea grani]elor de la munte
pân\ la mare, cu organizarea administrativ-teri-
torial\ a noului stat, a fost `nso]it [i de organi-
zarea religioas\, prin `nfiin]area Mitropoliei
Moldovei (1386-Petru I) [i a primelor episcopii
de la Roman [i R\d\u]i. Domnitorul Moldovei,
Alexandru cel Bun (1400-1432), [i mitropolitul
]\rii de atunci, Iosif I Mu[at (recunoscut de
Patriahia Ortodox\ de la Constantinopol), vor
pune bazele organiz\rii religioase a ]\rii. Astfel
c\ la 1408 se constituie Episcopia Romanului [i
apoi cea de la R\d\u]i. ~ncepând cu cei dintâi
episcopi atesta]i documentar - Ioan, Samuil [i
Calist - au urmat peste 70 de ierarhi care au
p\storit scaunul vl\dicesc de la Roman. 

Vatr\ de lumin\ 
[i cetate misionar\

Cunoscut\ pentru ctitoriile sale voievodale
[i pentru c\rturarii s\i, pentru l\ca[urile de cult
ale c\ror prezen]\ arhitectural\ atest\ contribu-
]ia ]\rii noastre la valorile patrimoniului Euro-
pean, Eparhia Romanului este ast\zi o dovad\ a
continuit\]ii spirituale. Rememorând suita nu-
meroas\ a episcopilor Romanului, remarc\m
faptul ca ei au provenit, `ndeob[te dintre stare]ii
[i duhovnicii din aceste p\r]i ale ]\rii. Târgul de
Jos sau Târgul lui Roman, cum era atestat `n di-
verse documente, a jucat un rol important `n
Evul Mediu românesc, fiind nu numai centru
comercial, economic sau centru spiritual, ci [i a
doua curte domneasc\ pân\ la 1475. Aici, la
Roman, era a doua curte domneasc\ unde se ad-
ministra `ntreaga activitate a }\rii de Jos a
Moldovei. ~n 1475, `n timpul domniei lui {tefan
cel Mare, care, construind Cetatea Nou\ a Ro-
manului (spre Gâdin]i), va construi noua curte

domneasc\ la Bac\u (ruinele ei fiind `n vecin\-
tatea bisericii Precista). 

De-a lungul celor [ase sute de ani, E-
piscopia Romanului a fost [i este un loc
binecuvântat de Dumnezeu. Misiunea spiritu-
al\ [i cultural\ s-a realizat din vechime atât
prin slujirea liturgic\ [i pastoral\, cât [i
prin contribu]ia episcopiei la dezvol-
tarea `nv\]\mântului [i culturii `n ge-
neral. Timp de [ase secole, Episcopia
Romanului a fost vatr\ de lumin\, ceta-
te misionar\, punte `ntre tradi]ie [i ac-
tualitate. 

~n octombrie 2008 s-au s\rb\to-
rit cei [ase sute de ani de atestare
documentar\ a Episcopiei Romanu-
lui. Numeroasele manifest\ri orga-
nizate, conferin]e, lans\ri de carte,
au fost menite s\ scoat\ `n eviden]\
bog\]ia spiritual\ a acestei eparhii.
Rolul eparhiei Romanului, de-a
lungul timpului a fost important,

chiar hot\râtor `n anumite momente ale neamu-
lui nostru. Aici, la Roman, se succedau epis-
copii vrednici de la eparhiile R\d\u]ilor [i
Hu[ilor, ajungând `n scaunul mitropoltan. Ei au
fost nu numai cârmuitori spirituali, dar [i
str\luci]i c\rturari. 

Unul a fost episcopul [i apoi mitropolitul
Dosoftei, talentatul versificator al Psaltirii, au
urmat marele `nv\]at Veniamin Costachi, Mel-
chisedec {tef\nescu, ilustrul c\rturar [i mul]i,
mul]i al]ii. Eparhia Romanului este condus\ din
1978 de Presfin]itul P\rinte Episcop Eftimie,
care a `mplinit, `n anul 2008, treizeci de ani de
rodnic\ arhip\storire. De asemenea, din anul
2000, Episcopia Romanului cunoa[te o `nnoire,

o nou\ perioad\ de emana]ie spiri-
tual\ [i cultural\, prin numirea Prea-

sfin]itului P\rinte Ioachim B\c\-
uanul ca Arhiereu-vicar al acestei eparhii.

{ase secole de istorie 
[i rug\ciune
ne`ntrerupte

Episcopia noastr\ se
remarc\ prin aceea c\ de [ase

sute de ani `[i are sediul `n inima
ora[ului Roman, ora[ medieval
de la Roman I Mu[at, f\r\
schimbarea scaunului episcopal

de-a lungul istoriei. Este
singura episcopie care a fost

[i a continuat s\ fie un centru de
emana]ie spiritual\ [i cultural\ [i
care a fost prezent\ la zeci de

evenimente de-a lungul isto-
riei neamului. 

De [ase secole, f\r\ `ncetare, ierarhii eparhiei Romanului, `[i
`nal]\ rug\ciunile din inima ora[ului Roman. Vicistitudinile
istoriei nu au reu[it s\ `ntrerup\ via]a religioas\ tr\it\ `n spirit
ortodox aici, pe Valea Moldovei. ~n vremuri tulburi sau lini[tite,
centrul episcopal de la Roman a reprezentat un reper pentru
credincio[ii ortodoc[i `ncredin]a]i spre p\storire. ~mplinirea a
600 de ani de la atestarea documentar\ `n anul 2008 s-a v\zut
completat\ anul acesta, prin `n\l]area Episcopiei Romanului la
rangul de arhiepiscopie. 

Suntem datori s\ continu\m o istorie fructuoas\
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Episcopia Romanului a fost martor\ a 
tragicelor evenimente din cele dou\ r\zboaie

mondiale, fiind solidar\ cu popula]ia, 
cu to]i cei care au avut de suferit.
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Aici a fost a doua curte domneasc\, aici au
poposit domnitorii ]\rii când aveau nevoie de
lini[te [i medita]ie `naintea lu\rii unor decizii
pentru ]ar\, pe aici au trecut cetele eteriste la
1821, tinerii liberali cu ideile lor de la 1848,
aici au fost fr\mânt\ri unioniste (1859), pe aici
a trecut domnul Cuza, `n drumurile sale lungi
spre Bucure[ti, pe aici au trecut trupele ruse[ti `n
drumul lor spre Dun\re (1877), aici a poposit `n
numeroase rânduri regele Carol I, ca [i regele
Ferdinand Re`ntregitorul sau regina Maria. Aici,
prin `n]elepciunea episcopilor Romanului, care
conduceau târgul, a fost cel mai modern ecu-
menism de sute de ani, tr\ind laolalt\ români,
sa[i, secui, armeni, greci, evrei, lipoveni etc.

Episcopia Romanului a fost al\turi de refu-
gia]ii români din spa]iul pruto-nistrian, unde se
instaurase puterea ]arist\, dup\ 1812, a fost
al\turi de românii r\ma[i `n acel spa]iu, `n lupta
lor pentru men]inerea identit\]ii [i limbii
na]ionale. A fost al\turi de `ntregul popor român
la 1918, când s-a realizat Marea Unire, dar [i la
reorganizarea Basarabiei dup\ revenirea la pa-
tria mam\. 

Rupturile teritoriale suferite de România `n
1940, [i apoi separarea Basarabiei [i Bucovinei
de nord de patria mam\, au constituit momente
grele [i pentru Episcopia Romanului, dar [i
eforturi sus]inute pentru sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Române din spa]iul pruto-nistrian,
`mpotriva politicii de rusificare for]at\ a pop-
ula]iei române[ti.

Episcopia Romanului a fost martor\ a tra-
gicelor evenimente din cele dou\ r\zboaie mon-
diale, fiind solidar\ cu popula]ia, cu to]i cei care
au avut de suferit. 

Instaurarea regimului conunist a fost dur\
atât pentru popula]ie, pentru intelectuali, cât [i
pentru Biseric\. Revenirea la democra]ie, dup\
1989, a determinat o revigorare a Bisericii
Ortodoxe [i a Episcopiei Romanului. 

O recunoa[tere istoric\ [i un
angajament pentru viitor

Ca o `ncununare a activit\]ii depuse de cred-
incio[ii [i ierarhii din Eparhia Romanului [i o

confirmare a rolului pe care l-a avut de-a lungul
timpului, la 12 septembrie 2009, i s-a atribuit
titulatura de „Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului“.

Momentul festiv de la 13 septembrie 2009
de la Catedrala episcopal\, a fost marcat prin
prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
care a anun]at hot\rârea Sfântului Sinod, de a se
`n\l]a Episcopia Romanului la rangul de arhi-
episcopie. Momentul `n\l]\tor al citirii docu-
mentului va r\mâne ve[nic `n amintirea miilor
de participan]i, moment la care au participat nu-
mero[i ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
pre[edintele României, parlamentari, oameni de
afaceri, intelectuali. Se f\cea practic o re-
cunoa[tere, de facto, a rolului jucat de-a lungul
timpului de aceast\ eparhie. Aceast\ `n\l]are nu
este numai o recunoa[tere a ceea ce s-a f\cut, ci
reprezint\ [i un angajament ca `n continuare,
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului s\ aib\
acela[i nobil rol `n p\storirea enoria[ilor, `n
p\strarea [i conservarea datinilor [i tradi]iilor
române[ti [i a cre[tinismului ortodox. (prof.
Petru FLENCHEA)



Participarea unui num\r mare de credincio[i, prezen]i, 
de altfel, la fel de numero[i [i la slujba Sfintei Liturghii
din ziua hramului, a ar\tat `nc\ o dat\ marea evlavie 
pe care o au ace[tia pentru Sf. Cuvioas\ Parascheva.

septembrie-octombrie 2009
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Sfânta Cuvioas\ Parascheva,
„vas cinstit al dumnezeiescului
Duh“, ocrotitoarea Ia[ului [i a
Moldovei, dar [i a Catedralei
arhiepiscopale de la Roman, a
fost cinstit\ `n mod special de
preo]ii [i credincio[ii din Ro-
man [i `mprejurimi, `n zilele de
13 [i 14 octombrie 2009. Dou\
zile petrecute `n rug\ciune [i
cuviincioas\ cinstire a Sfintei
Cuvioase Parascheva, vrednic\
solitoare c\tre Dumnezeu [i
aleas\ mireas\ a lui Hristos,
pentru dobândirea milei [i
ajutorului dumnezeiesc.

Astfel, `n ajunul hramului Catedralei Arhie-
piscopale din Roman, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, a oficiat slujba Prive-
gherii, `nconjurat de un numeros sobor de pre-
o]i [i diaconi. Participarea unui num\r mare de
credincio[i, prezen]i, de altfel, la fel de nu-
mero[i [i la slujba Sfintei Liturghii, din ziua
hramului, a ar\tat `nc\ o dat\ marea evlavie pe
care o au ace[tia pentru Sf. Cuv. Parascheva, c\-

reia, `n [irag ne`ntrerupt de secole, i se aduce
aici cinstirea cuvenit\. 

La finalul slujbei de Priveghere, Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Ar-
hiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a rostit un
cuprinz\tor cuvânt de `nv\]\tur\, `n cadrul
c\ruia a ar\tat c\ hramul sfintei catedrale „este

prima s\rb\toare care se organizeaz\ sub noua
titulatur\ a eparhiei noastre, respectiv de
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. Sfânta
Parascheva are o semnifica]ie special\ pentru
Catedrala arhiepiscopal\, deoarece aici, la
Roman, cultul ei s-a `mp\m=ntenit cu mult timp
`naintea Ia[ului, unde se afl\ ast\zi moa[tele
Sfintei. Ele au fost duse la Ia[i `n 1641, de la
Constantinopol, prin grija domnitorului Vasile
Lupu [i a mitropolitului Varlaam. Procesiunea
aducerii moa[telor Sfintei Cuvioase Parascheva
a fost `nso]it\, de la Dun\re la Ia[i, de c\tre e-
piscopul Romanului din acele vremuri, Ev-
loghie. Asta demonstreaz\ c\ `n Episcopia
Romanului, cultul Sfintei Parascheva era deja
bine dezvoltat.“. Preasfin]ia Sa a remarcat, de
asemenea, inten]ia de a se amplifica pe viitor
momentul acesta s\rb\toresc, prin aducerea la
Roman a unui giulgiu sau a unui ve[mânt al
Cuvioasei, care ar re`mprosp\ta [i ar dinamiza
cultul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, hra-
mul acesteia intrând astfel, treptat, `n tradi]ia lo-
cal\, `n con[tiin]a preo]ilor [i credincio[ilor
roma[cani, ca un moment deosebit din cursul
anului bisericesc. 

~n ziua hramului, slujba Sfintei Liturghii a
fost oficiat\ la Catedrala arhiepiscopal\ din Ro-
man de c\tre Pr. Ioan Gherasimescu, Vicar ad-
ministrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, `n calitate de delegat al PS Episcop-vicar
Ioachim B\c\uanul, al\turi de preo]ii slujitori ai
Catedralei arhiepiscopale. (pr. Cornel PAIU)

Primul hram 
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, invitat 
la hramul Cuvioasei
Parascheva de la Ia[i

~ntre ierarhii care au slujit la Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i, cu ocazia celei mai
importante s\rb\tori a Moldovei, s-a aflat [i
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\-
ului. Dup\ ce a oficiat Sf. Liturghie la Ia[i, `n
ajunul s\rb\torii Sf. Cuv. Parascheva, PS Ioa-
chim B\c\uanul a f\cut parte [i din soborul
de ierarhi care a slujit `n ziua hramului, sub
protia IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, la Catedrala mitropolitan\ de la
Ia[i, unde se afl\ moa[tele Sfintei Cuvioase
Parascheva, nepre]uit\ comoar\ duhovni-
ceasc\, la care, nu doar `n aceast\ zi, ci pe tot
parcursul anului, credincio[ii alearg\ neo-
bosi]i, pentru a le aduce cu evlavie, s\rutare
[i cinstire. Ziua serb\rii Ocrotitoarei Moldo-

vei, 14 octombrie, a fost marcat\ de oficierea
Sfintei Liturghii arhiere[ti de un sobor de ier-
arhi format din ~naltpreasfin]itul P\rinte Teo-
fan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, IPS Irineu, Mitro-
polit de Heracleion [i primatul Bisericii Orto-
doxe din Creta, IPS Dometian, Mitropolitul
Vidinului din Bulgaria, IPS Irineu, Mitropo-
litul Olteniei, IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS Casian, Arhie-
piscop al Dun\rii de Jos, PS Paisie, Episcop
de Gorlice, Polonia, PS Epifanie, Episcopul
Buz\ului [i Vrancei, PS Lucian, Episcopul
Caransebe[ului, PS Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei
[i Romana]ilor, PS Petroniu, Episcopul S\la-
jului, PS Macarie, Episcopul Europei de
Nord, PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS
Vince]iu, Episcopul Sloboziei [i C\l\ra[ilor,
PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i de PS Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)

PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, 
a oficiat slujba Vecerniei unit\ cu Litia `n ajunul s\rb\toririi Sfintei Parascheva, 

hramul Catedralei arhiepiscopale din Roman
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Peste 1.500 de b\c\uani au par-
ticipat duminic\, 11 octombrie,
la Filipe[ti, la slujba de sfin]ire
a bisericii „Sf. Cuv. Parasche-
va“. Impresionanta ceremonie
religioas\ a fost oficiat\ de PS
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, al\turi de un
sobor de 30 preo]i [i diaconi

P\rintele Ioan B\isan `[i aminte[te cu
emo]ie anul 1993, c=nd episcopul de la Roman
l-a trimis s\ fac\ misiune la Filipe[ti. „S\ faci o
biseric\“, i-a poruncit PS Eftimie. 

~n 1947, Sf. Parascheva 
a fost la Filipe[ti

Ajuns la Filipe[ti, pr. B\isan s-a v\zut `n fa]a
unui teren plin de porumb [i a `n]eles c\ acolo, la
marginea [oselei ce leag\ Bac\ul de Roman va
trebui s\ ridice o cas\ a Domnului. „Pe aici nu
era nimic. Nicio cas\. Nimic. Din 1993 am
`nceput s\ construiesc ajutat de oameni, o cas\
parohial\, `n care s\ pot locui pentru a fi al\turi
de credincio[i. Le-am explicat c\ doresc s\ fiu [i
s\ r\m=n `n mijlocul lor. Apoi, din 1997, am de-
marat proiectul bisericii „Sf. Cuv. Parascheva“.
Timp de 12 ani, am avut un adev\rat [antier. M-
au ajutat mult enoria[ii, Consiliul Local din
Filipe[ti, dar [i sutele de oameni, care trec=nd pe
E 85, au oprit la poarta l\ca[ului de cult pentru a
se ruga [i a l\sa un pomelnic“, a spus p\rintele
B\isan. A fost `mpreun\ merg\tor pe acest drum
cu Sf. Parascheva, cea care ajunsese aici [i `n

anul 1947, pe timpul marii secete. „{tiam de la
b\tr=ni c\ `n preajma actualei biserici au poposit
moa[tele Sf. Cuv. Parascheva, aduse `n pelerinaj
de la Ia[i de exarhul m\n\stirilor de atunci, Teoc-
tist Ar\pa[u, viitorul Patriarh. {i, unde ajungea
Sf=nta cu rug\ciunile ei, venea [i ploaia. De a-
tunci, [i poate chiar mai dinainte, credincio[ii din
Filipe[ti au o mare evlavie la Ocrotitoarea Mol-
dovei“, a explicat p\rintele B\isan.

Au primit `n dar un ve[m=nt 
al Cuvioasei Parascheva

Prezen]a moa[telor ce au salvat de necazuri
[i comunitatea din Filipe[ti l-au `ndrept\]it pe
p\rintele B\isan s\ cear\ [i s\ primeasc\ din
partea Mitropolitului Teofan al Moldovei [i
Bucovinei, pentru noua biseric\, un ve[m=nt al
Cuvioasei Parascheva. Acesta a fost adus cu cin-
ste de c\tre PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`naintea slujbei Vecerniei, pe care Preasfin]ia Sa
a oficiat-o la biserica din Filipe[ti, s=mb\t\, 10
octombrie, la orele 17.00, momentul fiind o
adev\rat\ pregustare a s\rb\torii din 11 oc-
tombrie, c=nd, `nc\ de la primele ore ale
dimine]ii, credincio[ii au `nceput s\ soseasc\
pentru a se `nchina [i a aduce slav\ lui Dumne-
zeu la Filipe[ti. „Nu a fost u[or s\ finaliz\m lu-
cr\rile. Am avut [i momente grele, c=nd `ncer-

c\rile lui Dumnezeu s-au f\cut sim]ite pentru a
ne `nt\ri `n credin]\. ~n ziua c=nd am urcat pe
turl\, s\ a[ez crucea cea mare, s-a pornit din
senin o furtun\ puternic\. Oamenii au strigat s\
cobor repede. Era prea t=rziu. M-am ag\]at de
crucea pe care m\ str\duiam s\ o potrivesc la
locul ei. Spre fericirea mea, s-a `nfipt brusc `n
locul amenjat [i, str=ns `n jurul ei, am sc\pat
doar cu oarece emo]ii“, [i-a amintit p\rintele
B\isan. Acum, „Sf. Cuv. Parascheva“ de la Fili-
pe[ti este preg\tit\ de s\rb\toare. ~n\untru ve-
gheaz\ [i o frumoas\ icoan\ a Maicii Domnului,
cu sfinte moa[te `n interior, pe care i-a sfin]it-o
p\rintele Iustin P=rvu. Al\turi de biseric\ a con-
struit [i un a[ez\m=nt social. Apoi, de jur `mpre-
jur, multe flori, oameni dornici s\ ajute preotul
[i mult\ dragoste, pe care Sf. Parascheva o insu-
fl\ tuturor celor ce poposesc la aceast\ biseric\
sau la troi]a situat\ chiar la marginea [oselei. 

Sfin]irea a[ez\m=ntului 
social „Epivata“

Slujba de sfin]ire, `nc\rcat\ de simboluri [i
semnifica]ii, a fost urm\rit\ cu mult interes de
peste 1.500 de credincio[i c\rora, `n cuv=ntul
rostit la predica zilei, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar la Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, le-a vorbit despre modul `n
care s\m=n]a credin]ei rode[te `n sufletele celor
ce ascult\ [i `mplinesc cuv=ntul lui Dumne-
zeu.Totodat\, Preasfin]ia Sa a vorbit despre im-
portan]a istoric\ a zidirii unei biserici, despre
`nscrierea `n cartea de aur a Sfintei Treimi a tu-
turor celor care se implic\ `n finalizarea lucr\-
rilor la l\ca[ul de cult [i despre bucuria de a
avea pe p\m=nt `nc\ o scar\ c\tre cer. 

La finalul sfintei Liturghii, Preasfin]itul Ioa-
chim B\c\uanul a rostit o rug\ciune special\ [i a a-
cordat gradul de iconom stravrofor p\rintelui Ioan
B\isan. Apoi, Preasfin]ia Sa, al\turi de ceilal]i
preo]i, a sfin]it [i a[ez\m=ntul social filantropic
„Epivata“, ridicat l=ng\ biserica `nchinat\ Sfintei
Parascheva. (pr. Constantin GHERASIM)

Biserica „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Filipe[ti a fost ridicat\ `ntre anii 
1997 - 2009, fiind `nc\ un semn al dragostei pe care credincio[ii 

eparhiei Romanului [i Bac\ului o au pentru Ocrotitoarea Moldovei

Sfânta Parascheva
cinstit\ de
credincio[i 
[i la Filipe[ti

Peste 1000 de
credincio[i au 

participat la slujba
de sfin]ire a 
bisericii din

Filipe[ti oficiat\ 
de PS Episcop

Ioachim
B\c\uanul, 

`nconjurat de un
sobor de preo]i



P\rin]ii Sfântului Vasile au avut 10 copii, to]i fiind `n slujba Bisericii, din-
tre care, al\turi de Sfântul Vasile (1 ianuarie), al]i patru au fost 
canoniza]i: Grigorie de Nissa (10 ianuarie), Petru al Sevastei 

(9 ianuarie), Cuv. Navcratie (8 iunie) [i Cuvioasa Macrina (19 iunie).

septembrie-octombrie 2009

de † Ioachim B\c\uanul,

Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului 

[i Bac\ului
~n acest cadru s\rb\toresc, Biserica

noastr\ a organizat manifest\ri cultural-re-
ligioase, simpozioane [i expozi]ii pentru a
cinsti cum se cuvine pe marele ascet [i
teolog de la care se p\streaz\ o serie
`ntreag\ de m\rturii ce stau la baza multor
formul\ri teologice [i practice. ~n acest
sens, ]inând cont de valoarea marelui ie-
rarh, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
a organizat, pe multiple planuri, mai multe
manifest\ri sociale (deschiderea a trei cen-
tre filantropice care poart\ numele ierarhu-
lui-teolog), expozi]ii (expozi]ia de icoan\
[i carte veche de la Muzeul „Iulian An-
tonescu“ din Bac\u), pelerinaje ale pre-
o]ilor [i credincio[ilor `n Capadocia,
sfin]iri de biserici `n cinstea ierarhului,
concursuri [i colocvii despre opera marelui
teolog etc. 

Anul comemorativ, potrivit programului
ini]ial, s-a `ncheiat prin conferin]a preo]ilor
reuni]i din toat\ eparhia la Bac\u, `n luna oc-
tombrie a acestui an. ~n cele ce urmeaz\ pre-
zent\m conferin]a sus]inut\ de PS Episcop
Ioachim B\c\uanul cu acest prilej, despre
via]a [i activitatea Sfântului Vasile cel Mare.
Conferin]a a fost structurat\ pe trei capitole
principale: Via]a Sfântului Vasile cel Mare,
Opera, Ascetismul Sfântului, urmate de o
concluzie, care se vrea un portret moral al
marelui ierarh.

I. Via]a Sfântului 
Vasile cel Mare

I.1. Familia

Sfântul Vasile s-a n\scut `n anul 329, `n
Cezareea Capadociei, ast\zi centrul Turciei.
Tat\l s\u, pe nume Vasile, era retor `n
Neocezareea Pontului, iar mama sa, Emilia, se
tr\gea dintr-o familie de autentici cre[tini.
Istoria p\streaz\ [i numele bunicii Sfântului
Vasile, Macrina, trecut\ de Biseric\ `n rândul
sfin]ilor. P\rin]ii Sfântului Vasile au avut 10
copii, to]i fiind `n slujba Bisericii, dintre care,
al\turi de Sfântul Vasile (1 ianuarie), al]i patru au
fost canoniza]i: Grigorie de Nissa (10 ianuarie),
Petru al Sevastei (9 ianuarie), Cuv. Navcratie (8
iunie) [i Cuvioasa Macrina (19 iunie).

I.2. Educa]ia

Sfântul Vasile a primit o educa]ie aleas\
din familie. Bunica sa, Macrina, i-a inoculat
primele no]iuni despre via]a `n Hristos [i
primele reguli biserice[ti. Ea `[i amintea de
`nv\]\tura Sfântului Grigorie Taumaturgul,
ucenicul lui Origen [i evanghelizatorul Ca-
padociei, pe care l-a avut ca mentor spiritual. 

La vârsta de cinci ani, Vasile `[i `ncepe
[coala, urmat\ de studii superioare, potrivit
epocii. {coala primar\ o face `n Cezareea,
continu\ la Constantinopol [i Atena, unde `n-
tâlne[te pe Sfântul Grigorie de Nazianz, cu
care leag\ o strâns\ prietenie, model celebru
pentru adev\ratele prietenii dintre oameni.
Dup\ studii aprofundate, revine `n cetatea
natal\ [i ocup\ un post de profesor de retori-
c\. Nu rezist\ nici tenta]iilor orgoliului, nici
celor ale lumii, a[a c\ mustr\rile surorii sale,

Macrina, au produs `n sufletul eminentului
tân\r c\ut\tor o veritabil\ convertire: 

„M\ trezeam ca dintr-un somn profund,
când am z\rit o admirabil\ lumin\ a faptelor
Evangheliei..., [i am `nceput s\-mi deplâng
cu extrem\ durere via]a mizerabil\ dus\ pân\
acum. ~n astfel de stare, `mi doream un ghid
care s\ m\ conduc\ pe calea care duce spre
principiile evlaviei...Citind deci Evanghelia,

Sfântul Vasile, teolog [i ascet. 
1630 de ani de la trecerea `n ve[nicie

Referat ]inut la Conferin]a plenar\ a preo]ilor din Arhiepiscopia Romanului 
[i Bac\ului, desf\[urat\ la Bac\u, `n ziua de 5 octombrie 2009 

Prin hot\rârea Sfântului Sinod, la ini]iativa Preafericitului
Patriarh Daniel, `n anul mântuirii 2009, Biserica Ortodox\
Român\ omagiaz\ `n mod deosebit pe unul dintre cei mai mari
dasc\li ai lumii [i ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, de la a c\rui
adormire se `mplinesc 1630 de ani. ~mpreun\ cu el, se
comemoreaz\ to]i Sfin]ii Capadocieni, pentru c\ au marcat,
al\turi de Sfântul Vasile cel Mare, timpul mântuirii, l\sându-ne
nou\ atâta nor de m\rturii despre via]a [i activitatea lor.

Sf=ntul Vasile cel Mare, 
Mare Dasc\l al lumii [i Ierarh

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni
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Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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am remarcat c\ nu exist\ mijloc mai propriu
pentru a ajunge la perfec]iune decât a vinde
tot ce ai, s\ faci parte fra]ilor no[tri care sunt
s\raci, s\ te debarasezi de toate grijile vie]ii,
`n a[a m\sur\ `ncât sufletul s\ nu se lase tul-
burat de ceea ce este lumesc“1. 

I.3. Via]a ascetic\ a Sfântului Vasile

Sfântul de mai târziu a fost botezat `n
anul 357. Sub influen]a surorii sale, Macrina,
Vasile `mbr\]i[eaz\ via]a dup\ Hristos, pre-
scris\ `n Evanghelii. Deja `n anul 352, mama
sa, Emilia, `mpreun\ cu sora sa, Macrina,
duceau via]\ ascetic\ `n proprietatea lor din
Anesi, pe malul Irisului, `n timp ce un frate
al s\u, pe nume Naucratius, dirija pe cel\lalt
mal un ospiciu pentru b\trâni. Sfântul Vasile
este impresionat de via]a ascetic\ [i `ncepe s\
aprofundeze calea. ~ntreprinde, timp de doi
ani, o c\l\torie `n Orient, cu scopul de a g\si
un dasc\l pentru ascetism. Nu g\se[te pe
m\sura a[tept\rilor, dar nu renun]\ nicicum la
aceast\ cale transfiguratoare [i revelatorie.
Revine `n p\r]ile Pontului [i se stabile[te la
Anesi, `ntr-un loc izolat, nu departe de
por]ile Neocezareei. Tr\ie[te `ntr-o ascez\
riguroas\, timp de cinci ani. Din acest loc
scrie prietenului s\u, Grigorie, faimoasa
scrisoare (catalogat\ `n opera sa ca fiind a
doua), care, de fapt, constituie primul pro-
gram pentru via]a ascetic\. Impresionat,
Sfântul Grigorie vine s\-l cerceteze [i s\ con-
vie]uiasc\ pentru câtva timp2, meditând [i
analizând `mpreun\ textele marelui Origen.

I.4. Leg\turile Sfântului Vasile cu Eu-
sebiu de Cezareea

Sfântul Vasile a fost hirotonit preot `n anul
364, de c\tre Eusebiu de Cezareea3. Petrece o
mic\ parte din timp `mpreun\ cu cel prin care
Dumnezeu `i trimite harul preo]iei. Dar, urma-
re a unei mici ne`n]elegeri cu Eusebiu, care
probabil era gelos pe inteligen]a [i rigorismul
Sfântului, Vasile se re`ntoarce ̀ n singur\tate. ~n
anul 364, Valens ajunge ̀ mp\rat al imperiului [i
`ncearc\, prin for]\, s\ re`nvieze [i s\ impun\ a-
rianismul. Eusebiu, b\trân [i neputincios `n fa]a
pericolului arian, scrie Sfântului Vasile s\ revin\,
pentru c\ „adev\rul este ̀ n pericol“. Sfântul Va-
sile nu preget\ s\ revin\ ̀ n Cezareea, angajându-
se, al\turi de Eusebiu, `n lupta doctrinar\, dar [i
`n salvarea pastoral\ a credincio[ilor.

~n anul 368, o cumplit\ foamete zdruncin\
Capadocia. Vasile `[i vinde mo[tenirile [i dis-
tribuie alimente popula]iei s\race, atât evreilor,
cât [i cre[tinilor4. Iat\ un extras din Omilia
Sfântului Vasile, ]inut\ poporului `nfometat:
„Dac\ subzisten]a ta este redus\ la o singur\
pâine [i dac\ vreun s\rac bate la u[a ta, scoate
din c\mar\ unica ta pâine [i, ]inând-o `n

mâinile tale, ridic-o c\tre cer [i zi: Doamne,
pâinea pe care }i-o prezint este singura care
mi-a r\mas, iar pericolul mor]ii este evident.
Dar, dând prioritate poruncii Tale `naintea
egoismului meu, [i pu]inul pe care-l am ofer
fratelui meu s\ m\nânce. Tu, Doamne, d\ ceva
robului T\u, care `[i asum\ un pericol. {tiu,
Doamne, bun\tatea Ta, m\rturisesc atotputer-
nicia Ta [i [tiu c\ Te milostive[ti, trimi]ând tu-
turor hran\ la bun\ vreme, când vrei“5.

I.5. Episcopatul

~n anul 370, episcopul Eusebiu al Ceza-
reei trece la via]a ve[nic\. Nimeni altul nu pu-
tea s\ succead\ pe scaunul Capadociei decât
Vasile, reputatul teolog [i ascet al acelui ]inut.
La insisten]ele Sfântului Grigorie de Nazianz,
`n cele din urm\, accept\ hirotonia `n episcop
al Cezareei Capadociei. Sfântul Vasile con-
sider\ `nalta responsabilitate ca pe o chemare
a lui Dumnezeu pentru ap\rarea Bisericii
dreptm\ritoare, amenin]at\ de arianism.
„Fac]iunile eretice sunt `n curs de a c\lca `n
picioare Biserica“, se `ngrijoreaz\ noul ier-
arh al Capadociei, `n una dintre scrisorile
sale6; sau: „~ntreaga Biseric\ este `n curs de
dezagregare, se de[ir\ ca o manta uzat\“,
scrie Sfântului Atanasie, `ntr-o alt\ scrisoare7.

Este binecunoscut dialogul de la s\rb\-
toarea Bobotezei, din anul 370, dintre pre-
fectul locului, Modest, care, `n numele `mp\-
ratului arian Valens, pretinde Sfântului Vasi-
le s\ renun]e la doctrina niceean\ [i s\ repu-
dieze expresia deofiin]\ (omousios):

„-Tu nu urmezi, cum se pare, credin]a
`mp\ratului!

-Dar pe-a ~mp\ratului ve[nic o urmez [i o
ap\r.

-Nu ]i-e team\ de puterea mea?

-Ce po]i tu?

-Am mai multe mijloace de constrângere:
confiscarea averii, deportarea, tortura, moartea!

-Nimic mai mult? Asta m\ las\ indiferent.

-Nimeni, pân\ acum, nu mi-a vorbit atât
de direct!

-Pentru c\, pân\ acum, niciodat\ n-ai
`ntâlnit un episcop!“8.

~n urma unei astfel de `nfrunt\ri, au urmat
represalii din partea autorit\]ilor imperiale.
Cea mai `nsemnat\ a fost divizarea provin-
ciei Capadociei, respectiv arhiepiscopia p\s-
torit\ de marele ierarh, care se `mpotrivea
vehement arianismului. Iat\ ce spune Sfântul
Vasile, `n urma deciziei luate de `mp\rat: 

„A procedat (`mp\ratul) ca omul incon-
[tient care, având un cal sau un bou, l-a t\iat
`n dou\, crezând c\ face doi dintr-unul. Nu
numai c\ n-a f\cut doi, ci a distrus [i pe cel pe
care-l avea. De vreme ce s-a produs aceast\
`mp\r]ire [i a aruncat Capadocia `n mâhnire,
nu-mi r\mâne decât s\-i `ngrijesc r\nile!“9.

Ca urmare a acestei `mp\r]iri nedorite,
Sfântul Vasile nume[te pe fratele s\u, Gri-
gorie, episcop al Nissei [i pe prietenul s\u, tot
Grigorie, episcop de Sasima. Nepl\ceri i-au
venit nu numai din partea bra]ului secular ari-
an, implementat de Valens `n Imperiul de R\-
s\rit, ci [i din partea papei Damas de la Roma,
care `l b\nuia de erezie. Iat\ ce `i scrie Sfântul
Vasile lui Eusebiu al Samosatelor: 

„Cauza principal\ a st\rii mele de s\n\-
tate este ocazionat\ de [tirile care circul\“10;
apoi, `n alt\ parte, zice: „M\ g\sesc `n fa]a
unei acuza]ii, nu a unei def\im\ri“11

~n anul 368, o cumplit\ foamete zdruncin\ Capadocia.
Vasile `[i vinde mo[tenirile [i distribuie alimente 
popula]iei s\race, atât evreilor, cât [i cre[tinilor.

La editurile Patriarhiei Rom=ne au fost editate
anul acesta mai multe volume dedicate at=t
Sf=ntului Vasile cel Mare, c=t [i 
celorlal]i Sfin]i Capadocieni
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Pentru a se ap\ra [i a afirma credin]a cea
adev\rat\, Sfântul Vasile scrie inegalabilul
Tratat despre Duhul Sfânt [i, `n anul 375,
se produce ruptura `ntre el [i Eusta]iu al
Sebastiei. Din nefericire pentru ilustrul ier-
arh, grijile, necazurile, diviziunile, intrigile [i
ereziile se `nmul]esc, ceea ce `i produce mâh-
nire [i [ubrezirea s\n\t\]ii. ~n anul 378, `mp\-
ratul Valens moare [i, odat\ cu el, se diminu-
eaz\ asaltul arian `n Imperiu. Sfântul Vasile,
de[i bolnav, se bucur\ de primele semne ale
restabilirii Bisericii dreptm\ritoare. Nu are
timpul s\ mai lucreze pentru binele Bisericii
`n aceast\ via]\, c\ci, la 1 ianuarie 379, este
chemat de Marele ~mp\rat al Cerurilor, pe
Care L-a slujit cu credin]\. A pronun]at cele-
brele cuvinte, ca [i marii tr\itori ai Evan-
gheliei: „Doamne, `n mâinile Tale `ncredin-
]ez duhul meu!“. Moartea marelui ierarh nu a
fost o fatalitate, ci o `mplinire pentru `ntreaga
Biseric\. Opera r\mas\ `l ]ine permanent
prezent printre noi [i va r\mâne fundamen-
tal\ pentru toate veacurile ce vor urma.

II. Opera
II.1. Operele dogmatice

~n majoritate, scrierile dogmatice ale
Sfântului Vasile sunt consacrate luptei sale
`mpotriva arianismului. Sfântul Vasile a adus
o fundamental\ contribu]ie `n ap\rarea `nv\-
]\turii revelate despre Dumnezeu, Cel Unul
`n fiin]\ [i `ntreit `n Persoane. ~nv\]\tura de-
spre Sfânta Treime a fost punctul principal
`mpotriva c\ruia s-au ridicat cu t\rie toate e-
reziile primelor secole cre[tine, ai c\ror sus-
]in\tori, ad\pa]i la izvorul [colilor filosofice
ale timpului [i `nchista]i `ntr-o logic\ liniar\
[i simplist\, nu recuno[teau decât unitatea lui
Dumnezeu, nev\zând cum s-ar putea `mp\ca
cu trinitatea Persoanelor sau cu via]a inter-
personal\. ~n fond, ereziarhii primelor secole

reduceau, prin `nv\]\tura lor, pe Dumnezeu
la o fiin]\ impersonal\, care pân\ la urm\
ducea la panteism, doctrin\ care nu explic\
nimic [i lipse[te de fundament `ns\[i per-
soana uman\, care este singura realitate
v\zut\ de noi, c\utând [i dând sens existen]ei.

II.1.a. Contra lui Eunomiu

Este o lucrare scris\ de Sfântul Vasile prin
anul 364. ~n aceast\ lucrare, `mp\r]it\ `n 3
c\r]i, marele teolog condamn\ erezia lui
Eunomiu, purt\torul de cuvânt al arienilor.
Sfântul Vasile `[i dezvolt\ ideile sale pe trei
linii: Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu, Care
se na[te `n eternitate din Tat\l, iar `n timp, din
Fecioara Maria. Tat\l r\mâne inaccesibil [i Se
face cunoscut prin Fiul, `n puterea Duhului
Sfânt. Toate Persoanele treimice sunt egale
`ntre ele, având aceea[i fiin]\, inaccesibil\ [i
incognoscibil\. Trebuie s\ m\rturisim consub-
stan]ialitatea Fiului cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt.

II.1.b. Despre Duhul Sfânt

~n aceast\ lucrare, Sfântul Vasile ap\r\
consubstan]ialitatea Fiului [i a Sfântului Duh
cu Tat\l, Care este necreat. Acest tratat al
Sfântului Vasile este considerat de teologi ca
fiind cea mai autentic\ afirmare a divinit\]ii
Sfântului Duh din toat\ teologia universal\.
Cu toate acestea, asemenea Sfântului Atana-
sie `n „Cele patru scrisori adresate lui Sera-
pion“, nu s-a pronun]at cu claritate: Duhul
Sfânt este Dumnezeu. Se observ\ lini[tea sau
pruden]a care st\pânea duhul epocii. Pentru
aceasta a fost pu]in criticat, `ns\ se `n]elege
pentru care fapt. De altfel, Sfântul Grigorie
de Nazianz o justific\ spunând: „Va trebui s\
fac cunoscut ceea ce s-a ignorat `n cea mai
mare parte pân\ acum: `n acele momente
grele, Vasilie se angaja s\ aduc\ precau]iu-
nile necesare, `n timp ce nou\ ne `ncredin]a

dreptul s\ ne exprim\m liber, pentru c\ nu
eram expu[i prejudec\]ilor, nici alunga]i din
patrie, ci beneficiam de paravanul obscu-
rit\]ii. A[a c\ut\m noi, [i unii [i al]ii, s\
facem puternic\ Evanghelia pe care o
predic\m.“12.

Totu[i, rolul sfin]itor al Sfântului Duh,
Sfântul Vasile `l exprim\ cu claritate: „Prin
Sfântul Duh, inimile tresalt\, sl\b\nogii sunt
purta]i de mâini, `ncep\torii devin perfec]i.
El este Cel prin care se spal\ toat\ `nti-
n\ciunea [i persoanele devin duhovnice[ti `n
comuniune cu El“.13

Sfântul Vasile insist\ mult `n prezentarea
lucr\rilor Sfântului Duh asupra persoanelor
create, care se des\vâr[esc `n calitate de per-
soane prin rela]ia personal\ cu Duhul [i prin El
cu celelalte Persoane ale Sfintei Treimi, crea]ia
impersonal\ des\vâr[indu-se numai `n om. 

«Precum deci Cuvântul e F\c\torul
cerurilor, a[a [i Duhul Sfânt, Care `nt\re[te
[i face ferm\ virtutea. Se d\ruie[te puterilor
cere[ti. {i iar\[i Iov, zicând: ,,Duhul
Domnului m-a f\cut pe mine“, nu vorbe[te
despre crea]ie, ci, precum socotesc, despre
des\vâr[irea prin virtutea omeneasc\»14. 

Prin aceasta, Sfântul Vasile arat\ c\ des\-
vâr[irea persoanelor este o lucrare `mplinit\
`n Duhul, ca lucrare de spiritualizare sau de
`nt\rire a Duhului `n om. Aceasta arat\ c\
~nsu[i Dumnezeu are caracter personal [i Du-
hul face deplin, clar, acest caracter `n Sfânta
Treime, iar lucrarea Lui `n crea]ie `nt\re[te
caracterul personal `n om [i `n aceasta perso-
nalizeaz\ `ntreaga crea]ie.

II.2. Lucr\rile ascetice

II.2.a. Moralia sau Regulile morale

Opera se compune din 80 de precepte
morale (Reguli) fundamentate pe texte din

~n cadrul s\rb\torilor organizate cu prilejul pr\znuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, la Ia[i, [i a Sf=ntului Dimitrie cel
Nou, la Bucure[ti, credincio[ii prezen]i au avut prilejul s\ se `nchine unor fragmente din moa[tele Sf. Vasile cel Mare

Pentru a se ap\ra [i a afirma credin]a cea adev\rat\,
Sfântul Vasile scrie inegalabilul Tratat despre Duhul Sfânt.

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni
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Noul Testa-
ment. Re-
gulile Sfân-
tului Vasile
se adreseaz\
tuturor cre[-
tinilor, nu nu-
mai cinului
monahal, care
ar putea fi vizat
`n primul rând.
Se impun pân\
ast\zi ca normative [i `ndreptar al vie]ii
morale.

Regulile mari sau Codul etic este o
colec]ie de 55 de norme sau principii morale,
formulate `n baza Sfintei Scripturi, privind
cele mai importante probleme de interes vital
ridicate de via]a religioas\. Urmarea acestor
norme de c\tre cre[tini are menirea s\ duc\ la
`nduhovnicirea acestora [i des\vâr[irea lor
moral\. Ele trebuie s\ stea, `n primul rând, la
temelia form\rii c\lug\rilor [i, de aceea, se
adreseaz\ `n primul rând acestora, socoti]i ca
tr\itori ai Evangheliei `ntr-un grad superior.
Ace[tia se mai numesc [i „chip `ngeresc“, nu
`n sensul c\ sunt ca ni[te `ngeri, ci ei tr\iesc
`nc\ din aceast\ via]\ timpul zilei a opta,
„unde nimeni nu se `nsoar\ sau se m\rit\, ci
sunt ca `ngerii lui Dumnezeu“ (Matei 22, 30).

Regulile mici, `n num\r de 313, sunt, ca
[i cele mari, o serie de r\spunsuri scurte, date
`n rezolvarea problemelor [i cazurilor ap\-
rute `n via]a curent\, de toate zilele. Ele pot
fi socotite ca solu]ion\ri ale diferitelor cazuri
de con[tiin]\ moral\. Sfântul Vasile, `n aceste
reguli, trece de la simpla enun]are a princip-
iului moral, la modul de aplicare a acestuia
`n via]a social-religioas\, prin care se aduce
[i o completare a regulilor mari. 

Ambele lucr\ri nu sunt decât dezvoltarea
unor idei scripturistice, privind via]a ascetic\
[i social\, a[a cum Sfântul Vasile a practicat-
o `n comunitatea monahal\ din Pont, consti-
tuit\ [i condus\ de el. Regulile Sfântului
Vasile devin adev\rate `ndrum\toare morale
[i norme de conduit\ social-religioas\. Ele au
servit [i servesc [i ast\zi ca norme de baz\ `n
organizarea monahismului ortodox.

S-a considerat mult\ vreme c\ aceste re-
guli au fost compuse cu ajutorul Sfântului
Grigorie, când tr\iau `mpreun\ `n comuni-
tatea cenobitic\ din Anesi, `ns\ comentatorii
mai recen]i ai operei vasiliene au remarcat cu

juste]e c\, datorit\ faptului c\ `n aceste reguli
Sfântul Vasile se adreseaz\ cu autoritate tu-
turor categoriilor din Biseric\, `nseamn\ c\ el
nu era doar un simplu monah, ci f\cea parte
din ierarhia superioar\, ceea ce ne face s\
credem c\ acestea au fost scrise spre sfâr[itul
vie]ii sale, `n calitate de arhiepiscop al
Cezareei. Prin urmare, Moralia sau Regulile
au fost datate `n jurul anului 378, `naintea
trecerii sale la cele ve[nice. 

Idealul cenobitic 
al Sfântului Vasile

Sfântul Vasile s-a `ntrebat: ce este propriu
cre[tinismului? 

«Ce este specific celor care m\nânc\ [i
beau din Potirul Domnului? S\ p\strezi am-
intirea Celui Care a murit [i a `nviat pentru
noi. Oare aceasta-i totul pentru cei care `[i
amintesc? Sfântul Pavel zice: „{i a murit
pentru to]i, ca cei ce viaz\ s\ nu mai vieze
loru[i, ci Aceluia Care, pentru el, a murit [i
a `nviat“ (II Cor. 5, 15)... „Ce este specific
cre[tinismului? Ca dreptatea noastr\ s\ pri-
soseasc\ mai mult decât a fariseilor [i c\rtu-
rarilor (cf. Matei 5, 20), cum `nva]\ Mântui-
torul `n Evanghelii“... „{i ce mai e specific
cre[tinismului? S\ se iubeasc\ unul pe altul,
cum Domnul ne-a iubit (cf. Efeseni 5,2)“.
Specific cre[tinismului? Este „s\ vezi pururea
pe Domnul `naintea ta“ (cf. Ps. 15, 8). Spe-
cific cre[tinismului? Este de a priveghea `n
permanen]\ c\ „=n ceasul `n care nu gândi]i,
Fiul Omului va veni.“ (cf. Luca 12, 40)»15.

Idealul cenobitic al Sfântului Vasile este
magistral expus `n aceste opere ascetice [i
poate fi studiat `n dezvoltarea sa cronologic\.
Din r\spunsul la `ntrebarea 166, se distinge
acest fapt: 

«~ntrebare: Cu ce stare sufleteasc\ se
cuvine s\ ne supunem celui care ne sile[te la
`mplinirea poruncilor?

R\spuns:
Cu acea sta-
re cu care se
supune copi-
lul cuprins de
foamea doicii
care `l chea-

m\ la mas\ [i
ca orice om

care vrea s\ tr\iasc\, aceluia care `i d\ cele
necesare pentru via]\; dar mai ales [i cu
mult mai mult cu cât este mai de pre] via]a
ve[nic\ decât cea de acum, „pentru c\ po-
runca lui Dumnezeu - spune Domnul - este
via]a ve[nic\“ (cf. Ioan 12, 50). Dar ceea ce
este `n privin]a pâinii mâncarea, aceasta este
`n privin]a poruncii lucrarea, pentru c\ ~n-
su[i Domnul iar\[i a spus: „Mâncarea Mea
este s\ fac voia Tat\lui Celui ce m-a trimis.“»
(cf. Ioan 4, 34)16.

~n concluzia la acest capitol, putem spune
c\ modul de via]\ moral\ conceput de Sfântul
Vasile cel Mare [i experimentat `n comu-
nit\]ile cre[tine [i monastice conduse de el s-a
dovedit superior formelor de vie]uire asce-
tic\ contemporane [i, paradigmatic, pentru
posteritate. Normele sale stau [i ast\zi la
baza moralei cre[tine, `n general, dar mai
curând la temelia organiz\rii vie]ii monastice
`n `ntreaga Biseric\, [i constituie `ndrumarul
principal [i `n ceea ce prive[te organizarea
actual\ a monahismului românesc.

Cunoa[terea normelor stabilite de Sfântul
Vasile se impune [i ast\zi cu necesitate tu-
turor vie]uitorilor m\n\stirilor noastre [i este
de un real folos la formarea unei concep]ii
superioare despre monahism `n contempo-
raneitate. Fundamentate pe norme cu carac-
ter religios moral, regulile stabilite de
Sfântul Vasile cel Mare se aplic\ [i ast\zi cu
aceea[i putere [i iau forma statutelor [i regu-
lamentelor `n diferite unit\]i monastice, mai
mari sau mai mici, din `ntreaga Biseric\. 

II.3. Omilii [i discursuri

II.3.a Cuvânt\ri din Hexaimeron

Hexaimeronul, na dintre operele capitale
ale teologiei vasiliene, a fost conceput `n a-
nul 370. Este un buchet de 9 omilii, predici
pentru Postul Mare, pronun]ate `ntr-o

Cu aprobarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, la Editura Institutului Biblic 
[i de Misiune Ortodox\ a Patriarhiei Române au fost publicate [i difuzate opt bro[uri

cuprinzând traduceri din scrierile Sfin]ilor Capadocieni
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Este [tiut c\ Sfântul Vasile este cel care stabile[te mai structurat
regulile pentru via]a comunitar\ monastic\, fiind promotorul 

tuturor regulilor monastice idioritmice [i mai curând cenobitice.

s\pt\mân\ `n care Sfântul Vasile `nl\tur\ ale-
goria [i hiperbola, ca modalit\]i de exegez\ [i
expunere a `n]elesurilor textului biblic [i
abordeaz\ mai degrab\ sensul literal:
„Pentru mine, `n]eleg c\ atunci când vorbesc
despre iarb\ eu gândesc la iarb\...eu iau
toate lucrurile a[a cum sunt...“17. 

Hexaimeronul a r\mas inegalabil `n lit-
eratura patristic\. Sfântul Grigorie de Nissa
a vrut [i el s\ completeze opera fratelui s\u,
scriind „Despre crea]ia omului“, dar nu a
ajuns la `n\l]imea operei vasiliene. Sfântul
Ambrozie, de asemenea, a `ncercat s\ `l
imite, dar nu a reu[it. Sfântul Grigorie de
Nazianz zice despre Hexaimeron: „Când
iau `n mân\ aceast\ carte, m\ simt unit cu
Dumnezeu.“18

II.3.b. Omilii despre psalmi

~n aceast\ categorie, 18 omilii sunt
atribuite Sfântului Vasile, `ns\, dup\ criticii
textelor vasiliene, doar 13 sunt autentice.
Psalmii comenta]i de Sfântul Vasile sunt:
1,7,14,28,29,32,33,44,45,48,59,61 [i 114.

„Cine caut\ pacea, caut\ pe Hristos, c\ci
numai El este pacea noastr\“, zice Sfântul
Vasile `n una dintre omiliile sale asupra
psalmilor19, Sfântul Vasile g\sind `n psalmi o
panoplie de imagini despre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu. 

Sfântului Vasile i se mai atribuie [i Co-
mentariul la Cartea Iov, un Tratat pentru
tineri [i 365 de scrisori, o coresponden]\ pi-
oas\ [i `nc\rcat\ de teologie abstract\, pe di-
verse teme. 

Toate scrierile [i omiliile Sfântului Vasile
au fost traduse `n române[te [i publicate `n
colec]ia „P\rin]i [i scriitori biserice[ti“20,
sub traducerea mai multor autori cunosc\tori
ai limbii grece[ti antice. Cât prive[te opera
Sfântului Vasile cel Mare, pentru prima dat\
a fost adunat\ `ntr-un compendiu `n anul
1532, la Basel, cu o prefa]\ a lui Erasm. A
fost retip\rit\ `n 1535, la Vene]ia, [i `n 1551,
din nou la Basel. ~ntre timp, faptul c\ opera
marelui teolog a fost tradus\ `n limbi mod-
erne de circula]ie a f\cut ca foarte mul]i
teologi din Orientul [i Occidentul cre[tin s\
se aplece asupra ei21.

III. Ascetismul Sfântului 
Vasile cel Mare

Am ales acest capitol din opera Sfântului
Vasile pentru c\ mi se pare c\ a fost cel mai
pu]in abordat `n literatura teologic\ [i spiri-
tual\ româneasc\. Am atins câteva aspecte
`ntr-un subcapitol anterior, `ns\ vom reveni,
spre completare, cu alte puncte pe care le

vom extrage din analiza operei ascetico-
morale, cuprins\ `n Regulile mari [i mici ale
marelui ierarh.

Este [tiut c\ Sfântul Vasile este cel care
stabile[te mai structurat regulile pentru via]a
comunitar\ monastic\, fiind promotorul tu-
turor regulilor monastice idioritmice [i mai
curând cenobitice, atât pentru monahismul
oriental, cât [i pentru cel din Occident.
Benedict de Nurcia apreciaz\ opera ascetic\
a Sfântului Vasile [i `[i `nsu[e[te regulile sale
ca normative pentru opera spiritual-monas-
tic\ pe care a statornicit-o pentru Occident.

Pentru Sfântul Vasile, vie]uirea cenobitic\
reprezint\ formula ideal\ de organizare a
vie]ii monahale. Dac\ `n accep]iunea Sfân-
tului Vasile, se vorbe[te despre monahism, `n
sensul etimologic al no]iunii, acesta `nsem-
nând „via]\ solitar\, singuratic\ (termenul
vine de la latinescul monos - singur), atunci
este un non-sens, pentru c\, pentru marele
ierarh, cenobitism nu `nseamn\ vie]uire `n
solitudine [i sfâr[itul singuratic, ci ceva mult
mai profund.~n accep]ia vasilian\ suma
individualit\]ilor contureaz\ ideea de comu-
niune, `n care vie]uirea solitar\ se `ntrep\-
trunde simfonic [i firesc cu voca]ia vie]uirii
interpersonale originare a omului. Tocmai de
aceea am intitulat acest capitol Ascetismul
Sfântului Vasile [i nu Despre via]a monas-
tic\, pentru c\ Vasile a experiat [i expus `n
operele sale mai curând experien]a mistico-
ascetic\ [i transfiguratoare `n monahism.
Monahismul este o stare sau o form\ de
vie]uire, nu o virtute `n sine.

III.1. Preceptele cenobitismului vasilian

Sfântul Vasile nu se situeaz\ tocmai ca un
continuator al Sfântului Antonie sau al
Sfântului Pahomie cel Mare, `ncep\torul
vie]ii cenobitice. Sfântul Vasile, fixând regu-
lile sale, se adreseaz\ cre[tinului, `n general,
care vrea s\ realizeze asem\narea cu Dumne-
zeu `n chipul s\u. Perfec]iunea, pentru Sfân-
tul Vasile, consist\ `n `mplinirea voii lui
Dumnezeu, adic\ a observa `n integralitatea
lor toate poruncile Evangheliei. El sus]ine c\
`nc\lcând ceva din porunci e[ti vinovat ca [i
cum le-ai fi `nc\lcat pe toate celelalte. Dac\
Sfântul Vasile s-a retras din lume, `mpreun\
cu prietenul s\u, Grigorie, sau cu al]i com-
pagnioni, a f\cut-o pentru a fi `n stare s\ `m-
plineasc\ mai bine [i mai u[or toate poruncile
Evangheliei; absolutul c\ut\rilor sale r\mâne
totu[i dragostea. Via]a cenobitic\ este pentru
Sfântul Vasile ascetic\, ea ap\rând `n gândi-
rea marelui ascet ca cea mai autentic\ form\
de vie]uire cre[tin\, singura care poate s\
aib\ `n observa]ie toate poruncile Evanghe-
liei. Numai `n comuniunea real\ [i efectiv\
cu confra]ii, monahul caut\ prin smerenie [i
dragoste s\ `mplineasc\ toate poruncile lui
Dumnezeu. ~n aceast\ perspectiv\, corec-
tarea fratelui `n gre[eal\ este permis\ `n sme-
renie [i dragoste: „~n ne]\rmurita sa
dragoste fa]\ de om, Domnul Hristos nu s-a
mul]umit s\ ne `nve]e doar prin cuvinte.
Voind s\ ne dea supremul exemplu, clar [i
precis de smerenie, care se ascunde `n per-
fec]iunea iubirii, la cin\, S-a `ncins El ~nsu[i
cu [tergarul pentru a sp\la picioarele uceni-
cilor... dar tu care e[ti singur, cui vei sp\la pi-

PS Episcop-vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul a prezentat 
`n cadrul [edin]ei solemne a Sf=ntului Sinod, din 28 octombrie, 
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cioarele, cui vei sluji? ~n compara]ie cu cine
vei voi s\ te consideri ca fiind cel din urm\,
dac\ tr\ie[ti departe de to]i, chiar [i de tine
`nsu]i? Fericirea [i bucuria comuniunii cu
ceilal]i cum vei g\si-o tu `n chilia `n care
tr\ie[ti izolat?“22.

Sfântul Vasile a avut, `n toate circum-
stan]ele vie]ii, chiar [i ale celei ascetice, uni-
tatea [i comuniunea tuturor: „Dumnezeu
Creatorul a hot\rât c\ avem trebuin]\ unul
de altul ca s\ ne leg\m `ntre noi...“.23 „Dac\
noi, care am fost primi]i `n una ([i aceea[i)
speran]\ a chem\rii noastre, form\m un trup
care are cap pe Hristos [i suntem membre
unii altora, dac\ noi nu suntem lega]i `n mod
armonios `n Duhul Sfânt, spre zidirea unui
singur corp, ci fiecare dintre noi `[i alege
via]a singuratic\, f\r\ s\ slujeasc\ binelui co-
mun, dup\ felul binepl\cut lui Dumnezeu, [i
`[i `ndestuleaz\ pofta pl\cerii proprii, cum
putem atunci, când suntem dezbina]i [i
`mp\r]i]i, s\ p\str\m leg\tura reciproc\ [i slu-
jirea membrelor, unul fa]\ de cel\lalt, sau
supunerea lor c\tre capul care este Hristos.
Pentru c\ nu este cu putin]\ nici s\ ne bu-
cur\m cu cel pream\rit, nici s\ comp\timim
cu cel care sufer\, `n timp ce via]a noastr\
este `mp\r]it\, din moment ce `n mod firesc nu
va putea fiecare s\ cunoasc\ suferin]a
aproapelui“24

Via]a cenobitic\ este ideal\
«Nimic nu este mai propriu naturii noas-

tre decât s\ fim sociabili `ntre noi, s\ ne
folosim unul de altul [i s\ iubim pe semenul
nostru. {i, drept urmare a semin]ei pe care
Dumnezeu a pus-o `n noi, El cere [i fructele
când zice: „Porunc\ nou\ v\ dau vou\: s\ v\
iubi]i unul pe altul.“ »25. Apoi continu\: «{i
fiindc\ a voit s\ `ndemne sufletul nostru spre
`mplinirea acestei porunci, n-a cerut (uceni-
cilor) semne [i puteri paradoxale, ca dovad\
c\ sunt ucenicii Lui; iat\ ce spune: „Din
aceasta vor cunoa[te to]i c\ sunte]i ucenicii
Mei, dac\ ve]i avea dragoste `ntre voi“ (Ioan
13,35). {i pretutindeni `n a[a fel leag\
(Domnul) aceste porunci, `ncât binefacerea
c\tre aproapele o refer\ la Sine. C\ci:
„Fl\mând am fost, zice Domnul [i Mi-a]i dat
s\ m\nânc“ [i celelalte, iar apoi adaug\:
„~ntrucât a]i f\cut acestea unuia dintre
ace[ti fra]i mai mici ai Mei, Mie Mi-a]i
f\cut.“ A[adar, prin porunca I, o poate
`mplini cineva [i pe a doua; dar cu a doua ne
`ntoarcem `ndat\ la prima: [i cel care iube[te
pe Domnul iube[te ca o consecin]\ [i pe
aproapele.»26

Sfântul Vasile, deci, nu vrea ca ascetul s\
fie monachos (de unul singur), `n sensul lo-
cal, ci `l vrea monotropos (unificat), `n sensul
moral: „Via]a cre[tinului este simpl\, pentru

c\ el are un singur scop, pream\rirea lui
Dumnezeu.“ (cf. I Cor. 10, 31).27

~n alt\ parte a operelor morale, Sfântul
Vasile arat\ c\ `ndep\rtarea de via]a comuni-
tar\ este echivalent\ t\ierii [i `ndep\rt\rii
unui m\dular din trupul `ntreg al lui Hristos.
Aici se refer\ [i la via]a monastic\. Dup\
Sfântul Vasile, via]a cenobitic\ este ideal\,
dar o accept\ [i pe cea izolat\, cu condi]ia ca
ascetul s\ realizeze unitatea cu ceilal]i fra]i
prin Sfântul Duh.

„Dac\ noi to]i, care am fost primi]i `n una
[i aceea[i speran]\ a chem\rii noastre, for-
m\m un trup care are cap pe Hristos [i sun-
tem membre unii altora, dac\ noi nu suntem
lega]i `n mod armonios `n Duhul Sfânt, spre
zidirea unui singur corp, ci fiecare din noi `[i
alege via]a singuratic\, f\r\ s\ slujeasc\
binelui comun, dup\ felul binepl\cut lui
Dumnezeu, [i `[i `ndestuleaz\ pofta pl\cerii
proprii, cum putem - atunci când suntem
dezbina]i [i `mp\r]i]i - s\ p\str\m leg\tura
reciproc\ [i slujirea membrelor unul fa]\ de
cel\lalt, sau supunerea lor c\tre capul nostru
care este Hristos.“28

III.2. Concep]ia vasilian\ despre as-
cultare

~n concep]ia doctrinal\ a Sfântului Vasile,
votul ascult\rii este un element esen]ial al
vie]ii religioase, nu numai `n monahism.
~nv\]\tura lui despre aceast\ virtute apare
diferit, urmând o succesiune cronologic\. ~n
Scrisoarea a doua c\tre Sfântul Grigorie de
Nazianz, Sfântul Vasile nu face nicio men]iu-
ne asupra ascult\rii, `ns\, mai târziu, când a-
junge episcop, grijuliu pentru via]a fr\]easc\
a p\stori]ilor, elaboreaz\, sub presiunea cir-
cumstan]elor, o `ntreag\ doctrin\ despre as-
cultare. 

~ntâi face elogiul celui care se angajeaz\
s\ asculte de cuvântul Scripturii. Evanghe-
lia devine singura autoritate fa]\ de care nu
trebuie f\cut niciun compromis. Ideea mam\
a Sfântului Vasile este urm\toarea: ascultarea
f\r\ condi]ii fa]\ de poruncile divine, preva-
lând `ntru totul iubirea.

Dac\ iubirea de Dumnezeu pretinde c\
adev\ratul cre[tin trebuie s\ se sustrag\ de la
orice ispit\ care `l mân\ la p\cat, iubirea fa]\
de aproapele `l invit\ pe om s\ se adauge f\r\
rezerve la lucrarea comun\ care urm\re[te
acela[i ideal: mântuirea. Insisten]a sfântului
asupra vie]ii comunitare implic\ [i bazele
ideii centrale care trebuie s\ stea la baza
acesteia, ascultarea. Iat\ ce zice marele
corifeu `n prima Regul\ Mic\, r\spunzând la
`ntrebarea dac\ este cu putin]\ sau folose[te
cuiva ca s\-[i `ng\duie s\ fac\ sau s\ spun\
cele pe care le socote[te bune, f\r\ m\rturia
Scripturilor de Dumnezeu insuflate: «Dom-
nul nostru Iisus Hristos spune despre Duhul
Sfânt c\ ,,nu va gr\i de la Sine, ci câte va
auzi, pe acestea le va gr\i“ (cf. Ioan 16,13),
iar despre Sine `nsu[i: ,,Nu poate Fiul nimic
s\ fac\ de la Sine.“ (cf. Ioan 5,19), [i iar\[i:
,,C\ Eu n-am gr\it de la Mine, ci Tat\l Care
M-a trimis pe Mine, Acela Mi-a dat porunc\
ce s\ spun [i ce s\ gr\iesc [i [tiu c\ porunca
Lui este via]\ ve[nic\; deci, cele ce gr\iesc
Eu, precum Mi-a spus Mie Tat\l, astfel
gr\iesc.“ (cf. Ioan 12, 49-50). Dup\ aceste
cuvinte ale Domnului, cine va fi atât de f\r\
de minte, `ncât s\ `ndr\zneasc\ chiar [i s\
gândeasc\ ceva de la sine din moment ce, pe
de o parte, folose[te ca `ndrum\tor pe
Sfântul Duh [i Bunul Duh ca s\ se `ndrepteze
pe calea adev\rului [i cu gândul, [i cu cu-
vântul, [i cu fapta, iar, pe de alt\ parte, este
orb [i tr\ie[te `n `ntuneric f\r\ soarele
drept\]ii, adic\ ~nsu[i Domnul notru Iisus
Hristos, Carele lumineaz\ ca ni[te raze
poruncile Sale?».29

Remarc\m faptul c\ `n acest text ad-
mirabil nu este vorba de o lege rigid\ a mon-
ahismului, ci de o ascultare personal\, bib-
lic\, de o rela]ie filial\ cu Dumnezeul Cel
Viu. De fapt, `n formul\rile ioaneice, gândi-
rea teologic\ este ca [i a Sfântului Vasile,
`nc\rcat\ de exigen]ele interioare, iar mod-
elele care ne sunt expuse sunt tot atât de
apropiate ca [i propriile con[tiin]e. 

~ns\ ce leg\tur\ se stabile[te `ntre libera
supunere fa]\ de voin]a dumnezeiasc\ [i as-
cultarea arbitrar\ fa]\ de un superior ier-
arhic, `n materie contingent\ [i liber\?
Sfântul Vasile reafirm\ datoria fiec\ruia de a
fi, ca [i Hristos, servitorul sau slujitorul fra-
]ilor s\i, adic\ al aproapelui, c\ci aceasta
supune sufletul la ascultare. Iat\ ce zice `n
Regula mic\, cea dintâi: «~n orice caz, fie-
care trebuie s\ se supun\, fie lui Dumnezeu,
potrivit poruncii Sale, fie celorlal]i, potrivit
aceleia[i porunci. C\ci este scris: ,,Cel ce
voie[te s\ fie mai mare, s\ fie cel din urm\
dintre to]i [i slujitor al tuturor.“ (cf. Marcu
9, 35). Prin urmare, supui voin]a proprie
Domnului, a[a cum [i El a f\cut-o, [i Care a
zis: ,,M-am coborât din cer nu ca s\ fac voia

Sfântul Vasile nu vrea ca ascetul s\ fie 
monachos (de unul singur), `n sensul local, 

ci `l vrea monotropos (unificat), `n sensul moral.
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Sfântul Vasile este un teolog remarcabil care a
marcat nu numai timpul s\u, ci [i `ntreaga

teologie a secolelor care au urmat dup\ trecerea
sa `n timpul ve[niciei lui Dumnezeu.

Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine.“
(cf. Ioan 6, 38)». 

S\ „robim toat\ cugetarea 
spre ascultarea lui Hristos“

~ns\ Sfântul Vasile se `ntreab\ el `nsu[i
dac\ ,,trebuie s\ ascul]i necondi]ionat pe to]i
[i pe fiecare `n parte“. {i r\spunde:
«Deosebirea celor care poruncesc nu trebuie
s\ vat\me ascultarea celor c\rora li se dau
poruncile, pentru c\ [i Moise nu a ascultat
de Ietro care `l sf\tuia cele bune (Ie[ire 18,
19). Totu[i, fiindc\ exist\ mare deosebire
`ntre poruncile care se dau (c\ci unele sunt
contrare poruncii Domnului fie pentru c\ o
stric\, fie pentru c\ o `ntineaz\ `n multe
chipuri prin amestecarea faptei oprite, altele

sunt de acord cu porunca, iar altele, chiar
dac\ nu sunt de acord `n mod v\dit, ajut\
totu[i [i sprijin\ observarea ei), se cuvine s\
ne aducem aminte de Apostolul care spune:
,,~ncerca]i toate [i ]ine]i ce este bun. De tot
felul de r\u s\ v\ feri]i“ (I Tes. 5, 20-22), [i
iar\[i: ,,D\râm\m uneltirile [i toat\ trufia ce
se ridic\ `mpotriva cunoa[terii lui Dumnezeu
[i robim toat\ cugetarea spre ascultarea lui
Hristos“ (II Cor. 10, 5). Drept aceea, dac\
ni s-ar porunci ceva ce este de acord cu po-
runca Domnului sau contribuie la aceasta,
se cuvine s\ o primim, cu mai mult\ sârgu-
in]\ [i cu mai mult\ grij\, ca pe o voie a lui
Dumnezeu, `mplinind (astfel) ceea ce s-a
spus: ,,`ng\dui]i-v\ unul pe altul `ntru dragos-
tea lui Hristos.“ (Efeseni 4, 2)».30

Iat\ acum primul text al Sfântului Vasile,
unde face men]iune despre superiorul ier-

arhic, slujitor al lui Hristos [i al fra]ilor s\i:
«~naintea lui Dumnezeu trebuie s\ fie ,,ca un
slujitor al lui Hristos [i ca un iconom al
tainelor lui Dumnezeu“ (I Cor. 4, 1),
temându-se ca nu cumva sau s\ se zic\, sau s\
se rânduiasc\ ceva `mpotriva voii lui Dum-
nezeu, cea m\rturisit\ `n Scripturi, [i s\ fie
aflat ca martor mincinos lui Dumnezeu sau ca
necinstitor de cele sfinte, prin aceea c\ ar in-
troduce ceva str\in de `nv\]\tura Domnului
sau ar neglija una din cele binepl\cute lui
Dumnezeu; iar pentru fra]i s\ fie ,,ca o doic\
ce-[i hr\ne[te copiii“ (I Tes. 2, 7), având la
inim\ ca s\ dea fiec\ruia dup\ pl\cerea lui
Dumnezeu [i spre folosul deob[te al tuturor nu
numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci [i sufletul
s\u, dup\ porunca Domnului [i Dumnezeului
nostru Iisus Hristos, Care a zis: ,,Porunc\
nou\ v\ dau vou\: S\ v\ iubi]i unul pe altul,
precum Eu v-am iubit pe voi.“ (Ioan 13, 34).
,,Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu
are, ca sufletul lui s\ [i-l pun\ pentru prietenii
s\i.“ (Ioan 15, 13)»31.

IV. Portretul moral 
al Sfântului Vasile 

Sfântul Vasile este un teolog remarcabil
care a marcat nu numai timpul s\u, ci [i
`ntreaga teologie a secolelor care au urmat
dup\ trecerea sa `n timpul ve[niciei lui
Dumnezeu. A fost omul contempla]iei [i al
ac]iunii, praxis [i theosis `mpletindu-se sim-
fonic `n via]a sa. Chiar `n teologie este un
mare administrator, la fel cum magistrala sa
oper\ caritativ\ este animat\ [i fundamentat\
pe ideea filantropiei divine. De fapt, `ntreaga
sa oper\ este traversat\ de ideea filantropiei
teandrice. ~n fa]a crizei ariene, el stabile[te,
ca urma[ al Sfântului Atanasie de la Sinodul
I Ecumenic, c\ile perspectivei teologice `n
termeni pruden]i [i preci[i. El are o percep]ie
dinamic\ asupra transcenden]ei divine, a
rela]iilor personale intratrinitare [i a termi-
nologiei specifice demersului s\u. Inteligen-
]a sa este mai mult practic\ decât speculativ\.
Nici nu [tim ce s\ admir\m mai mult citindu-
i opera: ra]iunea inegalabil\ sau doctrina pe
care ne-o `mp\rt\[e[te.

A vorbit cu atâta autoritate, `ncât se face
mai mult admirat decât iubit. „St\pânirea de
caracter, rezervele [i calmul s\u le puteai lua
ca un fel de orgoliu“, spunea despre el
Sfântul Grigorie de Nazians.32.

Sfântul Vasile a pus `n lumin\ [i `n prac-
tic\ marile teme sociale, care s-au concretizat
`n atâtea opere filantropice. 

Teolog [i ascet, Sfântul Vasile nu se in-
tereseaz\ deloc de problemele aplicativit\]ii
principiilor epocii, cum nici de nuan]ele lor
psihologice. Morala [i ascetismul Sfântului

Preo]ii din cele cinci protopopiate ale
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s-au
`nt=lnit la Bac\u, `n ziua de 5 octombrie,
cu ocazia primei conferin]e preo]e[ti din
nou `nfiin]ata Arhiepiscopie, dedicat\ ridi-
c\rii `n rang a Episcopiei Romanului [i ser-
b\rii `n acest an, de c\tre Sf=ntul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a Sf=ntului
Vasile cel Mare [i a celorlal]i p\rin]i capa-
docieni. Cuv=ntul de deschidere a apar-
]inut PC Preot Ioan Gherasimescu, vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului. A urmat la cuv=nt, Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
care, dup\ ce a a mul]umit `nc\ o dat\

preo]ilor [i, prin intermediul lor, tuturor
credincio[ilor eparhiei pentru modul `n
care s-au implicat `n buna organizare [i
desf\[urare a evenimentelor din 12-13 sep-
tembrie a.c., a sus]inut o prelegere despre
via]a, opera [i ascetismul sf=ntului Vasile,
prezent=nd [i un portret moral al acestuia
(n.r.: cuv=nt prezentat `n paginile revistei
noastre dedicate Anului omagial al Sf.
Vasile [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni).
~nt=lnirea preo]ilor a continuat cu dezba-
teri [i cuv=nt\ri referitoare la rela]iile
Sf=ntului Vasile cu teritoriul actual al
Rom=niei, `n mod deosebit cu Sf.
Bretanion, episcopul Tomisului, [i Sf.
Sava Gotul. (pr. Ctin GHERASIM)

Prima `ntrunire a preo]ilor din nou `nfiin]ata
Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni
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Vasile sunt morala [i ascetismul poruncilor
lui Dumnezeu, practicate integral de cre[tini,
care primesc energiile `ndumnezeitoare de la
El. Sfântul Ioan Cassian din Scytia Mic\ [i-a
`mpropriat doctrina [i regulile vasiliene, pe
care le-a dus `n Occident, devenind ulterior
fundamentale `n alc\tuirea regulilor Sfân-
tului Benedict de Nurcia [i pentru monahis-
mul occidental `n genere.

Nu `l putem cunoa[te pe Sfântul Vasile
decât citindu-i [i recitindu-i opera [i par-
ticipând ca sacerdo]i sau beneficiari ai
darurilor sfin]itoare generate de liturghia
care `i poart\ numele. Un contact superficial
cu opera sa `]i poate sugera ideea c\ Sfântul
Vasile a fost un ascet foarte aspru atât cu sine
`nsu[i, cât [i cu ceilal]i, `ns\ un contact con-
tinuu [i sistematic cu opera sa te face s\ de-
scoperi o fin\ sensibilitate [i naturale]e ale
unui sfânt care a g\sit lini[tea `n Dumnezeu
prin puterea Duhului Sfânt.

Sfinte Vasile, roag\-te lui Dumnezeu pen-
tru noi!
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1 Scrisoarea 223, 2.
2 Scrisorile 4,5.
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8 Discursul 43.
9 Scrisoarea a 74-a.
10 Scrisoare c\tre Eusebiu al Samosatelor.
11 Scrisoarea 204.
12 Discursul Sfântului Grigorie de Nazians

43,59.
13 Despre Duhul Sfânt, 9.
14 De Spiritus Sanctus, P.L. Col. 661.
15 Conform, Sfântul Vasile cel Mare, Les Règles

monastiques, traduction du grec en français par Léon
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29 Regulile Mici,1.
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Tema [edin]ei solemne a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desf\-
[urat\, pe 28 octombrie, `n Aula Magna
„Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei,
a fost „Anul comemorativ-omagial 2009 al
Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei († 379) [i al celorlal]i
Sfin]i Capadocieni `n Patriarhia Român\“. 

{edin]a a fost deschis\ de ~ntâist\t\torul
Bisericii Ortodoxe Române, care a prezen-
tat câteva dintre volumele publicate de Edi-
tura Basilica a Patriarhiei Române anul a-
cesta, volume dedicate comemor\rii Sfântu-
lui Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
Capadociei [i celorlal]i Sfin]i Capadocieni.

Au fost evaluate cele mai importante
manifest\ri cu caracter religios-duhovni-
cesc, cultural-editorialistic [i mediatic or-
ganizate anul acesta de c\tre eparhiile din
]ar\ [i str\in\tate ale Patriarhiei Române.
~n acest sens, Preasfin]itul Episcop Vicar
Patriarhal Ciprian Câmpineanul a sus]inut
un referat `n care a prezentat principalele
evenimente dedicate Sfântului Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(† 379) [i celorlal]i Sfin]i Capadocieni.
Preasfin]ia Sa a prezentat câteva dintre
volumele publicate de Editura Basilica a
Patriarhiei Române anul acesta, volume
dedicate teologiei P\rin]ilor Capadocieni.

Tot cu acest prilej, a fost vernisat\ ex-
pozi]ia tematic\ de fotografie „2009 –
Anul Sfin]ilor Capadocieni. Pelerini `n
Capadocia sfin]ilor“, organizat\ `n Sala

Europa Christiana din Palatul Patriarhiei
de c\tre Sectorul Patrimoniu Cultural al
Patriarhiei Române `n colaborare cu
Centrul de pres\ BASILICA. (sursa:
http://www.basilica.ro)

Noi ierarhi `n Sinodul BOR
~n [edin]a din ziua urm\toare, 29 oc-

tombrie 2009, sub pre[edin]ia Preafericitu-
lui P\rinte Patriarh Daniel, membrii Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
s-au reunit la Re[edin]a patriarhal\ din Bu-
cure[ti, pentru alegerea de noi ierarhi `n
posturile vacante. Astfel, Preasfin]itul P\-
rinte Gurie Gorjeanul, Episcop-vicar al Ar-
hiepiscopiei Craiovei, a fost ales `n postul
de episcop al Episcopiei Devei [i Hune-
doarei cu re[edin]a `n municipiul Deva [i
jurisdic]ia `n jude]ul Hunedoara. P\rintele
Arhimandrit Dr. Varlaam Merticariu a fost
ales `n postul vacant de episcop vicar pa-
triarhal cu titulatura Ploie[teanul, iar P\rin-
tele Arhimandrit Ieronim Cre]u `n cel de-al
doilea post de episcop vicar patriarhal va-
cant cu titulatura Sinaitul. P\rintele Arhi-
mandrit Dr. Emilian Nic\ a fost ales `n pos-
tul vacant de episcop vicar al Episcopiei
Râmnicului, cu titulatura Lovi[teanul. 

{edin]a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a continuat `n Sala
Sinodal\ din Re[edin]a patriarhal\, pe or-
dinea de zi aflându-se teme de actualitate
ale vie]ii [i activit\]ii biserice[ti din ]ar\ [i
str\in\tate, informeaz\ Ziarul Lumina. 

{edin]a solemn\ a Sfântului Sinod
dedicat\ Anului comemorativ 
al Sfin]ilor Capadocieni
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Contactul continuu [i sistematic cu opera
Sf. Vasile cel Mare te face s\ descoperi

o fin\ sensibilitate [i naturale]e ale 
unui sfânt care a g\sit lini[tea `n Dumnezeu

prin puterea Duhului Sfânt.
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„Când la o biseric\ se pune o catapeteasm\, ea nu devine

un zid desp\r]itor `ntre credincio[i [i preotul care face 
slujba sa `n altar.“ (PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul)

septembrie-octombrie 2009

Biserica „Sfin]ii Ioachim [i
Ana“ din Roman a fost `m-
podobit\ cu o nou\ catape-
teasm\. Momentul sfin]irii a-
cesteia, c=t [i a locului unde se
vor ridica Centrul social „Sf.
P\rin]i Ioachim [i Ana“ [i casa
parohial\, s-a constituit `n
prilej de s\rb\toare pentru
numero[i preo]i [i credincio[i
din `mprejurimi. 

Vineri, 02 octombrie 2009, la orele 17, dup\
ce s-a s\vâr[it slujba Vecerniei, Biserica „Sfin]ii
Ioachim [i Ana“ din Municipiul Roman, supra-
numit\ [i „Biserica Copiilor“, `mpodobit\ `n
hain\ de s\rb\toare, a primit cu bucurie pe Prea-
sfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
ctitorul acestui sfânt l\ca[. 

Moment de s\rb\toare
Curtea Bisericii Copiilor s-a umplut de mul]i-

mea preo]ilor [i credincio[ilor, care, cu mic, cu
mare, au dorit s\ se al\ture ierarhului lor la acest
moment s\rb\toresc. Evenimentul s-a datorat fap-
tului c\ biserica „Sf. Ioachim [i Ana“ a fost `mpo-
dobit\ cu o noua catapeteasm\ sculptat\ `n lemn
de stejar de me[terii din Grum\ze[ti Neam] [i pic-
tat\ de maicile din  ob[tea M\n\stirii V\ratic.

~ntr-o atmosfer\ emo]ionant\ [i plin\ de
`nc\rc\tur\ duhovniceasc\, Preasfin]itul Ioa-
chim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, a s\vâr[it slujba
aghezmei `n pridvorul deschis al bisericii, dup\
care, `n procesiune, s-a purces la sfin]irea locu-
lui pentru construc]ia casei parohiale [i a cen-
trului social „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“,
unde se vor desf\[ura ac]iuni de ajutorare a per-
soanelor s\race [i a copiilor defavoriza]i. De
asemenea, aici urmeaz\ a func]iona at=t casa de
pr\znuire, c=t [i cantina social\.

Locul sfin]it  `n acest scop a fost marcat printr-o
cruce, ca m\rturie a binecuv=nt\rii lui Dumnezeu. 

Icoana, fereastr\ c\tre
transcendent

~n biseric\, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\-
uanul a sfin]it noua catapeteasm\ prin stropire
cu apa sfin]it\ [i ungere cu untdelemn sfin]it.

Noua catapeteasm\ a fost f\cut\ cu sprijinul
financiar al Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\-
uanul, care a suportat cheltuielile necesare sculp-
turii, la care s-a ad\ugat efortul credincio[ilor, care
s-au `ngrijit de costurile corespunz\toare picturii.

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu aceast\
ocazie PS Episcop Ioachim a ar\tat care sunt
semnifica]ia [i rolul catapetesmei `n biseric\:
„Ast\zi s-a plinit sorocul ca s\ `mplinim
sfin]irea icoanelor care s-au a[ezat pe cat-
apeteasm\. Icoana nu este un chip la care noi
trebuie s\ ne oprim, nu este o imagine, nu este
un portret, ci este o fereastr\ prin care noi des-
coperim ceea ce este transcedent, este o fereas-
tr\ prin care noi vedem lumea de dincolo. Când
la o biseric\ se pune o catapeteasm\, ea nu de-
vine un zid desp\r]itor `ntre credincio[i [i preo-
tul care face slujba sa `n altar. Catapeteasma,
prin icoanele ei, reprezint\ un fel de fereastr\
prin care noi vedem ceea ce se face `n altar - [i
`n altar se s\v=r[esc `ntotdeauna slujbe prin care
se invoc\ harul nev\zut al lui Dumnezeu.“.

Mul]umim [i pe aceast\ cale Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ctitorul
bisericii noastre, pentru c\ se implic\ permanent
`n lucrarea de ̀ nfrumuse]are a bisericii noastre [i
rug\m pe Dumnezeu s\-l `nvredniceasc\ ca pe
mai departe s\ ne p\storeasc\ [i s\ ne conduc\
pe calea mântuirii. (pr. Gheorghe PALEU)

O nou\ bucurie la biserica
roma[can\ dedicat\ copiilor

Ridicat\ `n doar dou\ luni
Biserica „Sfin]ii Ioachim [i Ana“ din Ro-

man este ctitorit\ de c\tre Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ca
mul]umire adus\ lui Dumnezeu la `mplini-
rea a opt ani de slujire arhiereasc\. Biserica
„Sf. Ioachim [i Ana“ din Roman [i-a `nceput
zidirea `n ziua de 2 martie 2008, iar lucr\rile
s-au terminat `n Sâmb\ta Patimilor
Mântuitorului, din Anul mântuirii 2008, re-
spectiv, ziua de 27 aprilie.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, `n
data de 29 aprilie, `n ziua a doua de Pa[ti,
anul mântuirii 2008, noul l\ca[ de `nchinare
a fost sfin]it de c\tre PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului. 

Biserica se afl\ `n cartierul Favorit din
ora[ul Roman [i este construit\ din lemn, `n
stil maramure[ean, fiind compus\ din prid-
vor, pronaos, naos [i altar. Me[teri, veni]i
din Maramure[, s-au str\duit s\ modeleze
cu iscusin]\ lemnul de stejar [i brad car-
patin, creând acest frumos chivot care caut\
cu gr\bire c\tre cer. Acestora li s-au ad\ugat
pietrari, zidari, sculptori [i me[teri `n di-
ferite meserii, care au  `mpodobit frumuse-
]ea arhitectonic\ a l\ca[ului cu toate cele ne-
cesare, d=ndu-l credincio[ilor `n folosin]\ `n
doar dou\ luni. 
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Cu prilejul sfin]irii Bisericii „Izvorul
T\m\duirii“ din D\rm\ne[ti, PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, a dat sf=ntu-
lui l\ca[ [i hramul „Sf. Ierarh Teodosie
de la Brazi“. ~ncepând cu anul 1999, la a-
ceast\ biseric\ s-au efectuat lucr\ri de
consolidare [i modernizare, care s-au fi-
nalizat anul acesta, efortul tuturor v\-
z=ndu-se `ncununat cu slujba t=rnosirii
acestui sf=nt l\ca[.

„V\ `ndemn ca `n ziua de Pa[ti: «Bucura]i-v\
[i iar\[i zic, bucura]i-v\!»“. Cu aceste cuvinte ne-
a fericit Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `n duminica de dup\ ~n\l]area Sfintei
Cruci, 20 septembrie 2009, pe noi, preo]ii [i cred-
incio[ii parohiei D\rm\ne[ti, cu prilejul sfin]irii
Bisericii „Izvorul T\m\duirii“.

Programul liturgic a ̀ nceput cu slujba Utreniei [i
a Aghezmei mici, dup\ care, `n jurul orelor 8.30,
credincio[ii [i soborul de preo]i, al\turi de PC
P\rinte Protopop Petru Moraru, Protoieria Moine[ti,
[i de domnul primar Constantin Spiridon [i dl vi-
ceprimar Constantin Toma, de la Prim\ria D\r-
m\ne[ti, `i fac o primire c\lduroas\ Preasfin]itului
Episcop Ioachim B\c\uanul, care a m\rturisit c\
vine de fiecare dat\ cu mult\ pl\cere ̀ n zona noastr\.

Crucea, simbolul biruin]ei
Dup\ târnosirea l\ca[ului de `nchinare, a urmat

Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat `n
apropierea bisericii.

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit `n cadrul Sfintei
Liturghii, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a
vorbit despre `n]elesul duhovnicesc al Crucii:
„Drumul nostru este marcat de cruci [i trebuie s\ le
ducem, cu demnitate cre[tin\, pe fiecare. Via]a cre[-
tinului este o cruce pe care [i-o asum\ `n chip voit:

„Dac\ voie[te ci-
neva s\ vin\ dup\ Mine, s\ se lepede de sine, s\-[i ia
Crucea [i s\-Mi urmeze Mie.“ (Marcu 8, 34).
Crucea este simbolul biruin]ei asupra suferin]ei,
care, putem spune `n acest sens, c\ nu desfigureaz\,
ci transfigureaz\. Suntem `ntr-o s\rb\toare a Crucii.
Atunci când a]i `nceput s\ restaura]i acest Sfânt
Loca[ vi s-a pus pe umeri o Cruce. Azi e o mare bu-
curie `n sufletele fr\]iilor voastre [i de aceea v\
`ndemn ca `n ziua de Pa[ti - „Bucura]i-v\ [i, iar\[i
zic, bucura]i-v\!“ (Matei 28, 9). Tot ast\zi ave]i
prilejul s\ vede]i hirotonia `n preot a diaconului
Iustin Alixandrescu, pentru care ne rug\m la Dum-
nezeu s\-i d\ruiasc\ preo]ie vrednic\ [i rodnic\“.

Lucr\ri de consolidare 
[i modernizare din 1999

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh,
Toader Alixandrescu, a mul]umit PS Episcop
Ioachim B\c\uanul [i a ar\tat c\ biserica a
`mbr\cat o hain\ nou\ `ncepând cu anul 1999 prin
lucr\ri de consolidare [i modernizare: supra-
`n\l]area turnului, acoperi[ nou `n pant\ rupt\,
dup\ modelul ctitoriilor [tefaniene, pridvor con-
struit din nou, vitralii frumos ornamentate, pictur\
nou\ `n pridvor [i pronaos (pictor Constantin
Ciuperc\), cât [i restaurarea picturii `n naos [i
Sfântul Altar (pictori Liviu Bejan [i Constantin
Pit), ansamblul de mobilier sculptat, catapeteasm\
nou\ (sculptat\ de Florin Ciobanu din Bac\u [i pic-
tat\ de Mihai Dumitru din Bucure[ti), executarea
Sfintei Mese din marmur\ ornamental\. „~n aceste
momente ne aducem aminte cu recuno[tin]\ de cti-
torii ̀ nnoitori ai acestui Sfânt Loca[, ̀ n primul rând
de enoria[ii parohiei, `n frunte cu Consiliul [i
Comitetul Parohial, cât [i de sponsorii care ne-au
sus]inut.“ a supus pr. T. Alixandrescu.

Pentru toat\ jertfelnicia lor, ctitorii `nnoitori au
primit Distinc]ii de vrednicie din partea PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, cât [i medalia jubiliar\ de argint
emis\ cu prilejul anivers\rii a 600 de ani de la `nte-
meierea Episcopiei Romanului [i Bac\ului. (Pr.
Iustin ALIXANDRESCU)

{TIRI
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~nceput de an [colar binecuvântat
Mar]i, 15 septembrie 2009, la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe“, din

Roman, `n prezen]a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a avut loc festivitatea de deschidere a
noului an [colar 2009 - 2010. Manifestarea, desf\[urat\ `n sala de festivit\]i a
seminarului, a `nceput cu o slujba de Te Deum oficiat\ de c\tre PC Pr. Ioan
Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care
s-a rugat lui Dumnezeu s\ deschid\ inimile [i s\ lumineze min]ile tinerilor sem-
inari[ti pentru a primi Cuvântul Evangheliei [i a `n]elege `nv\]\turile dum-
nezeie[ti. Apoi, PC Pr. Sânic\ Palade, directorul Seminarului ortodox roma[can,
a ]inut un cuvânt de deschidere, `n care a urat bun venit elevilor [i mult succes
`n noul an [colar. Acelea[i ur\ri au primit tinerii seminari[ti [i din partea ofi-
cialit\]ilor prezente la acest eveniment: domnul primar al municipiului Roman,
Dan Lauren]iu Leoreanu, domnul inspector general adjunct Viorel Stan [i dom-
nul inspector de religie Mihai Giosanu. 

~n final, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a adresat un cuvânt de folos
p\rin]ilor profesori, elevilor [i p\rin]ilor acestora, `n care a subliniat importan]a
studiului [i a programului duhovnicesc `n decursul unui an [colar, amintind de-
spre rela]ia armonioas\ dintre teologie [i [tiin]\, dintre cultur\ [i religie. S-a
adresat apoi elevilor, cerându-le „s\ fie dinamici [i s\-[i converteasc\ energiile
tinere]ii `n scopuri nobile“, optime realiz\rii misiunii la care vor fi chema]i de
bunul Dumnezeu. F\când referire la pilda sem\n\torului, i-a `ndemnat pe
tinerii teologi ca ei s\ reprezinte acel ogor roditor, acei „fii buni ai Bisericii, fiii
luminii“, care ascult\ cuvântul lui Dumnezeu „cu inima curat\ [i bun\, `l
p\strez\ [i rodesc `ntru r\bdare“. Numai a[a vor putea ajunge ceea ce
Mântuitorul a spus ucenicilor S\i c\ sunt - sarea p\m=ntului - adic\ acei factori
care men]in echilibrul `ntr-o societate agitat\ [i nesigur\ cum este cea de ast\zi.

La finalul evenimentului, Preasfin]itul Episcop Ioachim a binecuvântat
cadrele didactice, elevii [i pe to]i cei prezen]i, rugând pe bunul Dumnezeu s\ le
d\ruiasc\ toate cererile c\tre mântuire. (diac. Adrian CIOBANU)

Bucuria `mplinirii dup\ 10 ani de lucr\ri



~n perioada 7-9 septembrie 2009, la A[ez\mântul
monahal „Acoper\mântul Maicii Domnului“ din

Dorna Arini, jude]ul Suceava, s-a desf\[urat
Consf\tuirea Na]ional\ a inspectorilor de Religie.

septembrie-octombrie 2009
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~n perioada 7-9 septembrie 2009, la
A[ez\mântul monahal „Acoper\mântul
Maicii Domnului“ din Dorna Arini,
jude]ul Suceava, `ntr-o organizare exce-
lent\, s-a desf\[urat Consf\tuirea Na]io-
nal\ a inspectorilor de Religie, im-
portant\ `ntrunire anual\ a celor care au
primit binecuvântarea chiriarhal\ pen-
tru a coordona activitatea profesorilor
care predau aceast\ disciplin\ din
Curriculum-ul Na]ional.

Consf\tuirea na]ional\ a inspectorilor de
Religie a `nceput cu un Te Deum - s\vâr[it `n
Biserica m\n\stirii, de c\tre IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, `nconjurat de un sobor
de preo]i, format din pr. prof. Gheorghe Dogaru
- inspector de religie la ISM Bucure[ti, pr. prof.
Gheorghe Hostiuc - inspector de religie la I.S.J.
Suceava (organizator), pr. prof. Petre Mateiescu
– inspector de specialitate la I.S.J. Vâlcea [i pr.
prof. dr. Constantin Leonte – Seminarul Ortodox
„Sfântul Gheorghe“ din Roman. ~n comuniune
de har [i rug\ciune au fost to]i cei prezen]i:
preo]i, profesori, invita]i, pelerini.

~n cuvântul s\u, IPS P\rinte Teodosie a sub-
liniat importan]a acestei discipline [colare, evi-
den]iind raportul dintre credin]\ [i cunoa[tere `n
actul Revela]iei divine supranaturale: „Preda-
rea religiei `n [coal\ reprezint\ [i ea un pas
spre cunoa[terea lui Dumnezeu, cunoa[tere f\-
r\ de care omul nu poate tr\i `n mod plenar.“ 

Domnul inspector C\t\lin Pâslaru, inspector
general de specialitate `n cadrul Ministerului
Educa]iei, Cercet\rii [i Inov\rii, a fixat obiec-
tivele Consf\tuirii [i a prezentat nout\]ile de in-
teres general privind statutul orei de religie a[a
cum apare `n proiectul noului Cod al educa]iei
na]ionale, precum [i alte aspecte importante `n
leg\tur\ cu programa [colar\ la religie, strategia
didactic\ [i metodele moderne de predare-
`nv\]are-evaluare, concursurile [colare de spe-
cialitate [i olimpiada na]ional\ la religie etc.

Retrospective, recomand\ri 
[i indica]ii la `nceput de an

Prof. Irina Leonte, inspector de specialitate
la I.S.J. Bac\u, a prezentat raportul de activitate
pe anul [colar 2008-2009, fiind recomandat de

inspectorul [colar general ca exemplu de bune
practici, ca model de raport.

Consf\tuirea a continuat pe urm\toarele
teme de discu]ii: „Religia `n `nv\]\mântul ro-
mânesc la `nceputul anului [colar 2009-2010.
Prezentare general\, date statistice“, „Analiza
SWOT a rezultatelor la examenelor na]ionale:
bacalaureat [i titularizare“, „Olimpiada Na-
]ional\ de Religie din 2010-preciz\ri privind
regulamentul de concurs, calendarul [i pro-
grama concursurilor [colare“, „Evaluarea –
element esen]ial al procesului de `nv\]\mânt“,
„Activitatea de formare continu\“, „Noul
Curriculum pentru religie“, „Formarea con-
tinu\ a profesorului de religie“. 

A urmat o recomandare a auxiliarelor de la
editurile cu specific [i o informare biblio-
grafic\.

~n final, inspectorul de specialitate din MECI,
C\t\lin Pâslaru, a prezentat un material despre
inspec]ia [colar\ ca metod\ de control al calit\]ii
educa]iei, dup\ care a urat succese ̀ n noul an [co-
lar tuturor profesorilor de religie din cuprinsul
Patriarhiei Române. (Prof. Irina LEONTE,
Inspector de Religie `n cadrul ISJ Bac\u)

Corala „Melozii Romanului“ a Seminarului
Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman a ob]inut
locul al II-lea la Concursul Na]ional de Muzic\
Bizantin\, desf\[urat la Catedrala mitropolitan\
din Ia[i, `n ajunul s\rb\torii Sfintei Cuvioase
Parascheva. Este un rezultat deosebit dac\
]inem cont de faptul c\, la aceast\ edi]ie a VI-a,
tinerii psalmi[ti de la Seminarul din Roman,
dirija]i cu m\estrie de p\rintele diacon Ionu]
Amarinei, au fost `ntrecu]i doar de reprezenta]ii
seminarului „Sf=ntul Vasile cel Mare“ din Ia[i,
l\s=nd `n urm\ alte opt coruri, `ntre care am-
intim doar Corul „Iosif Protopsaltul“ al
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Ve-
niamin Costachi“ de la M\n\stirea Neam], diri-
jat de prof. dr. Pavel Lungu, Corul „Sf=ntul
Mitropolit Dosoftei“ al Seminarului Teologic
Ortodox din Suceava, dirijat de pr. prof. Tablan
Popescu Lucian, Corul „Cuvioasa Parascheva“
al Liceului Teologic Ortodox „Cuvioasa Paras-
cheva“ de la M\n\stirea Agapia, din jude]ul
Neam], dirijat de Dinculescu Nicoleta etc. 

Concursul „Tineri, l\uda]i pe Domnul“ a avut
loc cu binecuv=ntarea ~naltpreasfin]itului Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei. Din juriul condus de prof. Viorel

Munteanu, rectorul Universit\]ii de Arte „George
Enescu“ din Ia[i, au mai f\cut parte profesori de
la Universitatea de Arte „George Enescu“, Facul-

tatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
din Ia[i [i de la Facultatea de Teologie Ortodox\
din Oradea. (pr. Ctin GHERASIM)

Predarea religiei `n [coal\, 
un pas spre cunoa[terea lui Dumnezeu

Corala „Melozii Romanului“ a Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“
din Roman, condus\ de diac. Ionu] Amarinei, interpret=nd c=teva piese 

`n cadrul Concursului „Tineri, l\uda]i pe Domnul“
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~nc\ un succes pentru corala
Seminarului Teologic din Roman
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Jos: Delega]ia care l-a `nso]it pe PF P\rinte Patriarh Daniel la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din Bac\u.
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