
†  EFTIMIE

Prin  harul  lui  Dumnezeu
Arhiepiscopul  Romanului  

[i  Bac\ului

Iubitului nostru cler, cinului monahal 
[i tuturor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\ 
de Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie, 

har, mil\ [i pace de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi p\rinteasc\ dragoste!

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

De fiecare dat\ când retr\im s\rb\toarea
Na[terii Domnului, un sentiment de tainic\ bu-
curie ne inund\ fiin]a. Sufletul nostru comunic\
cu to]i cei ce apar]in aceleia[i familii, aceleia[i
tradi]ii, Aceluia[i Hristos. Evenimentul intr\rii
Logosului `n istorie r\mâne un mister metais-
toric, de[i el este cea mai concret\ manifestare a
lui Dumnezeu `n timpul nostru. Cel vechi de
zile, n\scut f\r\ de mam\ din Tat\ necauzat,
coboar\ la noi, prin mam\, f\r\ de tat\, pentru
ca s\ `nnoiasc\ pe omul cel c\zut. Str\in\ min-
une pentru orice minte, `ngereasc\ sau ome-
neasc\! De vreme ce totul este mister, v\
`ndemn `n aceast\ sfânt\ zi s\ l\s\m misterul s\
vorbeasc\ despre el `nsu[i `n noi!

~ntruparea Logosului divin 
este totodat\ [i `nviere

Dreptm\ritori cre[tini,

~nv\]\tura Bisericii noastre Ortodoxe despre
marele eveniment al Na[terii Domnului este, de
fapt, revela]ia misterului dumnezeiesc, nu
ansamblul unei doctrine abstracte, pe care tre-
buie s\ ne-o `nsu[im. Misterul na[terii este actul
divin pe care Dumnezeu, `n marea Sa iubire de
oameni, `l `mpline[te `n timp, [i are ca scop

restaurarea fiin]ial\ a omului c\zut, intro-
ducându-l `n starea paradisiac\ ini]ial\ pe care a
pierdut-o prin p\cat. Biserica noastr\ r\mâne in-
stitu]ia divino-uman\ a misterelor [i a revela]iei.

S\rb\torind taina intr\rii `n timpul nostru a
celei de-a doua Persoane a Preasfintei Treimi,
Fiul lui Dumnezeu, Biserica anun]\ lumii, mai
`ntâi, c\ „Hristos Se na[te, iar `n ecoul acestei
angelice vestiri distingem deja bucuria anun-
]ului pascal c\ „Hristos a `nviat“. ~ntruparea
Logosului divin, ca asumare deplin\ a firii
noastre, este totodat\ [i `nviere, ca biruin]\ a
mor]ii, deoarece Iisus istoric este `n acela[i timp
[i Dumnezeu adev\rat, Ce transcende unit\]ile
de m\surare a timpului, precum [i succesiunea
lui, El fiind Creatorul timpului, dar [i Cel care `l

asimileaz\ prin r\scump\rare, f\r\ a-i fi tributar.
Biserica are datoria sfânt\ s\ proclame solemn
aceste adev\ruri tainice, a[a cum un cronicar
proclam\ intrarea triumfal\ a unui rege `ntr-o
cetate, atunci când se `ntoarce victorios de la
r\zboi. ~n felul acesta, Biserica nu este doar
dreptsl\vitoare, ci [i m\rturisitoare. La `nceput,
proclamarea evenimentelor mântuitoare Dum-
nezeu a conferit-o `ngerilor, iar de la Rusaliile
universale a conferit-o, prin mandat special, a-
postolilor [i tuturor acelora care s-au altoit pe
vi]a Hristos prin succesiune apostolic\ [i botez.
Cu to]ii trebuie „s\ g\tim calea Domnului, drep-
te s\ facem c\r\rile Lui“ (cf. Luca 3, 4), [tiind c\
Hristos Se na[te [i Hristos `nviaz\ de fiecare dat\
când vorbim cu El sau despre El lumii.
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Hristos se na[te 
de fiecare dat\ când vorbim despre El lumii

Scrisoare pastoral\ la S\rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos 
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Ast\zi, eternitatea umple 
timpul efemer

Hristos Se na[te! El Se na[te pentru noi,
ast\zi, pentru c\ suntem aici [i am deschis
pe[tera inimii ca s\-L primim. De aceea,
Cr\ciunul nu este o zi ca toate celelalte. Este
ziua `n care misterul sacru te `ncadreaz\ `ntr-un
spa]iu sfânt [i special. S\rb\toarea nu este nu-
mai o zi festiv\ `ntre toate celelalte zile ale an-
ului. E ceva mai mult! Ast\zi, eternitatea intr\ [i
umple timpul efemer, iar timpul curg\tor intr\
`n eternitate, f\r\ s\ se confunde cu ea. Ast\zi,
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n\scut din veci din
Tat\l, „prin Care toate s-au f\cut“, Se `ntru-
peaz\, devine real `n lumea pe care El a f\cut-o,
dar care, din cauza p\catelor, ~i era ostil\.
Ast\zi, prin s\rb\toarea intr\rii `n timpul nostru
a Cuvântului lui Dumnezeu, retr\im re-crearea
lumii, cea mai mare revolu]ie de la zidirea ei.
Ast\zi, Biserica de pe p\mânt se une[te cu cea
din cer pentru a cânta acela[i imn: „Slav\ `ntru
cei de sus lui Dumnezeu [i pe P\mânt pace,
`ntre oameni bun\voire“(Luca 2,14).

Biserica invit\ ast\zi `ntreaga lume s\ adore
Cuvântul `ntrupat, „Lumina cea adev\rat\ Care
lumineaz\ pe tot omul“(Ioan 1, 9). La Cr\ciun
este, mai mult ca niciodat\, oportun s\ ne amin-
tim c\ noi nu avem alt\ lumin\ care s\ ne ghi-
deze prin labirintul acestei lumi decât pe
Hristos, Cel Unul n\scut. ~n aceast\ zi, mai ales,
trebuie s\ cuget\m la faptul c\ El a coborât din

cer pentru a fi lumina lumii, dar [i via]a ei. A
venit, a[a cum afirm\ El ~nsu[i, pentru a fi calea
cea pe care, mergând, s\ putem reg\si [i cu-
noa[te pe Tat\l [i s\ ajungem `n via]a cea ve[-
nic\: „Aceasta este via]a ve[nic\: S\ Te cunoas-
c\ pe Tine, singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.“ (Ioan 17, 3).

Familia, `mp\r\]ia lui
Dumnezeu `n miniatur\

Iubi]i credincio[i,

~n]elegând `nc\ o dat\ chemarea la unitate a
Bisericii [i primind cu bucurie pe Cel ce vine s\
fie drept cap al ei (cf. Coloseni 1, 18), s\ ne unim
unul cu altul, ca `ntr-un gând s\ m\rturisim: „Pe
Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh, Treimea cea de-
o-fiin]\ [i nedesp\r]it\“. Primindu-L pe Fiul lui
Dumnezeu ca Mântuitor [i Unic Izb\vitor din
moartea p\catului, `n aceast\ zi binecuvântat\,
noi ne re`ntâlnim pentru a s\rb\tori marele mister
al dragostei divine r\stignite, care ni se ofer\ ca
hran\ [i cale, pe care, asumându-ni-le, s\ putem
transfigura fiin]a noastr\ `ntru asem\narea cu
Dumnezeu [i accede la starea de `ndumnezeire. 

Hristos, Lumin\ din Lumina Tat\lui, vine s\
Se nasc\ din pururea Fecioara Maria `n Pe[tera
din Bethleem. {i pentru c\ Se na[te `n lume, El
Se na[te [i `n noi. Prin urmare, [i noi rena[tem

sau ne re-cre\m ast\zi, `n aceast\ zi de mare
praznic. Primindu-L pe Cel ce este: „Calea,
adev\rul [i via]a“, sufletele noastre se re`nnoi-
esc pentru o via]\ nou\ [i `ntr-o lumin\ lin\
venit\ din cer. C\ci Hristos, invizibil [i impene-
trabil `n natura Sa dumnezeiasc\, a devenit viz-
ibil prin asumarea firii omene[ti. Cât de mare
este aceast\ bucurie nu putem s\ cuantific\m `n
termeni umani. Cum s\ nu exalt\m duhovni-
ce[te, admirând taina `ntrup\rii, care este taina
mântuirii noastre? Cum s\ nu ne mir\m când
Cel ce locuie[te `n pacea [i lumina neapropiat\
a Tat\lui p\r\se[te tronul slavei Sale [i devine
unul dintre noi? Ast\zi, icoana Tat\lui, din iu-
bire pentru noi, ni se arat\, Dumnezeu cel
ve[nic ]inându-{i promisiunea dintru `nceput
f\cut\ protop\rin]ilor. El Se face om asemenea
nou\, printr-o atitudine chenotic\, f\r\ s\ p\r\-
seasc\ sânul Preasfintei Treimi [i Se instaleaz\
ca om `ntr-o familie s\rac\, dar plin\ de slav\.
Dumnezeu alege s\ Se nasc\ `n sânul unei
familii [i s\ creasc\ biologic [i spiritual `n felul
acesta, pentru a ne ar\ta c\ destinul omului este
unul comunitar, `n rela]ie interpersonal\ cu se-
menii, familia devenind astfel proiec]ia terestr\
a comuniunii intratrinitare. Dumnezeu, din fa-
milia divin\ a Preasfintei Treimi, vine [i intr\
`ntr-o familie p\mânteasc\, ar\tând prin aceasta
c\ familia este `mp\r\]ia lui Dumnezeu `n
miniatur\ aici, pe p\mânt. Biserica n\scut\ din
coasta str\puns\ a lui Hristos pe Golgota [i
`mplinit\ prin pogorârea Duhului Sfânt la
Cincizecime nu este altceva decât pridvorul `m-
p\r\]iei celei de sus, a Ierusalimului ceresc.

2011, Anul familiei cre[tine

Iubi]i credincio[i,

Ca `n fiecare an, Sfântul Sinod, prin vocea
cea mai autorizat\ a forului nostru suprem bis-
ericesc, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, a
dispus ca anul care va `ncepe peste câteva zile
s\ pun\ `n dezbaterea clerului [i credincio[ilor
tema familiei cre[tine. Minunat\ idee a ~ntâist\-
t\torului nostru, deoarece, `n ultimul timp, fa-
milia trece printr-o mare dificultate. Societatea
modern\ sau postmodern\ tinde s\ distrug\ cea
mai sacr\ celul\ a ei, printr-o relativizare a val-
orilor perene mo[tenite, oferindu-ne un peisaj
eterogen, c\ruia `i lipse[te coloana vertebral\.
~n aceast\ amalgamare a evenimentelor cotidi-
ene, prezentate cu titlul de [tire, `n care axa val-
orilor nu este inversat\, ci bulversat\, funda-
mentele vie]ii spirituale cre[tine trebuie s\ r\-
mân\ pentru noi un reper. Secularismul `ncear-
c\ s\-l izgoneasc\ pe Dumnezeu din via]a omu-
lui, printr-o relativizare a mo[tenirii cre[tine,
a[a cum gherghesenii au f\cut acum dou\ mii de
ani, izgonind pe Hristos din ]inutul lor. Familia
este segmentul social cel mai afectat. C\s\tori-
ile de prob\ sau cele `mpotriva firii, poligamia,

~n Biseric\, familia devine „icoana vie a lui Dumnezeu“, o microbazilic\ `n care
Hristos este prezent ca partener de dialog, o prezen]\ mistagogic\ ce face

posibil\ accederea [i prin intermediul familiei, ca institu]ie, spre `ndumnezeire



NNiimmiicc  nnuu  ppooaattee  ddaa  sseennss  vviiee]]uuiirriiii  nnooaassttrree  `̀nn  aacceesstt
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concubinajul, implica]iile [i rezultatele aberante
ale ingineriei genetice, fecunda]ia in vitro, ten-
din]ele actuale de imitare a unor curente oculte
sau subculturi de import de c\tre tân\ra genera-
]ie dau no]iunii de familie un iz arhaic [i desuet,
lipsit de actualitate. Peste toate, criza financiar\
actual\ acutizeaz\ [i mai mult necesitatea
ree[alon\rii priorit\]ilor `n via]a fiec\ruia dintre
noi, `n felul acesta distrugându-se inclusiv rela-
]ia reciproc\ [i implicit\ `ntre persoan\ [i soci-
etate. Evolu]ia excesiv\ a civiliza]iei contempo-
rane poate ucide `n social cultul [i cultura, care
definesc sufletul umanit\]ii, de aceea este nece-

sar\ o focalizare introspectiv\ a omului modern
spre ceea ce d\ via]\ [i este dinamic `n acest
imens angrenaj tehnicizant [i anume familia. 

Familia cre[tin\ trebuie s\-[i recâ[tige dem-
nitatea [i responsabilitatea pe care le-a avut din-
totdeauna [i care au fost eviden]iate prin in-
spira]ie `n operele Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii.
Sfântul Ioan Hrisostom define[te c\s\toria ca
„tain\ a iubirii“, deoarece ea are puterea de a
transfigura dragostea natural\, tributar\ sim]ua-
lit\]ii [i trupescului, `ntr-o iubire izvorât\ haric
din iubirea divin\ trinitar\ interpersonal\. ~n fe-

lul acesta, familia devine „icoana vie a lui Dum-
nezeu“, o microbazilic\ `n care Hristos este pre-
zent ca partener de dialog, o prezen]\ mista-
gogic\ ce face posibil\ accederea [i prin inter-
mediul familiei, ca institu]ie, spre `ndumnezeire. 

Familia, tain\ a iubirii
r\stignite [i mântuitoare

Problematica social\ modern\ nu trebuie s\
destabilizeze familia, ci s\ o `nt\reasc\, [tiind c\
iubirea sincer\ ofer\ puterea de a `nvinge orice
obstacol. Astfel, familia devine o tain\ a iubirii
r\stignite [i mântuitoare, finalitatea ei fiind pro-
crearea, dar [i conlucrarea so]ilor `n vederea
mântuirii lor.

Nimic nu poate da sens vie]uirii noastre `n
acest secol greu `ncercat decât raportarea la
Hristos, Cel care S-a `ntors din moarte [i Care a
umplut de speran]\ dou\ milenii de vie]uire
cre[tin\. Oricât de grea ni s-ar p\rea supravie-
]uirea noastr\ `n aceste circumstan]e, trebuie s\
medit\m la faptul c\ acum dou\ mii de ani, `ntr-
o pe[ter\ s\r\c\cioas\, Cel ce a f\cut cerul [i
p\mântul, ne[tiut, al\turi de Fecioara Maria [i
de dreptul Iosif, f\r\ a a[tepta onoruri, a primit
destinul de rob `n slujba Umanit\]ii pe care a
creat-o. Aceast\ medita]ie dintr-o sfânt\ zi de
praznic ne va face s\ p\[im `ntr-un alt nivel al
`n]elegerii duhovnice[ti, care este adev\rata
surs\ de via]\ `n Hristos. Avându-l pe Hristos
n\scut `n noi, vom putea `ntotdeauna [i oriunde
dep\[i toate neajunsurile pasagerei existen]e `n
care ne afl\m. 

Fie ca Hristos n\scut `n Casa pâinii s\ re-
verse peste lume pace, bel[ug [i bun\-
`n]elegere, iar celor `ncredin]a]i nou\ spre p\sto-
rie din cuprinsul arhiepiscopiei noastre, cler [i
credincio[i, le mul]umesc c\ au dat dovad\ de
solidaritate cre[tin\, s\rind `n ajutorul celor care
`n vara acestui an au fost greu `ncerca]i din
cauza rev\rsarii apelor. Pe to]i v\ asigur de toat\
dragostea mea.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dra-
gostea lui Dumnezeu Tat\l [i `mp\rt\[irea Sfân-
tului Duh s\ fie cu voi cu to]i! Amin!

Al vostru p\stor
[i pururea c\tre Domnul rug\tor, 

EFTIMIE,  
Arhiepiscop  al  Romanului  [i  Bac\ului

Dat\ `n re[edin]a noastr\ arhiepiscopal\ 
de la Roman, 25 decembrie 2010.

* Text `ngrijit [i redactat 
de PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul.
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Afla]i `n preajma s\rb\torii
Na[terii Domnului, l-am
invitat pe Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului la o ampl\
discu]ie teologic\ despre simbo-
lismul icoanei „Na[terea Dom-
nului“.

Icoana, `n diversele ei variante,
o cunoa[tem cu to]ii, `ns\ nu
`ntotdeauna [tim tot ceea ce
reprezint\ ea. Aceasta cuprinde
elemente dogmatice, biblice [i
apocrife, ar\tând `n imagine
ceea ce revela]ia descoper\
prin cuvânt. F\r\ a portretiza,
iconarul „scrie“ simbolic icoa-
na, care este o teofanie ce are
darul de a ne `n\l]a mintea de
la ceea ce vedem, la ceea nu
poate fi v\zut, de la culoare, la
imaterial, diafan. 

Prezent\m `n paginile care
urmeaz\ c=teva dintre simbo-
lurile care pot fi identificate
`ntr-una dintre multiplele
reprezint\ri ale scenei Na[terii
M=ntuitorului. Aceasta trebuie
s\ ne aminteasc\ mereu c\
atunci c=nd preotul aduce
icoana Na[terii `n casele
noastre, cu el vine Hristos.

~n iconografie nu sunt importante mimetis-
mul istoricist [i nici `mproprierea elementelor
specifice unui curent artistic, deoarece icoana,
asemenea textului evanghelic, nu are un carac-
ter narativ, ci unul teocentric. ~nchin\torul nu
admir\ estetica, propor]iile sau tehnica a-

mestecului culorilor, ci puterea haric\ pe care
icoana o poate transmite. 

Scena pe care se fundamenteaz\ compozi]ia
„Na[terea Domnului“ a fost pictat\, dup\ p\-
rerea arheologilor, `ntr-o biseric\ ridicat\ de
Constantin cel Mare, a c\rei cript\ era chiar pe[-
tera din Betleem [i care a fost evaluat\ de {coa-
la rus\ de pictur\ din Novgorod `n sec. V-VI.

Trei registre 
compozi]ional-vizuale

Compozi]ia „Na[terea Domnului“ este
`mp\r]it\ `n trei registre, fiecare cu detaliile lui
specifice. 

Registrul I corespunde zonei superioare a
icoanei [i ne prezint\ lumea cereasc\ ce reve-

SSiimmbboolliissttiiccaa  iiccoonniicc\\  aa  ~~nnttrruupp\\rriiii

Na[terea dumnezeiasc\ -
s\rb\toarea recre\rii lumii
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leaz\ aspectul teofanic al evenimentului. Ele-
mentele care compun acest registru sunt: `n
stânga trei `ngeri care sl\vesc pe Prunc, `n cen-
tru raza, steaua [i muntele, iar `n dreapta `ngerul
ce veste[te celor doi p\stori na[terea. 

Registrul al II-lea corespunde p\r]ii cen-
trale a compozi]iei [i ne descoper\ aspectul tai-
nic al `ntâlnirii dintre divin [i uman, prin Hris-
tos. Detaliile prezentate aici sunt: `n stânga
magii ce aduc daruri, `n centru Pruncul, Maica,
pe[tera, boul [i asinul, iar `n dreapta p\storii. 

Registrul al III-lea corespunde nivelului in-
ferior al compozi]iei [i reprezint\ perspectiva
uman\ a recept\rii tainei `ntrup\rii: „omenirea ̀ n
general [i umanitatea lui Hristos `n special“
(Dumitru St\niloae). ~n stânga, stând pe o piatr\,
`l afl\m pe Iosif `ngândurat, `n dialog cu un
b\trân, iar `n dreapta, moa[ele `ngrijind Pruncul.

O raz\ - semnul unicei lucr\ri
comune trinitare

Primul registru ne prezint\, `n partea cen-
tral\ superioar\ a compozi]iei, o emisfer\
`ntunecat\, ce simbolizeaz\ fiin]a transcendent\
[i incognoscibil\ a lui Dumnezeu, Care locuie[-
te `n „lumin\ neapropiat\“ sau, cum m\rturi-
se[te Dionisie Pseudo-Areopagitul, „`n `ntune-
ric supraluminos“. Acesta este [i motivul pentru
care partea superioar\ a sferei iese din icoan\,
ar\tând c\ esen]a lui Dumnezeu r\mâne `nv\lui-
t\ `ntr-o tain\ ve[nic\, `ntr-un dincolo de nea-
tins, El l\sându-Se experiat doar `n energiile ne-
create ce `nconjoar\ fiin]a Sa. Aceste energii ~l
reveleaz\ lumii pe Dumnezeu nu doar ca pe un
Creator, ci mai ales ca Proniator prin actul mân-
tuirii [i sfin]irii ei. Atitudinea proniatoare a lui
Dumnezeu este sugerat\ `n compozi]ia de fa]\
prin raza de lumin\ desprins\ din axul central
ce coboar\ `ntre cele dou\ culmi stâncoase ale
pustiului, care arat\, asemenea unui „deget“ di-
vin, `ntregului Cosmos, „taina cea din veci as-
cuns\“ a na[terii Izb\vitorului. O singur\ raz\
prezent\ `n compozi]ie ne arat\ faptul c\ `ntru-
parea este `n iconomia divin\ rodul unei singure
lucr\ri comune trinitare. ~n unele compozi]ii cu
aceea[i tem\, raza de lumin\ dumnezeiasc\ tra-
verseaz\ steaua pentru ca apoi s\ lumineze
`ntreit scena Na[terii, ar\tând `n felul acesta
poate mult mai explicit unitatea de fiin]\ [i
trinitatea Persoanelor dumnezeie[ti prezente `n
actul mântuirii. „~n compozi]ia de fa]\, raza
arat\ originea patern\ a Pruncului, Care Se
na[te din Fecioar\ prin Rusaliile mariale
anun]ate de Arhanghelul Gavriil: «Duhul Sfânt
se va pogor` peste tine [i puterea Celui Prea`nalt
te va umbri»(Luca 1,35). Ea este mai mult decât
un simplu fenomen cosmic, fiind trimis\ s\
vesteasc\ magilor na[terea suprafireasc\“, a[a
cum ne-a spus PS Episcop Ioachim B\c\uanul.

„Steaua Maicii Domnului“
Steaua fixeaz\ cadrul compozi]iei. Ea co-

boar\ din cer ca o raz\ de lumin\ [i ia forma ste-
lei `n opt col]uri, oprindu-se deasupra capului
Pruncului (Matei 2,9). Steaua `n opt col]uri este
numit\ „Steaua Maicii Domnului“ sau „Steaua
Magilor“ [i este strâns legat\ de semnifica]iile
zilei a opta a Eshatonului, de a[teptarea `nvierii
generale. Fundalul `ntunecat al pe[terii evi-
den]iaz\, prin contrast, calitatea ei de simbol al
spiritului care str\punge tenebrele `ntunecate

ale p\catului, r\s\rind lumii „lumina cuno[tin-
]ei“, prin `ntrupare. Opt este cifra echilibrului
cosmic, a direc]iilor cardinale, c\rora li se a-
daug\ cea a direc]iilor intermediare (roza vân-
turilor). Din secolul al IV-lea, `n arta cre[tin\
steaua `n opt raze va `nso]i figura geometric\ a
octogonului, dobândind o valoare de mediere
`ntre p\trat [i cerc, adic\ `ntre cer [i p\mânt, su-
gerându-ne astfel c\ `n forma „Stelei Betlee-
mului“ erau prezen]i, ca `ntr-o s\mân]\, ger-
menii recre\rii lumii, dup\ cum spune Sfântul
Grigorie Teologul: „Na[terea dumnezeiasc\ nu
este o s\rb\toare a crea]iei, ci o s\rb\toare a re-
cre\rii lumii“. Astfel, steaua este simbolul tran-
sfigur\rii, ea veste[te nu numai na[terea Elibe-
ratorului, ci rena[terea la o via]\ ve[nic\, ea cu-
prinde nu numai `nvierea lui Hristos, ci [i pe cea
a omului, o nou\ antropogenez\. Ea ne d\ m\r-
turie despre ve[nicia Celui ce este `nf\[at `n iesle
[i {i-a asumat umanitatea, [tiut fiind c\ cifra opt,
a[ezat\ pe orizontal\, simbolizeaz\ infinitul.

~ngerii bunei-vestiri
Muntele, lipsit de vegeta]ie, sugereaz\ o lu-

me neprimitoare, ostil\, postparadisiac\ [i `n-
f\]i[eaz\ poate `n modul cel mai sugestiv
golirea de sens [i de con]inut a vie]ii spirituale
umane, anun]ând timpul plinirii vremii. Stânci-

Lumina lui Hristos
Centrul icoanei este sc\ldat `n lumin\. Raza de lu-

min\, steaua, aureola Fiului [i a Maicii, giulgiul
Pruncului, ve[mântul pe care este a[ezat\ Fecioara
arat\ lucrul acesta, pentru ca de aici lumina s\ inunde
`ntreaga compozi]ie, alungând umbra ne[tiin]ei [i ig-
noran]ei de pe chipul [i din mintea tuturor. Aceast\
prezen]\ luminoas\ este `n contrast cu `ntunericul
care se focalizeaz\ `n interiorul pe[terii [i `n culoarea
hainelor b\trânului din partea stâng\-jos, ce, `n acest
context, d\ form\ r\ului. 

Toate elementele luminoase care sunt prezente `n axul
central al compozi]iei sunt de fapt o descoperire a Treimii,
`ns\ ele apar oarecum individualizate, aceasta pentru c\ au acum
un rol pedagogic: acesta este `nceputul mântuirii [i nu `mplinirea ei. Pentru o scurt\ perioad\
de timp, anticipând ~nvierea, ele se vor uni `n anumite momente ale vie]ii Mântuitorului,
ar\tându-[i str\lucirea `ntreit\: semisfera va deveni mandorla ce `nconjoar\ trupul transfigu-
rat al lui Hristos. Raza de lumin\ ce izvor\[te din Tat\l [i se odihne[te deasupra Fiului [i steaua
`n opt col]uri vor izvor` din trupul transfigurat, ar\tând manifestarea Duhului `n fiin]a Sa,
anun]ând ~nvierea. La toate acestea se adaug\ nimbul cruciform al lui Hristos. 

Caracterul de tain\ de nep\truns al lui Dumnezeu se p\streaz\ [i `n icoana Schimb\rii la
Fa]\. Dac\ `n icoana Na[terii taina este sugerat\ prin lipsa unei jum\t\]i de sfer\ luminoas\,
`n scena Taborului sfera este `ntreag\ (mandorla), dar str\b\tut\ de cercuri concentrice care
devin din ce `n ce mai intens `ntunecate, pe m\sur\ ce sunt mai apropiate de trupul lui Hristos,
ar\tând „`ntunericul supraluminos“ ce `nconjoar\ fiin]a divin\. 

Steaua na[terii accentueaz\ starea de chenoz\ a Fiului, fiind deasupra capului, f\r\ a fi `ns\
o golire de dumnezeire. Acest lucru `l a[az\ pe Prunc ca centru dogmatic al compozi]iei
(Dumitru St\niloae). 
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le ascu]ite, ilustrate asemenea unor trepte, suge-
reaz\ perspectiva atingerii cerului (asemenea
Sc\rii lui Iacov), „indicând posibilitatea com-
plementarit\]ii mi[c\rii energiilor divino-uma-
ne, de la Dumnezeu spre om (antropis) [i de la
om spre Dumnezeu (theosis), prin `ntrupare.
Dumnezeu p\[e[te chenotic `nomenidu-Se pen-
tru a deschide omului calea urcu[ului epecta-
zic“, dup\ cum ne expilic\ PS Episcop Ioachim
B\c\uanul. Acest dinamism teandric este sug-
erat `n icosul al VIII-lea al Acatistului Bunei-
vestiri: „cerul [i p\mântul ast\zi s-au `mpre-
unat: n\scându-Se Hristos, ast\zi Dumnezeu pe
P\mânt a venit [i omul la cer s-a suit“. Muntele
este locul predilect al teofaniilor [i experien-
]elor mistice (Sinai, Quarantania, Tabor etc), ca
punct de `ntâlnire `ntre cer [i p\mânt. ~n com-
pozi]ia de fa]\, num\rul celor trei vârfuri mun-
toase `nt\re[te [i m\rturise[te veridicitatea pre-
zen]ei [i conlucr\rii treimice la actul ~ntrup\rii.

Aceea[i idee o g\sim sugerat\ [i `n partea
stâng\ a primului registru, prin prezen]a celor
trei `ngeri care `mplinesc lucrarea doxologic\
`ndreptat\ c\tre Dumnezeu-Fiul. Num\rul lor
simbolic aminte[te de vizita treimic\ de la Ste-
jarul Mamvri, lucru subliniat prin prezentarea
lor par]ial acoperit\ de versantul muntos din
partea stâng\ a compozi]iei. Cei trei `ngeri stau
`ntr-o atitudine smerit\, cu mâinile acoperite,
asemenea unor slugi `n fa]a st\pânului, iar a-
ceasta ar putea sugera faptul c\ ei `ntruchipeaz\
a treia triad\ `ngereasc\ din „ierarhia cereasc\“
a lui Dionisie Pseudo-Areopagitul, aflat\ `n a-
propierea cea mai mare de om: `ncep\toriile, ar-
hanghelii [i `ngerii. 

~ngerul din partea dreapt\ a compozi]iei ar fi
arhanghelul Gavriil, care veste[te p\storilor
na[terea suprafireasc\ a Fiului lui Dumnezeu,
idee sugerat\ [i de faptul c\ nu are ambele
mâini acoperite, el fiind mesagerul responsabil
cu punerea `n practic\ a lucr\rii de vestire.
Mâna sa dreapt\ nu binecuvinteaz\, pentru c\ `n
felul acesta ar `ntruchipa pe Hristos, ci prin ges-
tul ei pare s\ binevesteasc\ p\storilor `nfrico[a]i
marea bucurie a na[terii unui Mântuitor `n
ora[ul lui David (Luca 2,9-12). Indiferent de
num\rul `ngerilor prezent `n alte compozi]ii cu
aceea[i tem\, unul `ntotdeauna bineveste[te, iar
ceilal]i sunt `n atitudine de adorare. ~ngerii sunt
reprezenta]i `n partea superioar\ a compozi]iei
tocmai pentru a se ar\ta natura lor spiritual\ ce
se hr\ne[te din lumina divin\. 

Pruncul, ra]iunea de a fi a lumii
~n registrul al doilea punctul central al

compozi]iei este capul Pruncului. Compo-
zi]ia este hristocentric\, a[a cum dogma [i
cultul sunt hristocentrice. Din Hristos [i
spre El izvor\sc [i se `ntorc toate energiile
iconice. Hristos adun\ `n Sine toat\ ra]iunea
de a fi a lumii, toat\ ra]ionalitatea Cosmosului.

Pruncul nu este `nf\[at `n scutece, ci `nvelit `n
giulgiu [i a[ezat `ntr-o iesle care are forma unei
racle din piatr\, `n unele compozi]ii având chiar
[i mâinile `ncruci[ate pe piept. Toate aceste ele-
mente prefigureaz\, anticipeaz\ moartea [i
pogorârea la iad. Chenotic, Iisus Se apleac\
spre „cele mai de jos ale P\mântului“, fapt sug-
erat `n Apocrife de pe[tera aleas\ de Iosif, `n
care nu p\trundea lumina nici `n timpul zilei,
pentru ca, din profunzimile acestei coborâri s\
`nal]e omul [i Cosmosul, restaurându-le. El se
afl\ al\turi de cele dou\ animale, `ntr-o atmos-
fer\ `ntunecat\, friguroas\ [i singuratic\.
Aceast\ singur\tate este sugerat\ de privirea Sa
care nu caut\ chipul Maicii, ci este a]intit\ parc\
dincolo de desf\[urarea evenimentelor din com-
pozi]ie, contemplând la p\timirea de pe
Golgota. Este o privire ce ]inte[te spre cel care
se `nchin\ `n fa]a acestei icoane, vrând s\ spun\
c\ dincolo de dinamismul scenic al bucuriei
na[terii lui Mesia, El este Fiul lui Dumnezeu,
Care S-a pogorât din cer, „n\scându-Se din
mam\ f\r\ de tat\, a[a cum S-a n\scut din Tat\
f\r\ de mam\“ (Sfântul Atanasie cel Mare).
„Singur\tatea Sa este pus\ `n eviden]\ [i de ati-
tudinea Fecioarei care nu `ngenuncheaz\ `n fa]a
raclei, ca `n alte compozi]ii, [i nici nu `ntinde
bra]ele ca atitudine orant\ sau protectoare c\tre
El, ci `[i fere[te privirea, uitându-se doar cu dis-
cre]ie spre taina care s-a `mplinit prin mijlocirea
sa“, a[a cum subliniaz\ `n observa]iile sale PS
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul. 

Centrul icoanei este sc\ldat `n lumin\, care
aici atinge intensitatea maxim\.

Fecioara, Maica Fiului 
Celui prea`nalt

~n icoan\ Maica are m\rimea cea mai mare,
Hristos fiind cel mai mic, prin aceasta ar\tându-
se smerenia Sa [i `n acela[i timp cinstea de care
trebuie s\ se bucure cea care nu a n\scut doar un
prunc, ci pe ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu. De
aceea trebuie cinstit\ mai mult decât `ngerii
[i sfin]ii. Axa simetriei stabile[te `n acela[i
timp, trecând mai `ntâi prin capul
Pruncului [i apoi prin pântecele Fe-
cioarei, ierarhizarea [i or-
dinea m\rturisirii a-
dev\rului de
credin]\,

mai `ntâi dumnezeirea Fiului [i apoi materni-
tatea Fecioarei (Egon Sendler). Mediana care
stabile[te centrul compozi]iei, trecând prin ca-
pul Pruncului, trece [i prin centrul nimbului
Maicii Domnului, acest lucru near\tând c\ cin-
stirea Maicii este a[ezat\ pe picior de egalitate
cu adorarea Fiului, ci faptul c\ la nivelul ori-
zontalit\]ii, adic\ al omenit\]ii, Maica, prin
cur\]irile succesive [i progresive ale `nainta-
[ilor, prin preg\tirea personal\ [i cur\]irea prin
pogorârea Duhului Sfânt peste ea, a dobândit
nep\timirea, sau faptul c\ Pruncul a luat trup
din trupul Fecioarei. 

Prezen]a Maicii eviden]iaz\ umanitatea
Pruncului [i faptul c\ El nu a avut un trup
aparent, cum m\rturiseau gnosticii, ci unul real.
Reprezentarea Maicii Domnului, `n general, `n
icoana Na[terii este foarte divers\, atr\gând
dup\ sine un complex simbolistic fecund.
Uneori, ea este `nf\]i[at\ stând `n stânga Fiului,
pe o hlamid\ purpurie, culoarea imperial\ bi-
zantin\, ca o adev\rat\ „`mp\r\teas\ a `ngerilor“
[i privind nu spre Prunc, ci spre Iosif, spre
p\stori sau spre moa[e. Alteori, ea st\ al\turi de
racla Pruncului, `n genunchi, pe stânca goal\,
cu mâinile neacoperite, `n atitudine orant\ [i
prive[te spre Prunc. Aceste dou\ ipostaze
vorbesc despre dou\ dintre calit\]ile Fecioarei,
stabilite la Sinodul al III-lea Ecumenic: prea-
cinstirea [i calitatea de Maic\ a lui Dumnezeu -
Iperdulia [i Theotokos. ~n compozi]ia de fa]\,
expresia chipului Maicii nu este una `ngân-
durat\, grav\, anticip=nd suferin]ele pe care le
va `ndura ca mam\ a Celui ce avea s\

Uneori,
Maica

Domnului
este

`nf\]i[at\
stând `n

stânga Fiului,
pe o hlamid\

purpurie, culoarea
imperial\ bizantin\, ca

o adev\rat\ „`mp\r\teas\ a
`ngerilor“, dar cu privirea

`ntoars\ dinspre Prunc
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p\timeasc\ moartea pe cruce, deoarece acestea
`i vor fi descoperite de dreptul Simeon mai târ-
ziu, ci una de uimire (ea pare a-[i feri privirea)
a unui suflet curat care este martor la `mplinirea
cuvintelor arhanghelului Gavriil: „Cum va fi cu
putin]\ aceasta de vreme ce eu nu [tiu de
b\rbat“ (Luca 1,34). Con[tientizarea rolului de
mijlocitoare a na[terii lui Dumnezeu Fiul, pre-
cum [i a prezen]ei solilor divini, o face pe Fe-
cioar\ s\ priveasc\ doar atât cât `i este `ng\duit
unui om s\ o fac\. Ea nu prive[te spre un Copil,
ca o mam\ spre copilul ei, pentru c\ El nu este
doar un prunc, ci a[a cum arhanghelul i-a spus:
„Acesta Fiul Celui prea`nalt se va chema“(Luca
1,35). Starea de puritate feciorelnic\ este sim-
bolizat\ de prezen]a celor trei stele, pe frunte [i
pe umeri, care m\rturisesc purureafecioria ei. ~n
cele mai multe compozi]ii aceste trei stele au
opt raze, `ns\ `n icoana de fa]\ stelele au doar
patru raze, vrând s\ spun\ faptul c\ fecioria
Maicii va fi m\rturisit\ `n toate cele patru z\ri:
„Iat\ de acum m\ vor ferici toate neamu-
rile“(Luca1,48). Tot ele m\rturisesc faptul c\
pururea fecioria ei este o jertf\ (crucea cu patru
bra]e), adus\ `n numele Sfintei Treimi Care se
reveleaz\ `n momentul conceperii (Luca 1,35).
Ele anun]\ profetic cele trei coordonate mario-
logice: purureafecioria, preacinstirea [i na[terea
dumnezeiasc\.

Starea de nestric\ciune a Fecioarei care
na[te prunc este eviden]iat\ [i de culoarea alb\
a pânzei pe care st\, precum [i de albastrul
dungilor care o ha[ureaz\. Albastrul [i albul
sunt numite „culori ale Sfintei Fecioare“ [i sim-
bolizeaz\ deta[area fa]\ de valorile acestei lumi
[i `n\l]area „subiectului eliberat c\tre Dumne-
zeu“ (Dic]ionar de simboluri). Prin pozi]ionarea
trupului Fecioarei, se afirm\ na[terea f\r\ du-
reri, suprafireasc\. ~n Imnul Acatist este scris:
„Preasfânt\ Fecioar\, tu ai n\scut f\r\ durere“.

Gestul mâinilor acoperite m\rturise[te de-
spre starea de supus `n fa]a st\pânului, amintind
de un obicei bizantin men]ionat de Michel
Quenot, care spune c\ supu[ii trebuie s\ aib\
mâinile ascunse `n fa]a `mp\ratului. Este cazul
celor trei `ngeri din partea stâng\ a compozi]iei
care stau apleca]i `n stare de adora]ie `n fa]a
Fiului lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil, `n
planul drept al primului registru, are mâna
dreapt\ descoperit\ pentru c\ reprezint\ mi-
lostivirea lui Dumnezeu. Fecioara are mâna
dreapt\ acoperit\ pentru c\ ea nu binecuvinteaz\,
ci este „binecuvântat\ `ntre femei“, este roaba
Domnului care corecteaz\ prin ascultarea ei neas-
cultarea Evei. Mâna stâng\ dezvelit\, a[ezat\
aproape de iesle, ne las\ s\ `n]elegem c\ ea, prin
faptul c\ a purtat `n pântece pe Cel pe Care nu pot
nici cerurile s\-L `ncap\, se bucur\ de un statut
privilegiat. Este roaba Domnului, dar [i Maica lui
Dumnezeu, „mai cinstit\ decât heruvimii [i mai
m\rit\ f\r\ de asem\nare decât serafimii“.

Pe[tera `ntunecat\ 
a p\catelor

Pe[tera are o `nc\rc\tur\ semantic\ gene-
roas\ [i este prezent\ `n toate religiile lumii ca
simbol. ~n tradi]iile ini]iatice grece[ti ea
reprezint\ lumea, iar Platon, `n Republica, `n
celebrul s\u mit al Pe[terii vede aceast\ lume ca
un loc al ne[tiin]ei [i suferin]ei `n care sufletele
sunt ]inute `nc\tu[ate. Ea este locul din care su-
fletul trebuie s\ ias\, suind piepti[ drumul c\tre
adev\rata lumin\ a Cunoa[terii, a Binelui, a
Adev\rului. Pentru Platon, simbolismul pe[terii
are nu numai un `n]eles cosmic, ci [i etic, sufle-
tul trebuind s\ ias\ din lumea aparen]elor pen-
tru a contempla adev\rata lume, cea a ideilor.
Prin caracterul ei central, pe[tera este locul
na[terii [i regener\rii, al ini]ierii. Intrarea `n
pe[ter\ `nseamn\ `ntoarcerea la origini, un loc
de trecere de la teluric la celest. 

~n compozi]ie, deschiz\tura `ntunecat\ a
pe[terii `n mijlocul muntelui simbolizeaz\
umanitatea cople[it\ de p\cat prin c\derea
adamic\, precum [i tenebrele iadului pe care
doar Hristos, prin na[tere, le poate `nl\tura.
~ntunericul ne[tiin]ei este `nl\turat prin Na[tere,
iar `ntunericul mor]ii prin ~nviere. Pe[tera [i
ieslea sunt dovezi ale profundei smeriri a
Mântuitorului. P\mântul deschide larg gura
pe[terii pentru intrarea lui Dumnezeu `n inima
materiei. ~n negrul pe[terii, sub cripta larg bol-
tit\ a p\mântului, se `mpline[te taina. Existen]a
terestr\ a Logosului `ntrupat s-a petrecut `ntre
dou\ pe[teri: cea din Betleem [i cea din
Ierusalim. ~n icoan\ nu apare nicio umbr\ pe
chipurile sc\ldate de lumina bucuriei na[terii [i
chiar decorul prime[te aceast\ lumin\ suprafi-
reasc\, iar noaptea `ns\[i, `n care se na[te „Lu-
mina lumii“ devine o altfel de zi, `n care se
na[te Adam cel nou (Evdokimov, Ortodoxia).
De aceea toat\ umbra [i `ntunericul se concen-
treaz\ simbolic `n acest loc al pe[terii, ca simbol
al lumii c\zute [i lipsite de lumina harului.
Lumina din aceast\ noapte sfânt\ este o lumin\

pascal\, deoarece bucuria na[terii trimite la cea
a `nvierii. Este bucuria abolirii mor]ii. Hristos
nu r\mâne `n mormânt, semn c\ nu acesta este
locul de odihn\ al firii omene[ti. Pe fundalul
`ntunecat al pe[terii, Hristos e lumina ce alung\
`ntunericul care nu poate s\-l cuprind\ (Ioan
12,46). Pe[tera `ntunecat\ din inima icoanei ne

`ndeamn\ la contemplarea tainei [i trim-
ite la timpul a[tept\rii `ntru r\bdare al
profe]ilor. „Este odihna duhovniceasc\
a celor ce patruzeci de zile se preg\-
tesc pentru na[terea lui Hristos interior
`n sufletul lor, Care `ndep\rteaz\ `ntu-
nericul p\catului“, dup\ cum ne `n-
deamn\ s\ `n]elegem PS Episcop
Ioachim B\c\uanul. Dumnezeu Se
odihne[te `n cei cura]i cu inima ce str\-
bat asemenea magilor calea pustiei
postului spre a se bucura cu `ngerii de

`nomenirea Cuvântului.

„Boul `[i cunoa[te st\pânul 
[i asinul ieslea Domnului s\u“

Prezen]a celor dou\ animale `n icoan\, lâng\
iesle, boul [i asinul, confirm\ `mplinirea unei
profe]ii, dar trimite `n acela[i timp [i la sim-
bolismul sacrificial (vi]elul cel gras din pilda
Fiului risipitor), precum [i la intrarea triumfal\
`n Ierusalim (asinul). Profe]ia de la Isaia 1,3:
„Boul `[i cunoa[te st\pânul [i asinul ieslea
Domnului s\u, dar Israel nu m\ cunoa[te; po-
porul meu nu m\ pricepe“ [i plasarea celor dou\
animale pe fundalul pe[terii accentueaz\ [i mai
mult `nstr\inarea [i `nsingurarea lui Hristos ne-
cunoscut de cei pe care i-a preg\tit mesianic.
Boul este un simbol al bun\t\]ii [i al puterii de
sacrificiu. Dionisie Pseudo-Areopagitul vede
astfel simbolistica mistic\ a boului: „Figura
boului `nseamn\ for]\ [i putere..., `n vreme ce
coarnele simbolizeaz\ for]a conservatoare [i in-
vincibil\“. Prezen]a sa `n icoan\ ne vorbe[te de-
spre jertfa suprem\ a Domnului [i ascultarea
fa]\ de Tat\l, dar simbolizeaz\ `n acela[i timp [i
poporul evreu, care al\turi de popoarele p\gâne,
simbolizate de prezen]a asinului, beneficiaz\ de
darurile mântuirii. 

~n general, asinul este perceput ca o emble-
m\ a `ntunericului, cu tendin]e malefice. Pre-
zen]a sa lâng\ ieslea Mântuitorului este v\zut\
de Guénon `n opozi]ie cu cea a boului, a[a cum
tendin]ele malefice se opun celor benefice, iar
faptul c\ e folosit de Mântuitorul la intrarea `n
Ierusalim simbolizeaz\ acelea[i puteri malefice
`nvinse, `nc\lecate, de El. M\garul, ca [i Satana,
ca [i Fiara `nseamn\ libidoul, elementul instinc-
tual al omului, via]a senzorial\ (Dic]ionar de
simboluri). ~n acest context, al na[terii supra-
fire[ti, `ns\, prezen]a asinului ne arat\ tocmai
faptul c\ Pruncul divin S-a n\scut „nu din poft\
b\rb\teasc\ sau trupeasc\“, ci de la Duhul
Sfânt. Pe de alt\ parte, m\g\ri]a simbolizeaz\
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smerenia, iar puiul ei umilirea. Hristos a `nc\le-
cat pe asin pentru a ne ar\ta necesitatea de a Se
umili: „merge c\lare pe m\g\ri]\ acela care se
obi[nuie[te s\ practice adev\rata smerenie `n
sine, `n fa]a lui Dumnezeu; dar s\ `ncaleci pe
puiul m\g\ri]ei `nseamn\ s\ te ar\]i atent la
`ndatoririle smereniei adev\rate `n fa]a
aproapelui“ (Richard de Saint-Victor).

Magii, afl\torii Pruncului
Magii care aduc daruri pre`nchipuie pe fe-

meile mironosi]e. Ei reprezint\ neamurile
p\gâne ce au de str\b\tut o cale mai lung\ spre
Cuvântul lui Dumnezeu. Prezen]a lor savant\
dovede[te faptul c\ Biserica prime[te [i sfin]e[te
[tiin]a omeneasc\ `n m\sura `n care ea conduce
la adev\rata cunoa[tere a lui Dumnezeu sau
faptul c\ finalitatea c\ut\rii cunoa[terii este
taina dumnezeirii. Ei reprezint\ cele trei vârste
umane: tinere]ea, maturitatea, senectutea.
Vârstele lor diferite arat\ faptul c\ revela]ia este
dat\ oamenilor indiferent de vârsta biologic\,
dar pe m\sura nivelului lor duhovnicesc [i a
puterii de p\trundere a tainelor divine. De aceea
primul mag ce se uit\ spre stea, ar\tând natura
darului pe care-l va oferi Pruncului este cel
b\trân. Al doilea mag prive[te spre cel mai tân\r
care, cu mâna ridicat\, pare s\-i arate locul unde
a coborât steaua. 

Fiecare dintre cei trei cai este colorat diferit,
dup\ darul adus de cel care-l `ncalec\. Boneta
frigian\ de pe capetele magilor sugereaz\ orig-
inea lor persan\. Panta `nclinat\ a pustiului
arat\ dificultatea drumului str\b\tut de ei.
Darurile pe care le aduc au semnifica]ii aparte:
smirna simbolizeaz\ starea muritoare, ca a
Unuia ce va muri pe cruce; aurul simbolizeaz\
m\re]ia `mp\r\teasc\, pentru c\ Cel n\scut este
`mp\ratul veacurilor; t\mâia simbolizeaz\ dum-
nezeirea, pentru c\ El este Dumnezeu al
Universului. ~n unele compozi]ii, drumul spre
iesle le este indicat de copacul treimic, `ns\ `n
icoana de fa]\ motivul c\l\toriei lor este sugerat
de atitudinea celor trei `ngeri din registrul supe-
rior care privesc spre Prunc. 

P\storii primind 
cuvintele `ngerilor

~nf\]i[a]i `n icoan\ sunt [i p\storii. Doi din-
tre p\stori sunt reprezenta]i ascultând mesajul
arhanghelului. Ei primesc primii vestea
na[terii, fiind, paradoxal, prin simplitatea lor,
mai aproape de lumea cereasc\. Prezen]a
p\storilor `nchipuie pe primii fii ai lui Israel,
ce se `nchin\ Pruncului, iar magii, `nceputul
Bisericii neamurilor. Cei doi p\stori care
primesc vestea na[terii reprezint\ cele dou\
faze ale vie]ii spirituale: activ\ [i contempla-
tiv\. P\storul mai tân\r (Prakticos) are o atitu-
dine tem\toare v\zând pe `nger, de aceea
reac]ia sa este de a se retrage, pe când cel\lalt
p\stor, b\trânul (Gnosticos), ca unul care este
familiarizat [i exersat `n via]a duhovniceasc\,
p\[e[te spre cel mai tân\r, `ncercând s\-l in-
troduc\ `n firescul atmosferei de tain\.
Amândoi privesc `n sus, primind cuvin-
tele `ngerului. Al treilea p\stor este `ntr-
un plan secund, fiind `nf\]i[at cântând
din flaut, cu picioarele `ncruci[ate pe
o stânc\, tr\dând o stare de bucurie.
Fluierul sau flautul simbolizeaz\
muzica cereasc\, `ns\ `n icoan\ ele
reprezint\ arta omeneasc\ a cânt\rii,
care se `nal]\ armoniindu-se cu cea a
sferelor, `ntr-o simfonie cosmic\ ce laud\
`n]elepciunea divin\ [i anun]\ timpul mesianic
al reconcilierii contrariilor: „~ngerii cu p\storii
slavoslovesc“.

Iosif, `ntre credin]\ [i t\gad\
Registrul al III-lea. Dac\ primele dou\ reg-

istre ale compozi]iei au un pronun]at caracter
dogmatic, reprezentând `n acela[i timp cu fi-
delitate firul epic al relat\rii biblice, registrul al
III-lea st\ sub semnul Apocrifelor (Sfântul
Iacov [i Sfântul Matei). Rolului marginal din
Evanghelii pe care-l ocup\ Iosif i se opune o
prezen]\ problematizant\, activ\, de martor [i
m\rturisitor, `n Apocrife. Iosif nu este reprezen-
tat `n centrul compozi]iei, al\turi de Fecioar\

sau `n apropierea
ieslei, ca `n

Dou\ planuri,
dou\ lumi

Dac\ ar fi s\ prelungim fiecare dintre cele
opt raze ale stelei, am avea ca rezultat unirea
tuturor elementelor compozi]iei [i fo-
calizarea lor `n Hristos, creându-se `n acela[i
timp coresponden]e `ntre planurile sugerate.
Orizontala trasat\ `ntre magi [i p\stori
`mparte compozi]ia `n dou\ planuri opuse.
Astfel, dumnezeirii trinitare i se opune
crea]ia, simbolizat\ de copacul aflat `n
pozi]ia central\ `n registrul al treilea; diago-
nala ce une[te col]ul din stânga-sus cu cel din
dreapta-jos opune adorarea dumnezeirii Sale
de c\tre `ngeri, ar\t\rii umanit\]ii Sale de
c\tre cele dou\ moa[e; col]ul din dreapta-sus
[i cel din stânga-jos opune „bun\vestirea
na[terii” de c\tre arhanghel f\cut\ p\storilor,
ispitirii lui Iosif de c\tre diavol. Raza care
coboar\ din axul central `mparte compozi]ia
`n dou\ planuri complementare, `n cele trei
sec]iuni ale sale. Astfel, `n planul superior,
taina cea din veci ascuns\ [i descoperit\

`ngerilor devine misiune de `ndeplinit pentru
arhanghel; `n plan median, c\utarea magilor
devine certitudinea credin]ei m\rturisite pen-
tru p\stori, iar `ngândurarea [i incertitudinea
lui Iosif devin, prin probare, m\rturisirea pu-
rureafecioriei [i implicit a originii dum-
nezeie[ti a Pruncului prin ne`ncrederea
Salomeei (Apocrife). Totu[i, linia median\
care `mparte compozi]ia `n dou\ planuri, su-
perior [i inferior, eviden]iaz\ opozi]ia celor
dou\ lumi, divin\ [i uman\, `ns\ nu pentru a
le separa, ci pentru a le `mp\ca, reconcilia.
De aceea, „magii cu steaua c\l\toresc“, iar
„p\storii cu `ngerii slavoslovesc“. Toate `[i
g\sesc ra]iunea `n na[terea suprafireasc\ a lui
Dumnezeu ca om, prin mijlocirea Fecioarei.
La Rubliov, sec. al XV-lea, compozi]ia
„Na[terea“ este `mp\r]it\ `n nou\ dreptunghi-
uri, chiar dac\ ini]ial ea p\rea a fi o cruce
(Egon Sendler). 

Centrul compozi]iei este capul Pruncului
care se g\se[te pe axa simetriei ce coboar\
prin stea, Prunc [i pântecele Fecioarei, sub-
liniindu-se `n felul acesta faptul c\ toat\
compozi]ia se focalizeaz\ `n aceast\ direc]ie. 
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reprezent\rile apusene, ci retras din mijlocul
ac]iunii principale, pe marginea ei. St\ aproape
cu spatele `ntr-o semiabsen]\ ce tr\deaz\ un su-
flet nehot\rât [i `ndoielnic pe de o parte, dar [i
o confirmare a adev\rului evanghelic, conform
c\ruia Pruncul divin este n\scut din Fecioar\,
iar el, b\trânul de 84 de ani, nu este tat\l. Este
reprezentat cu aureol\, deoarece via]a sa l-a re-
comandat pentru a fi ales dintre b\trânii lui
Israel ca `nso]itor al tainei `ntrup\rii, iar `n
Evanghelie este numit „drept“- dikaios (Matei
1,19). El este singurul personaj din compozi]ie
care nu este conectat la eveniment. 

Este un Iosif c\zut pe gânduri, care pare s\
nu mai asculte nici m\car de cuvintele b\trânu-
lui din fa]a sa, p\rând a fi mai mult sub efectul
lor, `ntr-o stare postdialogic\. Starea de `ngrijo-
rare e provocat\ de suprafirescul na[terii fe-
ciorelnice a lui Iisus. El se afl\ `ntre credin]\ [i
t\gad\, `ntre ceea ce a v\zut c\ s-a `ntâmplat cu
necredincioasa Salomeea [i cuvintele crude ale
lui Thyrreos. Simbolic, Iosif `nchipuie pe omul

slab `n credin]\, a c\rui ra]iune nu poate
dep\[i limita senzorialit\]ii, a

empiricului. De aici [i dificul-
tatea accept\rii originii su-
prafire[ti a tainelor. Nu este

doar o dram\ perso-
nal\, ci a unei u-
manit\]ii ce `n-
cearc\ `n]elege-

rea [i nu sim]irea
prezen]ei lui

Dumnezeu. Conda-
cul al IV-lea al Aca-
tistului Buneivestiri
surprinde starea pasa-

ger\ de `ncordare
prin care trece Iosif,
dar relateaz\ [i rea-
bilitarea sa: „Vifor

de gânduri necuviincioase având `n]eleptul
Iosif s-a tulburat (...), dar cunoscând c\ z\mis-
lirea ta e de la Duhul Sfânt a zis: Aliluia“.
Starea meditativ\ `n care se afl\ Iosif ne duce cu
gândul la Protoevanghelia lui Iacov, capitolul al
XVIII-lea, unde se relateaz\ faptul c\ el, dup\
ce las\ pe Fecioara `n grija fiilor s\i, merge s\
caute o moa[\, `ns\ totul din jur r\mâne sus-
pendat pentru o clip\: cerul `ncremene[te de
uimire, el merge f\r\ s\ mearg\, bolta cerului e
nemi[cat\, p\s\rile `nceteaz\ zborul, câ]iva oa-
meni aduna]i `n jurul unui blid mestecând nu
mestecau... Apoi, deodat\, toate `[i reiau mersul
lor firesc (Ioan G. Coman). Aceast\ relatare ne
face s\ credem c\ punctul `n care Hristos se
na[te este chiar centrul lumii. Blocarea osiei lu-
mii ne m\rturise[te faptul c\ odat\ cu Iisus
re`ncepe totul, El `ntrupându-se tocmai pentru a
recapitula [i transfigura lumea pe care pentru o
clip\ o suspend\, pentru ca apoi timpul s\-[i ori-
enteze desf\[urarea spre Hristos cel ve[nic.
Aceast\ clip\ este surprins\ [i `n compozi]ie,
f\când din ea o icoan\, adic\ o prezen]\ a unei
realit\]i harice, o fereastr\ prin care putem
`ntrevedea pregustând divinul. Aceast\ sus-
pendare temporal\ din icoan\, ca un flesh, ar
putea fi interpretat\ ca o atingere divin\, o teo-
fanie care str\bate mintea lui Iosif, f\cându-l s\
con[tientizeze poate pentru prima dat\ [i s\
evalueze [irul evenimentelor la care a fost mar-
tor, asemenea unui personaj raisoneur al clasi-
cismului artistic, care de[i retras din scen\, sur-
prinde de fapt esen]a ei. 

B\trânul, `ntruchiparea R\ului
Al\turi de Iosif, stând `n picioare, cu un

toiag `n mân\, se afl\ un b\trân. Potrivit
Apocrifelor, acesta ar fi Thyrreos, personifi-
carea diavolului. El `ncearc\ s\-l conving\ pe
Iosif c\ o Fecioar\ nu poate na[te, pentru c\ e un

lucru contrar legilor firii. ~n acest sens se
folose[te de toiagul pe care-l poart\ [i care us-
cat fiind nu mai poate `nmuguri: „A[a cum
acest toiag nu va mai putea s\ dea vl\stare, tot
a[a un b\trân ca tine nu mai poate z\misli prunc
[i o fecioar\ nu poate s\ nasc\“. Simbolismul
axial al toiagului, prezent `n planul inferior al
compozi]iei st\ `n opozi]ie cu raza Hristos Care
este centrul Universului. Asocierea dintre toiag
[i b\trânul ispititor ne face s\ `n]elegem prop-
unerea unui altfel de ordine, care nu este
altceva decât o imitare hidoas\ a binelui, o or-
dine haotic\, bulversant\. De obicei, el este pic-
tat rupt sau `ndoit, ca simbol al sceptrului zdro-
bit al puterii demonice ce va fi `nl\turat prin
`nviere. Toiagul este mijlocul prin care
Dumnezeu face minuni [i prefigurare a crucii
mântuitoare, `ns\ `n asociere cu imaginea
b\trânului, precum [i a copacului din zona cen-
tral\ a registrului, ne sugereaz\ faptul c\
b\trânul este `ntruchiparea lui Satan, care se er-
ijeaz\ `n aceast\ form\ subtil\ a unui p\stor,
martor la eveniment. Copacul ne aminte[te de
momentul ispitirii paradisiace, când dintre ra-
murile pomului cuno[tin]ei diavolul a ispitit pe
protop\rin]i, numai c\ aici sunt prezen]i Adam
cel nou [i Eva cea nou\ [i de aceea `ncerc\rile
b\trânului dau gre[, iar toiagul pe care-l arat\
lui Iosif va `nflori, demascând `n[el\ciunea sa.
~n unele reprezent\ri, p\storul b\trân ia forme
hidoase, având dou\ coarne mici [i o coad\
scurt\, fiind coco[at, iar haina sa `ntunecat\ ca
negrul pe[terii. Diavolul este un maestru al
deghiz\rii, care indiferent de forma pe care o
`mbrac\ r\mâne Ispititorul, rolul s\u fiind acela
de a deposeda pe om de har, subjugându-l. El
este Antihristul, care lupt\ `mpotriva iconomiei
divine. De aceea este prezent acum, „este dia-
bolon, cel ce divide, situându-se la antipodul
func]iei sim-bolului, care une[te [i trimite la
ideea comuniunii“, dup\ cum subliniaz\ PS
Ioachim B\c\uanul `n aprecierile f\cute cu

PPuunnccttuull  `̀nn  ccaarree  HHrriissttooss  ssee  nnaa[[ttee  
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Icoana Na[terii Domnului de la M\n\stirea Probota care dateaz\ din secolul al XVI-lea
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privire la icoana Na[terii. ~nf\]i[area sa ciclo-
pic\ `i tr\deaz\ existen]a unei laturi nev\zute,
nu tainice, asemenea `ngerilor, ci ascuns\ [i `n
acela[i timp incapacitatea de a r\mâne `n sin-
ceritatea comuniunii plenare, asemenea celor-
lalte personaje.

Sp\larea Pruncului
Scena `mb\ierii Pruncului prezentat\ `n

partea dreapt\ a ultimului registru este relatat\
`n Apocrife, care m\rturisesc faptul c\ Iosif a
chemat dou\ femei, pe Zelemi [i Salomeea,
pentru a asista la na[terea Pruncului. Din
m\rturiile Episcopului Arnulf, culese din
pelerinajul f\cut `n secolul al VII-lea la
Betleem, reiese faptul c\ lâng\ pe[tera `n care
S-a n\scut Hristos exista o cuv\ de piatr\ `n
care, dup\ tradi]ie, a fost sp\lat Hristos. Scena
sp\l\rii a provocat multe controverse religioase,
deoarece se credea c\ prin reprezentarea ei
iconic\ se accentua doar latura uman\ a lui
Hristos [i de aceea se evita pictarea ei. ~ns\,
rolul prezen]ei sale `n icoan\ este acela de a
„`nt\ri adev\rul fundamental al mântuirii -
`ntruparea Fiului lui Dumnezeu [i de a m\rtur-
isi adev\rul enun]at de Sfin]ii P\rin]i c\ ceea ce
nu e asumat nu poate fi mântuit. Aceast\ scen\
sugereaz\ faptul c\ Hristos se supune obi-
ceiurilor `mplinind Legea, fiind `n acela[i timp
[i o m\rturie a realit\]ii `ntrup\rii. Ea vorbe[te
despre adev\rul asum\rii unui trup uman de
c\tre Fiul, care nu este doar o aparen]\ gnos-
tic\“, ne atrage aten]ia PS Episcop Ioachim
B\c\uanul.

Pruncul preg\tit de moa[e pentru `mb\iere
ne sugereaz\ umanitatea Sa, iar aureola, firea
Sa dumnezeiasc\. Pruncul este Dumnezeu
adev\rat [i om adev\rat. Chiar dac\ apa sim-
bolizeaz\ purificarea, nu `nseamn\ c\ El, ca om,
a avut nevoie de purific\rile vetero-testa-

mentare, pentru c\ s-a n\scut f\r\ de p\cat.
Rolul apei este de a ar\ta sfin]enia [i a prefigura
Botezul. Aceast\ scen\ nu [tirbe[te dum-
nezeirea Fiului, Care nu a venit s\ strice Legea,
ci s\ `mplineasc\ profe]iile, ci ~l m\re[te, a[a
cum se men]ioneaz\ `n Rug\ciunea din timpul
Botezului pentru moa[a unui copil: „O, St\p=ne
Doamne Dumnezeul nostru, ...Care ai fost cul-
cat `n iesle [i ai binecuvântat pe moa[a
Salomeea care a ajuns s\ cread\ `n adev\rul de
net\g\duit al fecioarei...“ (Trebnicul de rit
vechi). Protoevanghelia lui Iacov nu o nume[te
pe prima moa[\, ea fiind [i cea care este martor\
la na[terea suprafireasc\, iar cuvintele sale pro-
fetice anun]\ `ntâlnirea Pruncului cu Simeon:
„Azi s-a `n\l]at sufletul meu, c\ci ochii mei
v\zur\ lucruri neobi[nuite! S-a n\scut mântuire
pentru Israel!“(XIX, 2). ~n „remanierea armea-
n\“, femeia pe care o `ntâlne[te Iosif este Eva,
care vine s\ asiste la [tergerea p\catului s\u, ea
jucând rolul moa[ei credincioase.

Evanghelia lui Pseudo-Matei o nume[te pe
moa[\ Zelomi, iar `n compozi]ie aceasta este
`nf\]i[at\ stând `n genunchi [i turnând ap\ pen-
tru sp\larea Pruncului, `ntr-un vas ce seam\n\

cu o cristelni]\. Ea seam\n\ izbitor cu unul din-
tre `ngeri. Cea de-a doua moa[\ se nume[te
Salomeea [i asemenea apostolului Toma nu
crede pân\ nu probeaz\ ceea ce afirm\ Zelomi:
„Nu cred ce aud decât dac\ voi cerceta eu
`ns\mi“ (XIII, 4). ~n icoan\ ea este `nf\]i[at\ ]in-
ând `n bra]e pe Prunc, dup\ ce Acesta `i vindec\
mâna uscat\. Aceast\ relatare apocrif\ ofer\
moa[elor rolul de martore ale unei na[teri unice,
f\r\ dureri, suprafire[ti.

~n ansamblu, icoana Na[terii Domnului se
prezint\ ca o compozi]ie unitar\, adunând `n
sine toate elementele simbolice necesare re-
cept\rii unei teofanii iconografice. Toate eveni-
mentele care s-au petrecut `n timp sunt concen-
trate aici, icoana anulând, dep\[ind succesiunea
fireasc\ a timpului, prezen]a ei f\c=ndu-ne s\
pregust\m din eternitate. Ast\zi, contemplând
scenele reprezentate `n icoan\, devenim martori
la aceast\ dep\[ire a timpului, deoarece icoana
are capacitatea de a ne transpune `n inima
evenimentelor petrecute cu 2000 de ani `n
urm\, dar [i de a ni le contemporaneiza,
situându-ne `ntr-un timp mesianic. (pr.
Valentin B|LTOI , Parohia Icu[e[ti)

Fragment ce reprezint\ sp\larea
Pruncului din icoana Na[terii 

lui Hristos reprodus\ de [coala rus\
de pictur\ de la Novgorod
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Dup\ un secol [i jum\tate de secularizare, m\-
n\stirea R\chitoasa a revenit l\ca[ de rug\ciune,
a[a cum o statornicise ctitorul ei la sf=r[itul veac-
ului al XVII-lea. Guvernul Rom=niei a hot\r=t s\
redea m\n\stirii de pe Valea Zeletinului statutul
pe care aceasta l-a pierdut  `n anul 1863, c=nd a
intrat `n vigoare reforma fundamental\ a guver-
nului condus de Mihail Kog\lniceanu. Prin
aceast\ hot\r=re, ultima m\n\stire din ]ar\ aflat\
`n posesia statului a redevenit l\ca[ de cult. 

De[i aici a func]ionat mai `nt=i un peniten-
ciar pentru oamenii f\r\ ad\post, adic\ leproz-
erie, apoi c\min de b\tr=ni, implicarea statului a
fost aproape inexistent\, astfel `nc=t, `n cei 150
de ani, gradul de degradare a atins nivelul ma-
xim, `nse[i autorit\]ile fiind nevoite, `n urm\ cu
c=]iva ani, s\-i transfere pe b\tr=ni din chiliile
c\lug\re[ti, `ntr-un complex nou, construit la
marginea comunei R\chitoasa. At=t biserica,
c=t [i locuin]ele anexe au avut de suferit de pe
urma anilor de `nstr\inare, preluarea m\n\stirii
sub coordonarea p\rintelui Eftimie Bolin fiind
o mare [i grea `ncercare. 

„Revenirea complexului arhitectural, aflat
acum `ntr-o stare deplorabil\, la Eparhia noastr\,
ca unitate de cult, este o bucurie, dar [i o provo-
care. Bucurie pentru faptul c\ o m\n\stire `[i re-
cap\t\ menirea dup\ 150 de ani, c=nd a fost luat\
abuziv [i transformat\ `n penitenciar, apoi `n
azil. Provocare, pentru faptul c\ `ntregul com-
plex arhitectonic, cu excep]ia bisericii monu-
ment istoric de tip A, este practic ruinat. De
aceea am r=nduit un grup de c\lug\ri]e pentru a
da viabilitate duhovniceasc\ acestui a[ez\m=nt,
dar aceste maici, `ncurajate de duhovnicul lor,
pr. Eftimie Bolin, s-au angajat la o munc\ asidu\
pentru restaurarea m\n\stirii. Pe aceast\ cale
facem apel la to]i factorii de r\spundere care se
preocup\ de patrimoniul na]ional s\ ne sprijine
ca s\ putem reda cultului [i istoriei na]ionale
unul dintre cele mai frumoase obiective reli-
gioase de pe Valea Zeletinului“, a declarat PS
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului. Totodat\, odat\
cu reorganizarea vie]ii m\n\stire[ti la R\chi-
toasa, ierarhul de la Roman dore[te s\ implice
Biserica mai mult `n via]a comunit\]ii din
aceast\ parte a Moldovei, cunoscut\ pentru s\-
r\cia locuitorilor ei. „Inten]ion\m ca, pe l=ng\
via]a m\n\stireasc\ statornicit\ de Regulamen-
tele monahale al Bisericii noastre, maicile de

aici s\ se angajeze [i la un program social cari-
tabil. Dup\ restaurarea complexului sper\m s\
putem organiza o [coal\ pentru fetele orfane,
`ntruc=t zona V\ii Zeletinului, de[i pitoreasc\ [i

spiritual\, este una dintre cele mai defavorizate
din ]ar\ [i, datorit\ s\r\ciei, multe tinere de aici
cad victime trafican]ilor de persoane“, a mai pre-
cizat episcopul Ioachim. (pr. Ctin GHERASIM)

Mai mult decât un
veac de singur\tate

Istoria acestei m\n\stiri, ultima din Rom=nia
care [i-a rec\p\tat statutul pierdut `n urm\ cu 150
de ani, se `ntinde pe durata a patru secole. La sf=r-
[itul veacului al XVII-lea marele clucer Ianaki a f\-
cut la R\chitoasa o bisericu]\ mic\, din lemn de ste-
jar, care se g\sea l=ng\ M\n\stirea R\chitoasa de
ast\zi. Pe locul unde se afla altarul acesteia s-a ridi-
cat o cruce. Biserica veche a servit drept biseric\ a
cimitirului s\tesc. Mai apoi, `n anul 1697, marele
sp\tar Ilie Ianaki, [i cu so]ia sa Theofana, fiica vo-
ievodului Mihai Racovi]\, au zidit actuala m\n\s-
tire [i au `nzestrat-o cu mo[ii. ~n testamentul s\u,
scris `n rom=ne[te `n anul 1704, sp\tarul Ilie Ianaki
scria urm\toarele: „cine s-ar amesteca a strica a

noastr\ tocmeal\ [i a[ezare ce am f\cut, s\ fie triclet
[i proclet afurisit“ adic\, ne l\mure[te el mai de-
parte, „s\ fie blestemat de Domnul Dumnezeu [i de
to]i sfin]ii. Amin“. Incapabil s\ administreze m\-
n\stirea, fiul s\u, Gavriil, a `nchinat-o, `n anul
1729, m\n\stirii grece[ti Vatopedu de la Muntele
Athos. Din nefericire, biserica m\n\stirii R\chitoa-
sa a fost d\r=mat\ de cutremurul din 31 mai 1739.
A fost renovat\, ultima oar\, la sf=r[itul secolului al
XIX-lea. A[a dup\ cum informeaz\  Melchisedec
{tef\nescu, episcop al Romanului, `n anul 1882,
„m\n\stirea aceasta este acum pref\cut\ `n peniten-
ciar pentru oameni f\r\ c\p\t=i [i vicio[i. Biserica e
`n bun\ stare, dar `nc\perile m\n\stirii, unde locui-
esc de]inu]ii, precum [i personalul administrativ al
penitenciarului, sunt vechi, negrijite [i umede [i
reclam\ urgente `mbun\t\]iri pentru ca penitencia-
rul s\ nu devin\ l\ca[ de condamna]i la moarte“. 

Dup\ 150 de ani, R\chitoasa a redevenit l\ca[ de cult
M\n\stirea R\chitoasa, secularizat\ `n 1863, [i-a rec\p\tat statutul „Inten]ion\m ca, pe l=ng\
via]a m\n\stireasc\, statornicit\ de Regulamentele monahale ale Bisericii, prin intermediul

maicilor, s\ demar\m un program social-caritabil, prin organizarea unei [coli pentru fetele orfane
din zon\, pentru c\ aceast\ zon\ este una dintre cele mai defavorizate din ]ar\“, a precizat 

PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului 
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Pe `ntreg cuprinsul Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, `n apropierea Cr\ciunului s-au
organizat concerte de colinde.

Astfel, Protopopiatul Moine[ti, `n colabo-
rare cu Prim\ria Municipiului Moine[ti, a orga-
nizat duminic\, 12 decembrie, `n ziua de po-
menire a Sf=ntului Ierarh Spiridon, `n sala mare
a Prim\riei Moine[ti, concertul de colinde
„Hristos se na[te, sl\vi]i-L“. Cu aceast\ ocazie
`n fa]a iubitorilor de imne [i c=nt\ri biserice[ti,
`n prezen]a PS Episcop-vicar Ioachim B\c\ua-
nul, au concertat corul „Byzantion“ Ia[i, Corul
„Theotokos“ al Protoieriei Moine[ti, Corul Ca-
tedralei „Sf. Nicolae“ - Moine[ti. Serbarea a
fost `ntregit\ de prezen]a Ansamblului folcloric
„Florile din Cucuie]i“ [i a Grupului vocal „Bu-
suiocul“ din St\ne[ti. La finele spectacolului,
copiii prezen]i au primit cadouri din partea Pro-
topopiatului Moine[ti.

~n aceea[i zi, la Catedrala Ortodox\ „Pogorâ-
rea Duhului Sfânt“ din One[ti, a avut loc un con-
cert de colinde sus]inut de corala Protoieriei, co-

rala „Armonia - Ion Cuntan“ [i corul „Filome-
los“, precum [i de corul mixt al Asocia]iei de Ti-
neret One[tin, condus de p\rintele Adrian }opa.
La One[ti, un alt concert de colinde tradi]ionale
române[ti a fost sus]inut de corul „Filomelos“, pe
21 decembrie, la Biblioteca „Radu Rosetti“, sub
genericul „Sus, la 'naltul cerului“.

Programul concertelor de colinde din Arhi-
episcopia Romanului [i Bac\ului a continuat cu
organizarea unui alt eveniment la Casa de Cul-
tur\ din Roman. Astfel, joi, 16 decembrie 2010,
`n prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf.
Gheorghe“ a oferit `n dar, de Sfintele S\rb\tori,
tuturor roma[canilor, tradi]ionalul concert de
colinde intitulat: ,,Hristos Se na[te, sl\vi]i-L“.
Anul acesta colindele au fost interpretate de Co-
rul „Laudamus“ al Seminarul Teologic Ortodox
,,Sf.Gheorghe“, dirijor: Prof. Gheorghe Gozar [i
Corul „Adoramus“ al absolven]ilor Seminarului
Teologic, dirijor: Stud. Ionu] V`lcu. 

La Catedrala arhiepiscopal\ din Roman con-
certul de colinde s-a desf\[urat `n seara zilei de
19 decembrie 2010. Dup\ oficierea slujbei Ve-
cerniei, iubitorii colindelor rom=ne[ti au fost in-
vita]i la Catedrala arhiepiscopal\, unde, `nce-
p=nd cu orele 17, au concertat Grupul psaltic
„Cuviosul Iosif“ de la M\n\stirea Varatic, Gru-
pul „Filomelos“ [i Ansamblul folcloric „Florile
din Cucuie]i“. Seria concertelor de Cr\ciun a
fost `ncununat\ de concertul oferit de
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului la Casa de
cultur\ din Bac\u, `n seara zilei de 21 decem-
brie. ~n prezen]a PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, la Bac\u au concertat 8 grupuri
corale. ~ntre acestea s-au aflat corurile de maici
de la M\n\stirile Tisa-Silvestri, Ciolpani,
Diacone[ti [i Bogdana, Grupul „Presbiteros” al
Protopopiatului Bac\u, corul „Filomelos“,
Grupul coral al Elevilor de la Liceul de Art\ din
Bac\u, Ansamblul folcloric „Florile din
Cucuie]i“ [i Corul „Laudamus“ al Seminarul
Teologic Ortodox ,,Sf. Gheorghe“ din Roman. 

Biserica Precista Mare din Roman a fost du-
minic\, 12 decembrie, ne`nc\p\toare pentru
num\rul mare de credincio[i veni]i s\ `l cin-
steasc\ pe Sfântul Ierarh Spiridon. Sfânta
Liturghie a fost oficiat\ cu prilejul celui de-al
doilea hram al l\ca[ului de cult, de c\tre Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `mpre-
un\ cu un sobor de preo]i [i diaconi de la Cen-
trul eparhial, veni]i `n mijlocul credincio[ilor a-
cestei parohii pentru a se ruga `mpreun\, cerând
sprijinul [i mijlocirea Sfântului Spiridon pentru
`mplinirea cererilor spre folos. ~n cuvântul de
`nv\]\tur\, Preasfin]ia Sa a explicat semnifica]ia
fragmentului evanghelic citit `n cadrul Sfintei
Liturghii [i a subliniat exemplul vie]ii Sfântului
Ierarh Spiridon, `ndemnând credincio[ii la
`nsu[irea virtu]ilor Sfântului `n propria via]\.

Relicve sfinte depuse 
spre `nchinare

Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s\rb\toarea celui de-al doilea hram al
Bisercii Precista Mare din Roman, a `nceput
`nc\ de vineri, 10 decembrie, c=nd aici a fost

adus papucul Sf. Ierarh Spiridon, de la m\n\s-
tirea Râ[ca. ~n dup\ amiaza aceleia[i zile, s-a
oficiat slujba Acatistului Sf. Ierarh Spiridon, ur-
mat, la orele 17.30, de slujba Sfântului Maslu.

Sâmb\t\, 11 decembrie, la ctitoria doamnei Ru-
xandra L\pu[neanu, al c\rei paroh este pr. Dan
Antoce, a fost oficiat\ Sfânta Liturghie, cu po-
menirea celor adormi]i, urmat\ de Acatistul
Sfântului Spiridon. Serbarea de la ctitoria vo-
ievodal\ din inima municipiului Roman s-a
`ncheiat duminic\, 12 decembrie, `n ziua de
pr\znuire a Sfântului c\l\tor, cu Sf=nta Li-
turghie arhiereasc\. (pr. Ctin GHERASIM)

Colinde `n dar pentru to]i credincio[ii
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

Ierarhul Trimitundei s\rb\torit la
Biserica Precista Mare din Roman
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Dup\ cum este cunoscut, `n lunile
iunie - iulie 2010, peste jude]ul
Bac\u s-au ab\tut numeroase ploi
toren]iale, care au produs impor-
tante pagube materiale [i au afec-
tat sute de locuin]e, aducând tea-
m\ [i dezn\dejde `n rândul fami-
liilor care [i-au v\zut agoniseala
de o via]\ spulberat\. Ca m\sur\
de interven]ie rapid\, `n situa]ia
de criz\, Eparhia Romanului [i
Bac\ului a procedat la ajutorarea
sinistra]ilor prin oferirea, `n zilele
imediat urm\toare inunda]iilor, de
alimente de baz\, conserve, hran\
cald\, p\turi, ap\ potabil\ etc. ~n
zilele [i lunile care au urmat, prin
Sectorul Misiune [i Filantropie din
cadrul Centrului eparhial de la
Roman, s-au g=ndit diverse
strategii de sus]inere a celor care
au avut de suferit din cauza
vitregiilor naturii.

La ini]iativa Preasfin]itului Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, din nevoia de a sprijini moral [i ma-
terial familiile afectate de inunda]iile din anul
acesta, s-au luat o serie de m\suri care au vizat
ameliorarea situa]iei acestor familii. ~ntre acestea
se disting: ini]ierea unei colecte `n rândul cre-
dincio[ilor din eparhie, constând `n ajutoare fi-
nanciare [i bunuri materiale, respectiv cereale,
materiale de construc]ie, alimente [i haine; de-
schiderea unui cont pentru sinistra]i la Banca Ita-
lo-Romena din Bac\u; alocarea unei sume de bani
preotului Puiu Daniel din Parohia S\nduleni, a
c\rui locuin]\ a fost grav afectat\; tabere de var\
pentru copiii proveni]i din familiile sinistrate.

Sprijin din partea 
`ntregii Patriarhii

De asemenea, ajutoarele oferite de c\tre alte
eparhii, din ]ar\ [i diaspora, au fost dirijate `n
zonele afectate, `n func]ie de nevoile existente,
acestea totalizând aproximativ 62 tone cereale,
60 tone alimente de baz\, 46 tone haine, plapu-
me, perne, `nc\l]\minte, lenjerie, p\turi etc, la

care se adaug\ produsele distribuite de c\tre
parohiile Eparhiei Romanului [i Bac\ului. 

Cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, Permanen]a Consiliului Na]io-
nal Bisericesc, `n [edin]a de lucru din 5 august
2010, a hot\rât repartizarea sumei de 100.000
RON c\tre Arhiepiscopia Romanului [i Bac\u-
lui pentru ajutorarea familiilor sinistrate.

Aceast\ sum\, al\turi de fondurile rezultate
`n urma colectei efectuate `n rândul credincio[i-
lor Eparhiei noastre, a f\cut obiectul unui amplu
proiect social-filantropic denumit „Ramura de
m\slin“, ini]iat cu binecuvântarea Preasfin]itu-
lui Ioachim B\c\uanul [i implementat de c\tre
Sectorul Misiune [i Filantropie al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului.  

Acest proiect are alocat un buget `n valoare
de 222.250 RON, av=nd ca obiectiv cre[terea
calit\]ii vie]ii familiilor afectate de rev\rs\rile
apelor, prin oferirea de articole de mobilier [i
aparatur\ electrocasnic\, distruse `n locuin]ele
familiilor sinistrate. 

Case [i produse electrocasnice
Astfel, `n urma evalu\rii situa]iei pagubelor

produse de inunda]ii, a fost identificat un num\r
de 106 familii, din localit\]ile M\rgineni,
M\gura, Buda-Bl\ge[ti, S\nduleni [i municipiul
Bac\u, care  s\ fie beneficiare ale proiectului

men]ionat. Fiecare familie va primi câte un pro-
dus nou electrocasnic (frigider, aragaz sau ma-
[in\ de sp\lat) [i unul de mobilier (pat sau du-
lap), `n func]ie de evalu\rile f\cute la fa]a locu-
lui de c\tre Sectorul Misiune [i Filantropie. 

~n lunile noiembrie [i decembrie au fost dis-
tribuite persoanelor vizate 31 de frigidere, 31 ara-
gazuri, 8 ma[ini de sp\lat, 61 paturi [i 67 dulapuri, ̀ n
total 196 de produse, `n valoare de 110.250 RON. 

O alt\ activitate din cadrul proiectului o
reprezint\ alocarea sumei de 50.000 RON pen-
tru construc]ia a 6 case din localitatea B\cioi,
comuna Corbasca, jude]ul Bac\u, distruse `n ur-
ma alunec\rilor de teren provocate de ploile to-
ren]iale de anul acesta.

De asemenea, suma de 35.000 RON a fost
oferit\ preotului Puiu Daniel pentru construirea
locuin]ei avariate `n timpul celor dou\ inunda]ii
produse anul acesta `n localitatea S\nduleni,
jude]ul Bac\u.

Suma de 27.000 RON, colectat\ `n contul
deschis la Banca Italo-Romena Bac\u, [i suma
de 40.000 RON, oferit\ de credincio[ii parohiei
„Sf. Dumitru“ Narcisa Bac\u, vor fi folosite
pentru lucr\rile de amenajare interioar\ a 4 case,
d\râmate `n urma inunda]iilor, din municipiul
Bac\u, beneficiarii fiind familii cu situa]ie mate-
rial\ precar\. (pr. Eugen-Ciprian CIUCHE,
Consilier al Sectorului Misiune [i Filantropie)

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului `n
sprijinul sinistra]ilor, pe tot parcursul anului

~n perioada 26 noiembrie - 6 decembrie, a avut loc `mp\r]irea produselor destinate
familiilor sinistrate, selectate ca beneficiare ale proiectului social - filantropic

„Ramura de m\slin“, dup\ cum urmeaz\: Parohia CFR Bac\u - 26 noiembrie (38 pro-
duse), Parohia M\rgineni - 29 noiembrie - (44 produse), Parohia S\nduleni - 1 decem-
brie - (20 produse), Parohia M\gura 1 - 2 decembrie - (52 produse), Parohia M\gura 2

- 2 decembrie - (26 produse), Parohia Buda Bl\ge[ti - 6 decembrie - (20 produse)
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Persoanele internate `n Spitalul de Neuropsihiatrie din Buhu[i
se bucur\ `n aceast\ perioad\ de o aten]ie deosebit\ din partea
Bisericii. Astfel, luni, 13 decembrie 2010, Protoieria Buhu[i, `n
parteneriat cu SC MihaCost SRL Bac\u, a donat bolnavilor de aici
un camion cu ajutoare, constând `n haine de sezon. Ast\zi, la
acela[i spital vor sosi haine [i hran\, oferite din partea parohiei
Bl\ge[ti, urmând ca, `n perioada s\rb\torilor de Cr\ciun, celor 90
de bolnavi s\ le fie oferit\ mâncarea din partea Protoieriei Buhu[i
[i a parohiilor Buda Bl\ge[ti, Orbic [i a p\rintelui Radu Cezar. De
asemenea, alimente vor fi oferite `n preajma s\rb\torilor [i persoa-
nelor internate `n spitalul or\[enesc din Buhu[i, din partea parohiei
„Sf. Trei Ierarhi“ din localitate.

Acestei ac]iuni se al\tur\ [i credincio[ii parohiei Dr\gu[ani,
Protopopiatul Sascut, care au organizat, la ini]iativa [i sub coor-
donarea pr. Paroh Eugen Ciuche, o colect\ prin care s-au donat
spitalului, spre uzul bolnavilor, pl\pumi, halate [i alte obiecte
necesare unui trai decent. Parohia Dr\gu[ani `[i extinde astfel acti-
vitatea filantropic\ ce cuprindea p=n\ `n prezent activit\]i din ca-
drul programului „Alege [coala“, pentru care anul acesta s-au f\-
cut toate demersurile necesare ca din 2011 s\ se poat\ desf\[ura o
activitate adecvat\ cu micu]ii beneficiari.(pr. Ctin GHERASIM)

Ajutoare pentru bolnavii de la 
Spitalul de Neuropsihiatrie din Buhu[i

Mo[ Nicolae la Cantina 
„Samarineanul Milostiv“ din Bac\u

Dulciuri, fructe [i alte produse ce confer\
bucurie celor mici au fost d\ruite copiilor ce
particip\ la programul social-filantropic ce se
deruleaz\ zilnic la A[ez\mântul „Samarineanul
milostiv“ de la Biserica „Sf. Mare Mc. Gheor-
ghe“ din Bac\u. ~mp\r]irea darurilor de Mo[
Nicolae a fost precedat\, `n spiritul credin]ei
ortodoxe, de o slujb\ de mul]umire adus\ lui
Dumnezeu pentru binefacerile rev\rsate asupra

binef\c\torilor acestui a[ez\mânt. Este al
nou\lea an, când la „Samarineanul Milostiv“ de
la Biserica „Sf. Gheorghe“, cu binecuvântarea
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, [i sub coor-
donarea preotul paroh Radu Vasile, celor 25 de
elevi de la dou\ [coli situate `n apropierea bise-
ricii li se ofer\ daruri `n momente de s\rb\toare.
(pr. Ctin GHERASIM)

~ngrijire la
domiciliu pentru
b\trânii din Bac\u

~n vederea ini]ierii, la nivelul municipiului
Bac\u, a unui serviciu de `ngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice, au fost identifica]i,
`n urma anchetelor sociale, 20 de b\trâni cu o
situa]ie social\ defavorizat\, care vor fi primii
beneficiari ai proiectului.

Pentru `nceput, cu ajutorul voluntarilor Fun-
da]iei „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ - Fili-
ala Bac\u, s-a organizat, `n cadrul Colegiului
„Ion Ghica“ Bac\u, o colect\ `n bani, `n urma
c\reia s-a strâns suma de 2000 lei folosit\ ulte-

rior pentru a achizi]iona produse alimentare, de
igien\, medicamente etc. Acestea au fost oferite
`n cadru festiv, cu ocazia organiz\rii de c\tre
tinerii din ASCOR Bac\u, a unui Concert de
colinde la Colegiul b\c\uan sus amintit, `n data
de 15 decembrie 2010. Invita]i s\ participe la
Concertul de Cr\ciun, b\tr=nii beneficiari ai
proiectului au primit la final câte un dar `n val-
oare de 100 lei, con]inând produsele cump\rate.

Programul de `ngrijire la domiciliu va con-
tinua `n anul 2011 prin oferirea de servicii
`ncep=nd cu oferirea de sprijin pentru plata
unor servicii [i obliga]ii curente [i ajutor pentru
menaj, p=n\ la consiliere spiritual\ sau inter-
ven]ii `n vederea reamenaj\rii locuin]ei, astfel
`nc=t s\ corespund\ nevoilor specifice per-
soanei vârstnice. (pr. Marius IACOBEANU,
Inspector Misiune [i Filantropie)

Cadourile oferite celor 90 de bolnavi de la Spitalul de Neuropsihiatrie
din Buhu[i au constat `n haine de sezon [i pachete cu alimente

Tineri b\c\uani, 
`n slujba
aproapelui

~n perioada s\rb\torilor dedicate Na[-
terii Domnului nostru Iisus Hristos, `n Ar-
hiepiscopia Romanului [i Bac\ului s-a de-
rulat proiectul social-filantropic „Tineri `n
slujba aproapelui“. Acest proiect a avut ca
obiectiv cre[terea calit\]ii vie]ii persoane-
lor aflate `n situa]ie de criz\, prin oferirea
unor produse alimentare [i nealimentare
necesare traiului zilnic, [i, de asemenea,
alc\tuirea unei baze de date cu poten]iali
beneficiari din Bac\u, Roman, Moine[ti,
One[ti, Buhu[i [i Com\ne[ti, `n vederea
organiz\rii unor viitoare proiecte sociale.

Darurile oferite au constat `n produse
alimentare [i de igien\, `n valoare de 100
RON de persoan\. Grupul ]int\ al acestui
proiect au fost 200 de persoane vârstnice,
copii, bolnavi cu o situa]ie material\ [i fi-
nanciar\ precar\.

Fondurilor necesare au fost ob]inute
prin colecte organizate `n mai multe licee
[i [coli generale din ora[ele amintite, prin
care s-a urm\rit [i responsabilizarea co-
munit\]ii fa]\ de cei marginaliza]i social.
(pr. Eugen-Ciprian CIUCHE, Consilier
Misiune [i Filantropie)
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†  DANIEL
Patriarhul  Bisericii
Ortodoxe  Române

Ziua de 1 Decembrie este o zi de recuno[tin]\
sau mul]umire adus\ lui Dumnezeu pentru marele
dar al unit\]ii [i libert\]ii na]ionale, dobândit de
poporul român prin credin]\ puternic\ [i lupt\ jert-
felnic\ de-a lungul a multor secole de suferin]\
cre[tine[te `ndurate, prin `n]elepciunea [i voin]a
ferm\ a conduc\torilor patrio]i, civili [i clerici, prin
vitejia militarilor [i prin dorin]a fierbinte a poporu-
lui român de unitate [i libertate na]ional\. 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a tu-
turor provinciilor române[ti `ntr-un stat român
unitar a fost `ncoronarea multor eforturi de afir-
mare treptat\ a con[tiin]ei na]ionale [i a dorin]ei
de unitate na]ional\. 

Unirea cea Mare de la Alba Iulia a fost prece-
dat\ [i preg\tit\ treptat de Revolu]ia din anul 1848,
de Unirea Principatelor Române din anul 1859
(aceasta fiind Unirea de Baz\ sau Unirea Pivot, nu
„Mica Unire“), de victoria românilor asupra
otomanilor `n R\zboiul pentru Independen]\ din
1877, de ridicarea României la rangul de Regat `n
1881, de ob]inerea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române `n 1885 [i de victoriile armatei române `n
Primul r\zboi mondial, `ntre anii 1916-1918, de
proclamarea Unirii Basarabiei cu Patria Mam\,
mai precis cu Regatul României, la Chi[in\u, `n 27
martie 1918 [i de proclamarea Unirii Bucovinei cu
România, la Cern\u]i, `n 28 noiembrie 1918.

~n toate aceste etape de `naintare c\tre realiza-
rea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Biserica
Ortodox\ Român\ a fost cu poporul, a fost `n frun-
tea lui cu rug\ciunea, mai ales s\vâr[ind Sfânta Li-
turghie [i slujba de TE -DEUM, a folosit predica [i
cuvântul tip\rit, cultivând con[tiin]a na]ional\, i-
dealul luptei pentru libertate [i unitate na]ional\. 

Ierarhi, c\rturari, preo]i, diaconi patrio]i, pro-
fesori de teologie, studen]i `n teologie, c\lug\ri,
c\lug\ri]e care au `ngrijit solda]ii r\ni]i, parohii [i
m\n\stiri care au organizat colecte de bani [i ali-
mente, au `ncurajat moral [i material pe to]i lup-
t\torii români pentru libertate [i unitate na]iona-
l\, mai ales `n timpul R\zboiului de Independen-
]\ din 1877 [i `n timpul Primului r\zboi mondial,
`ntre anii 1916-1918. Un rol deosebit `n acest
sens au avut preo]ii numi]i „confesori militari“. 

~n ceea ce prive[te evenimentul `nsu[i al Ma-
rii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
`ntre cei 1228 de delega]i oficiali la Marea

Adunare Na]ional\ de la Alba Iulia se aflau [i
mul]i slujitori ai Bisericii: ierarhi, profesori de
teologie, consilieri eparhiali, preo]i parohi [i chiar
studen]i `n teologie. Lucr\rile Adun\rii au fost pre-
zidate de marele patriot Gheorghe Pop de B\se[ti,
`mpreun\ cu episcopii de Arad [i Oradea. ~n Ma-
rele Sfat al na]iunii române, ca [i `n Consiliul Diri-
gent, au fost ale[i, de asemenea, [i slujitori ai Bise-
ricii, iar episcopul ortodox român de Caransebe[,
Miron Cristea, viitorul Patriarh al României Mari,
[i episcopul greco-catolic de Gherla, Iuliu Hossu,
au fost ale[i `n delega]ia de patru persoane care a
prezentat Actul Unirii la Bucure[ti. 

Proclamarea Unirii de la Alba Iulia a fost pre-
cedat\ de slujba Sfintei Liturghii [i de Te-Deum,
`ntrucât ea era tr\it\ ca o Sfânt\ Liturghie a comu-
niunii române[ti, a unit\]ii [i libert\]ii na]ionale, ca
act de recuno[tin]\ sau mul]umire adus\ lui Dum-
nezeu [i ca pre]uire a eroilor care au luptat pentru
dobândirea libert\]ii na]ionale [i afirmarea unit\]ii
[i demnit\]ii na]ionale. (...)

~ntrucât unitatea teritorial\ realizat\ `n 1918
nu mai este ast\zi pe deplin aceea[i, trebuie s\
cultiv\m mai mult comuniunea cu fra]ii no[tri

români din apropierea grani]elor României [i cu
românii de pretutindeni. Astfel, Ziua Na]ional\ a
României va fi mai mult Ziua Unit\]ii [i Demni-
t\]ii Na]ionale a Românilor. 

S\ ne rug\m Preasfintei Treimi s\ ne d\ruiasc\
tuturor bucuria comuniunii fr\]e[ti `n p\strarea
dreptei credin]e [i a demnit\]ii noastre na]ionale. 

1 Decembrie - Ziua Unit\]ii [i Demnit\]ii Na]ionale a Românilor
Cuvântul Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de Te-Deum

oficiat\ la Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, `n data de 1 Decembrie 2010, pentru Ziua Na]ional\ a României 

„Nu `nt=mpl\tor exist\ o leg\tur\ `ntre S\rb\toarea Na]ional\ Bisericeasc\ 
de la 30 noiembrie [i S\rb\toarea Na]ional\ politic\, 1 Decembrie, ca Zi

na]ional\ care ne aminte[te de Unirea cea Mare de la 1 decembrie 1918. 
Aceste dou\ s\rb\tori sunt legate `ntre ele pentru c\ S\rb\toarea Sfântului

Andrei ne arat\ unitatea credin]ei, care a fost temelia pentru dezvoltarea 
[i cultivarea con[tiin]ei unit\]ii noastre na]ionale, nu numai teritoriale, ci [i 

unitate `n cuget [i sim]iri“. (PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne)

1 Decembrie 1918. Miron Cristea,
episcop al Caransebe[ului, 

primul patriarh al României, 
`n momentul citirii Actului Unirii
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Simbolul niceo-constantinopo-
litan, simbolul de credin]\ sau
crezul, un subiect simplu la
prima vedere, dar destul de
amplu `n profunzimea lui.

Era `n timpul Sfin]ilor Apostoli
când au ap\rut primele disen-
siuni ce puneau `n pericol uni-
tatea Bisericii. Pentru a solu-
]iona mari dispute teologice,
care fr\mântau `ntreaga lume
cre[tin\, `n timp s-a recurs la
convocarea sinodului ecumenic.
Pentru ca un sinod s\ poat\ fi
declarat ecumenic, trebuiau
`ndeplinite câteva condi]ii: s\
fie convocat de c\tre ~mp\rat;
s\ se `ntruneasc\ episcopii din
tot Imperiul Roman, fie perso-
nal, fie prin delega]i; s\ exa-
mineze `nv\]\tura de credin]\
a Bisericii pe baza Sfintei
Sripturi [i a Sfintei Tradi]ii;
concluzia s\ fie expus\ printr-o
defini]ie scurt\ [i precis\.

Prima `ntrunire „sinodal\“ este reprezentat\
de adunarea Sfin]ilor Apostoli, `n Ierusalim, `n
jurul anului 50, care, inspira]i fiind de Duhul
Sfânt, au luat decizii `n comun acord. Astfel a
ap\rut [i formula „P\rutu-s-a Duhului Sfânt [i
nou\“, formul\ tradi]ional\ cu care se `ncepea
fiecare sinod local sau ecumenic de mai târziu.
Sinoadele locale sau ecumenice au reprezentat
mijloace de afirmare a unita]ii biserice[ti, de
ap\rare a credin]ei [i de impunere a disciplinei
acesteia. Cel mai mare for de judecat\ `n
Biseric\ `l constituia Sinodul general sau ecu-
menic. 

{apte sinoade ecumenice
Cunoa[tem `n istoria Bisericii [apte sinoade

ecumenice: primul, de la Niceea, din 325; al
doilea, cel de la Constantinopol, din anul 381;

al treilea a fost cel `ntrunit la Efes, `n 431; al pa-
trulea la Calcedon, `n 451; al cincilea la Con-
stantinopol, `n 553, al [aselea la Constantino-
pol, 680-681; iar al [aptelea la Niceea, `n 787.

Anul acesta s-au `mplinit 1685 de ani de la
primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325),
unde s-au alc\tuit primele [apte articole ale
Crezului cre[tin. Simbolul de credin]\ niceean
m\rturise[te, `n prima parte, dumnezeirea
Fiului, egalitatea [i consubstan]ialitatea Lui cu
Tat\l, iar `n a doua parte anatematizeaz\ ideile
principale ale ereziei lui Arie, cum c\ Fiul este
creatur\ a Tat\lui din nimic [i nu n\scut din
fiin]a Tat\lui, diferit de Tat\l, schimb\tor [i im-
perfect. Acesta constituie primul document
scris, care trebuie respectat [i crezut, dup\
Sfânta Scriptur\, deoarece reprezint\ adev\rul
revelat de Dumnezeu `ntr-o form\ precis\ [i
concis\.

La `ncheierea lucr\rilor primului Sinod
Ecumenic, ~mp\ratul Constantin cel Mare, `n
scrisoarea trimis\ Bisericii din Alexandria
afirma: „Ceea ce au hot\rât [i formulat P\rin]ii
este adev\rul lui Dumnezeu, c\ci ei au fost
c\l\uzi]i de puterea Duhului Sfânt, care i-a aju-
tat s\ ajung\ la `n]elegere [i unire“ (cf. Socrate,
Istoria bisericeasc\ 1.9). ~ns\ nici dup\ acest
sinod, `nv\]\tura gre[it\ a lui Arie nu a `ncetat
[i, de aceea, ea a mai fost comb\tut\ [i `n alte
sinoade locale, care au culminat cu de-
schiderea celui de al doilea Sinod
Ecumenic. 

Al doilea Sinod ecumenic
Al doilea sinod ecumenic s-a ]inut la Con-

stantinopol, `n anul 381, unde s-a condamnat [i
comb\tut erezia pnevmatomahilor, o continuare
a arianismului.

Actele acestui Sinod Ecumenic s-au pier-
dut, p\strându-se doar Simbolul de credin]\
Constantinopolitan, cele patru canoane [i
lista participan]ilor redactat\ ulterior. Sino-
dalii de la Constantinopol nu au analizat [i
condamnat numai anumite nuan]e ariene
[i pnevmatomahice, ci [i apolinarismul.

Simbolul de credin]\ Constantinopoli-
tan este o parte a defini]iei dogmatice a
Sinodului al II-lea Ecumenic, care com-
pleteaz\ prin adaosuri [i corecturi dog-
matice [i stilistice Simbolul de credin]\
nicean din anul 325. Cele mai importante
sunt cele cinci articole referitoare la `nv\]\-
tura despre Sfântul Duh, Biseric\, botez,
`nvierea mor]ilor [i via]a ve[nic\.

Simbolul de credin]\ constantinopolitan,
care a constituit fundamentul doctrinar al celor-
lalte sinoade ecumenice, a fost introdus `n rân-
duiala Sfintei Liturghii mai `ntâi la Antiohia, de
patriarhul monofizit Petru Gnafevs sau Fullo,
dup\ anul 471, `n timpul ~mp\ratului bizantin
Leon I. Patriarhul Timotei al Constantino-
polului a dispus ca Simbolul niceean s\ se ros-
teasc\ la fiecare slujb\, `nlocuind astfel vechea
practic\ de a fi rostit numai o dat\ pe an, `n
Vinerea Patimilor, când catehumenii primeau
botezul. ~n anul 567, ~mp\ratul bizantin Iustin
al II-lea a `nlocuit, printr-un edict, Simbolul
niceean cu Simbolul constantinopolitan, for-
mând Simbolul niceo-constantinopolitan, vala-
bil pân\ azi `n Bisericile Ortodoxe, simbol ros-
tit nu numai la Sfânta Liturghie, ci [i la toate
serviciile religioase. La `ncheirea lucr\rilor,
~mp\ratul Teodosie, la data de 30 iulie 381, a
publicat urm\torul edict: „Poruncim ca toate
bisericile s\ fie imediat `napoiate episcopilor
care m\rturisesc c\ Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh au
aceea[i maiestate, putere, m\rire [i str\lucire,
nef\când nicio deosebire, printr-o `mp\r]ire
nelegiuit\, ci respectând ordinea Treimei, exis-
ten]a Persoanelor [i unitatea Dumnezeirii; to]i
cei care nu sunt `n comuniune cu cele sus men-

]ionate s\ fie considera]i
eretici declara]i, [i prin
urmare sco[i din Bise-
ric\.“ („Codex Teodosi-

anus“ 16; Sozomen, Isto-
ria bisericeasc\ 7.9).

Simbolul niceo-constantinopolitan 
`n via]a cre[tinilor de azi
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Crezul `n via]a cotidian\
Trecând de aceste detalii istorice, bine este

s\ privim [i s\ vedem importan]a [i influen]a
acestui simbol de credin]\ `n via]a noastr\ co-
tidian\, mai ales acum, `n aceste vremuri tulburi
[i pline de multiple „crize“. 

A. Einstein afirma: „{tiin]a f\r\ religie e in-
complet\, iar religia f\r\ [tiin]\ e oarb\“. A[adar,
credin]a este un stict necesar, sau a[a ar trebui s\
fie, prezent\ `n familie, [coal\, societate. ~ns\ as-
t\zi a devenit evident\ necesitatea unei activit\]i
dinamice [i profunde a clerului, pentru a readuce
pe cei `nstr\ina]i la via]a de evlavie cre[tin\, la
spiritualitatea adev\rat\, la Biserica `n care au
fost boteza]i. Un edificiu, o biseric\ r\mas\ ̀ n rui-
n\, dup\ tehnica avansat\ a epocii se poate recon-
strui, pe când cu omul trebuie s\ lucrezi mult ca
s\-i asiguri un suflet s\n\tos. La asta ajut\ educa-
]ia religioas\ care `ncepe `n familie, de la cea mai
fraged\ v=rst\, c\ci aceasta nu se uit\ niciodat\, ci
doar, `n cel mai nefericit caz, se diminuez\.

Din nefericire, cre[tinii zilelor noastre cad
prad\ foarte u[or unui alt val de ateism - acum
ne[tiin]ific, nefiresc - pe care `l materializeaz\
New Age-ul. Ace[tia nu mai caut\ m=ntuire la
Hristos, ci umbl\ dup\ senza]ional. Diverse pu-
blica]ii contribuie la r\spândirea a tot felul de
practici cum ar fi: magia, spiritismul, satanismul,
yoga [.a.. Nefiind bine c\l\uzi]i, unii tineri cad u-
[or am\girilor, `ndeosebi invaziilor religiilor [i
curentelor orientale, amestecând ideologiile [i
pervertindu-le. Ei trec astfel de la ateism la p\gâ-
nism, la o lume a supersti]iilor, a magiei, numai la
Hristos nu vin, la `n]elepciunea cea adev\rat\.

Hristos nu are nevoie s\ fie completat de
Buddha, Brahma sau ce mai ofer\ alte religii p\-
gâne. Hristos este Logosul `ntrupat, este plin\ta-
tea Adev\rului. S\ revenim, a[adar, cu to]ii, la
`n]elepciunea dumnezeiasc\, la izvorul credin]ei,
care este mai scump decât aurul sau argintul. S\
`nv\]\m pe tinerii zilelor noastre ca s\ cunoasc\
Legea Domnului `n care sunt boteza]i, ca s\ nu
umble ei dup\ un alt botez. S\ vin\ la Dumnezeu,
Cel de la Care avem toate darurile cele bune:
`n]elepciunea, `n]elegerea, sfatul cunoa[terii,
evlavia, b\rb\]ia [i frica de Dumnezeu.

O m\rturisire `n rug\ciune
Ceea ce le trebuie tinerilor acestui mileniu

al treilea, mileniul vitezei, al timpului care se
scurge foarte repede, al tehnologiei avansate [i
al multor alte beneficii sunt r\bdarea [i evlavia.
Având r\bdare, tân\rul zilelor noastre se poate
`mp\ca cu Dumnezeu, cu semenii [i cei apropi-
a]i lui, dar mai ales se poate `mp\ca cu el `nsu[i. 

Despre evlavie se poate vorbi [i mai mult,
deoarece ea `nseamn\ religiozitate profund\,
exteriorizat\ printr-o `ndeplinire practic\ [i
efectiv\ a ritului religios. Evlavia este virtutea
diriguitoare `n calea mântuirii, este credin]a
lucr\toare `n fapte bune, este flac\ra sau
t\ciunele care se aprinde la adierea Duhului
Sfânt. Evlavia este axul care `[i are r\d\cina `n
credin]\, dragoste [i n\dejde. Credin]\ - a[a cum
m\rturise[te `n simbolul niceo-constantinopoli-
tan - `n Sfânta Treime: Tat\l, Fiul [i Sfântul
Duh; dragoste, pe care o arat\ fa]\ de Bunul
Dumnezeu, de p\rin]ii trupe[ti, suflete[ti,

duhovnice[ti, fa]\ de semeni, [i n\dejde,
deoarece a[teapt\ cu inima cald\ [i cu sufletul
deschis `nvierea mor]ilor [i via]a cea ve[nic\,
acestea din urm\ fiind câ[tigate `n urma tr\irii
`n, „Duhul lui Dumnezeu“ [i a p\zirii [i `m-
plinirii legilor Lui.

~n Ortodoxia româneasc\, mereu, „Crezul“
s-a oglindit `n fapte, tr\irea duhovniceasc\ re-
flectându-se `n via]a cotidian\. Iat\ de ce [i
no]iunea de lege româneasc\ a `nsemnat `n de-
cursul istoriei na]ionale atât Crezul ortodox, cât
[i buna rânduial\ a vie]ii noastre. Adev\rata
m\rturisire de credin]\ implic\ [i respectul legii
p\mântului str\mo[esc. Crezul `nsu[i este im-
bold la via]\. 

Azi, `n cadrul mi[c\rii ecumenice, simbolul
niceo-constantinopolitan este privit [i adâncit
cu deosebit interes, ca unul dintre mijloacele
cele mai adecvate de apropiere a Bisericilor
cre[tine (Cf. „Confesser la foi commune“,
Geneva, 1988). Dar, `mpreun\ cu analizele teo-
logice, se reliefeaz\ experien]a `mplinirii unui
crez al unit\]ii spre des\vâr[ire, al apropierii
dintre oameni [i al realiz\rii p\cii, al p\str\rii
sacrului. Drept aceea, [i parte din paginile
`ndrum\torului bisericesc din anul `n curs,
privind ceea ce trebuie s\ se [tie din doctrina
cre[tin\, sunt consacrate simbolului nostru de
credin]\.  Cu „crez“ sfânt `n suflet trebuie anga-
jate toate puterile fiin]ei spre a p\stra
mo[tenirea dobândit\, luând aminte la ceea ce
zide[te necontenit spre des\vâr[ire, convingere
[i f\urire. Pentru cre[tinul ortodox, Crezul e o
m\rturisire `n rug\ciune spre `mplinire. (pr.
Bodan Dumitru C|RARE, Parohia Ver[e[ti)

Anul acesta s-au `mplinit 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325),
unde s-au alc\tuit primele [apte articole ale Crezului cre[tin 
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Procesiune `n cinstea
Sf. Nicolae, la One[ti

Credincio[ii din One[ti au participat `n dup\-
amiaza zilei de 5 decembrie a.c., la un pelerinaj
(foto) dedicat Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul
acestui municipiu, informeaz\ „Ziarul Lumina“ `n
edi]ia sa de Moldova. Preo]ii [i credincio[ii au mers
`n procesiune de la Catedrala „Pogorârea Sfântului
Duh“, Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Ele-
na“ [i Biserica „Na[terea Maicii Domnului“, spre
Biserica „Sfântul Nicolae“, vechea catedral\ a ora-
[ului. ~n acest sfânt l\ca[ a fost oficiat\ apoi slujba
Vecerniei unit\ cu Litia. „Am mers `n procesiune cu
icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cu steaguri, cu
sfinte cruci, cântând imne religioase. Au mers `n pe-
lerinaj [i preo]ii de la celelalte biserici din One[ti.
Dup\ ce am ajuns la Biserica „Sfântul Ierarh Nico-
lae“ am `nconjurat acest sfânt l\ca[ [i am rostit ecte-
nii, dup\ care am participat cu to]ii la slujba Vecer-
niei unit\ cu Litia“, a relatat pr. Constantin Alupei,
protopop al Protopopiatului One[ti.

Rom=nii au un cult deosebit pentru
Sf=ntul {tefan. Numeroase biserici au
ca hram pe Sf=ntul {tefan, iar cre[tinii
poart\ `n num\r mare numele primului
martir. Aproximativ 400.000 de rom=ni
poart\ numele de {tefan sau {tefania.

~n Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului dou\ l\ca[uri de cult `[i
s\rb\toresc hramul `n cea de a treia zi
de Cr\ciun. Astfel, pe 27 decembrie
s\rb\toare mare va fi la Capela „Sf.
{tefan“, - Pompieri, din Protopopiatul
Moine[ti. Anul acesta, la Moine[ti,
Sf=nta Liturghie din ziua hramului va
fi oficiat\ de PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi.

~n aceea[i zi va `mbr\ca haine de
s\rb\toare [i Biserica „Sf. Arh. {tefan“
din Com\ne[ti. L\ca[ul `nchinat Sf.
{tefan `n Com\ne[ti se distinge prin
stilul autentic maramure[ean, av=nd o
`n\l]ime de 43 de metri. Luc\rile `nce-
pute `n anul 2001 se preconizeaz\ a fi fi-
nalizate `n anul 2012 [i au fost posibile
prin sus]inerea aproape exclusiv\ din
partea credincio[ilor.

Mina „Trotu[„ din Târgu Ocna este cunos-
cut\ pentru rezervele sale impresionante de
sare. S\pat\ prin tehnici diferite de-a lungul a
sute de ani, hr\nind [i ajutând nenum\rate ra-
muri ale [tiin]ei, Salina de la Târgu Ocna a de-
venit cunoscut\, de aproape dou\ decenii [i pen-
tru faptul c\ ad\poste[te o biseric\ de rit orto-
dox `n m\runtaiele s\rate ale p\mântului. 

Coborând spre l\ca[ul de rug\ciune, ce
poart\ hramul Sfintei Varvara, patroana miner-
ilor, parc\ te cuprinde p\mântul [i sim]i cum te
`nv\luie din toate p\r]ile jocul de culori al s\rii
ce cople[e[te, prin str\lucirea ei, `ntregul peisaj.
~n mod paradoxal, aici nu te `nv\luie `ntuner-
icul, ci lumina ce pare a izvor` [i din faptul c\
suflet [i mân\ de om credincios au adus aici [i
imaginea lui Hristos cel mort [i `nviat pentru
lume. Iar calea ce duce spre Orizontul IX,
`nchis publicului larg, unde se afl\ „sufletul“
Salinei, are un farmec aparte. Nu-i de mirare c\,
`n zile de s\rb\toare, vin aici, la „Sfânta
Varvara“, credincio[i din diferite zone. 

Pr. Vasile Pan]âru are `n grij\ spiritual\ acest
l\ca[ din anul 1997, iar de atunci, nu pu]ine au
fost momentele când a avut parte de bucurii,
al\turi de lucr\torii din aceast\ salin\. „Am multe
amintiri frumoase aici. ~mi amintesc cum, `n
2001, am venit s\ fac o slujb\, la trecerea dintre
ani. Au venit to]i angaja]ii minei [i ne-am rugat
`mpreun\. A fost un moment deosebit de emo]io-
nant. ~n rest, mai facem rug\ciuni `n anumite

momente ale anului, deoarece sunt condi]ii spe-
ciale. Iar de ziua hramului, `n fiecare an, oficiem,
`n cadru festiv, Sfânta Liturghie“, a mai spus
p\rintele Pan]âru. Cu alte cuvinte, popasul de
rug\ciune al minerilor din Târgu Ocna este o
scar\ c\tre cer ridicat\ de ei `n[i[i, de care se bu-
cur\ acum to]i cei care au ajuns aici, fie ca sim-
pli turi[ti, fie pentru tratamentul din sanatoriu. 

Anul acesta, `n ziua hramului, cu binecu-
vântarea Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, la salina din Târgul Ocna, protopopul
de One[ti, pr. Constantin Alupei, dimpreun\ cu
al]i preo]i din zon\, s-au aflat al\turi de credin-
cio[i, pentru a `n\l]a rug\ciuni c\tre Bunul
Dumnezeu [i Sfânta Muceni]\ Varvara. Astfel, se
men]ine vie lucrarea credin]ei `n acest univers
aparte, `n care `ns\[i biserica din salin\ nu este
altceva decât o f\râm\ de rug\ciune ridicat\ din
lacrimile celor care au murit, de-a lungul istoriei,
`n min\. Iar minerii din Târgu Ocna, mai ferici]i
decât fra]ii lor din alte zone ale ]\rii, s-au gândit
[i la ei, zidind `n sare un dar pentru Dumnezeu,
`ntru pomenirea tuturor. (pr. Ctin GHERASIM)

Rug\ [i binecuvântare `n subteran\

{tefan, ocrotitorul a sute de mii 
de români [i de biserici

Ridicat\ `n stil maramure[ean,
Biserica „Sf. Arhidiacon {tefan“ din

Com\ne[ti are 43 m `n\l]ime



La nici jum\tate de ceas de
t=rgul Bac\ului, `n cetatea Ro-
manului, `n anii de episcopat
de la mijlocul veacului al
XVII-lea, Dosoftei avea s\ ofe-
re culturii rom=ne c=teva dintre
crea]iile sale devenite revela-
torii pentru noi, `ntre care se
afl\ [i „Psaltirea `n versuri“. E-
piscop al acestor meleaguri,
deschiz\tor al drumului limbii
rom=ne c\tre altarul bisericii,
Sf=ntul Dosoftei este pomenit
de Biserica noastr\ `n ziua de
13 decembrie. 

«S\-n-]eleag\
cre[tinii 
sfintele taine»

Un moment deosebit pentru
istoria culturii române, [i nu
numai, a fost acela al `ntroniz\-
rii ca episcop de Roman a lui
Dosoftei II, cunoscut ast\zi ca
Sfântul Mitropolit Dosoftei,
`ntrucât a fost canonizat de
Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, la 14 octombrie
2005, de hramul Sfintei Cu-
vioase Parascheva. Serbat la 13
decembrie, sfântul Dosoftei este men]ionat `n
analele istoriei sub numele de Dosoftei al II-lea,
`ntrucât, `ntre 1639-1641 a mai existat un ierarh
Dosoftei, care a condus Romanul `ntre 1660-
1671. Cât a stat `n fruntea acestei eparhii, sfân-
tul ierarh a avut preocup\ri c\rtur\re[ti `ncunu-
nate de opere valoroase. Dosoftei a mers pe
calea deschis\ de Varlaam, t\lm\cind c\r]i bise-
rice[ti `n limba român\ pentru `ndrumarea cleri-
cilor [i credincio[ilor [i, `n acela[i timp, st\ruind
pentru utilizarea limbii române `n biseric\.
Dosoftei a versificat psalmii [i a scris alte ver-
suri, fapt pentru care cercet\tori ai culturii noas-
tre vechi `l trec printre  ctitorii literaturii româ-
ne, printre cei dintâi poe]i ai no[tri. El a fost nu-
mit chiar, «`ntâiul mare liric românesc», «p\rin-
tele poeziei române». 

De la Sf. Ierarh Dosoftei avem un num\r
mare de lucr\ri. El este cel dintâi care scrie ver-
suri române[ti, traducând Psaltirea. ~nainte de
el nu putem `nregistra alte versuri decât stihuri
ale pece]ilor, pe când Dosoftei ne d\ o lucrare
lung\, de mai multe mii de versuri. Meritul lui
Dosoftei, este `ns\ mult mai important. El a
tradus [i tip\rit cele mai uzuale c\r]i de cult,

culminând cu «Molitvenicul» [i «Liturghierul»,
c\r]i de c\petenie `n biseric\, «adic\ princi-
palele c\r]i de slujb\ ale Bisericii Ortodoxe,
acelea care cuprind toate serviciile religioase,
`nso]esc pe om de la na[tere pân\ la mormânt».
Prin mijlocirea c\r]ilor de cult tip\rite de
Dosoftei, se puteau oficia slujbele solicitate de
credincio[i, precum [i Liturghia. Traducerea [i
tip\rirea Liturghierului `ncununeaz\ opera sa.
Dac\ Teodosie, mitropolitul Ungrovlahiei,
contemporanul lui Dosoftei, n-a vrut [i n-a
cutezat s\ traduc\ rug\ciunile din Liturghier,
ierarhul moldovean a `ndr\znit `nfruntând o
tradi]ie, o mentalitate statornicit\ `n ]\rile
române de autoritatea limbilor «sacre». El s-a
dovedit ierarh `nv\]at, cunosc\tor al limbii
poporului s\u, limb\ `n care g\sise termeni
potrivi]i pentru redarea no]iunilor teologice ab-
stracte cuprinse `n Liturghier, cuvinte care
`nlesneau celor ce ascultau «s\-[i `n]eleag\ pre
limb\, sfânta [i dumnezeiasca liturghie», «s\-n-
]eleag\ cre[tinii sfintele taine», mai mult, el s-a
dovedit un ierarh de curaj. Prin traducerea [i
tip\rirea c\r]ilor de cult, Dosoftei a oferit cre-
dincio[ilor mijloacele prin care ei puteau

`n]elege ceea ce se citea [i se cânta `n loca[urile
de `nchinare.(pr. Ctin GHERASIM)
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Un sfânt c\rturar, p\stor de suflete 
peste Bac\u [i Roman

Primul
versificator al
Psaltirii `n tot
R\s\ritul ortodox

Dimitrie Baril\, cunoscut mai ales pe
numele monahal Dosoftei, s-a n\scut la 26
octombrie 1624 la  Suceava [i a murit la
13 decembrie 1693 la Zolkiew, `n Polonia.
A `nv\]at la Ia[i, probabil la Colegiul `nte-
meiat `n 1640 la m\n\stirea „Sf. Trei ler-
arhi“, apoi la [coala Fr\]iei ortodoxe din
Lvov, unde a f\cut studii umaniste [i de
limbi. Cuno[tea limbile elen\, latin\,
slavon\ [i polonez\. Datorit\ rela]iilor sale
cu patriarhul Moscovei [i cu Nicolae
Milescu, aflat acolo, a adus din Rusia un
teasc de tipografie, cu care a tip\rit la Mi-
tropolia din Ia[i, `n române[te, principale-
le c\r]i liturgice, unele traduse de el `nsu[i. 

La Roman, `n vremea episcopatului, a
t\lm\cit [i preg\tit pentru tipar „Psaltirea `n
versuri“, opera sa de c\petenie, fiind, [i prin
aceasta, unul dintre ierarhii care au promo-
vat introducerea limbii române `n biseric\. 

C\lug\rit la Probota sub numele
Dosoftei, a fost ales episcop la Hu[i (1658
- 1660) [i Roman (1660 - 1671), apoi mit-
ropolit al Moldovei (1671-1674 [i 1675 -
1686). ~n toamna anului 1686, datorit\
evenimentelor politice din acea vreme, a
fost dus `n Polonia de regele Jan Sobieski,
unde a r\mas p=n\ la sf=r[itul vie]ii. A fost
unul dintre cei mai mari c\rturari din isto-
ria român\, fiind primul poet na]ional,
primul versificator al Psaltirii `n tot
R\s\ritul ortodox, primul traduc\tor din
literatura dramatic\ universal\ [i din cea
istoric\ `n române[te, primul traduc\tor al
c\r]ilor de slujb\ `n române[te `n Moldo-
va, primul c\rturar român care a copiat
documente [i inscrip]ii, unul dintre primii
cunosc\tori [i traduc\tori din literatura pa-
tristic\ [i post patristic\ [i care a contribuit
la formarea limbii literare române[ti.
Mitropolitul Dosoftei a fost canonizat de
Biserica Ortodox\ Rom=n\ `n anul 2005. 
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Programul special din perioada S\rb\torilor
de iarn\ debuteaz\ la Catedrala arhiepiscopal\
din Roman cu organizarea Concertului special
de colinde, `n data de 19 decembrie 2010. 

~n ajunul Cr\ciunului, pe 24 decembrie, de
la orele 8 se vor oficia Utrenia [i Sf. Liturghie
arhiereasc\ sub protia PS Episcop-vicar Ioa-
chim B\c\uanul. Apoi, soborul slujitorilor de la
Catedrala arhiepiscopal\ va merge cu Icoana
Na[terii Domnului la re[edin]ele celor doi ier-
arhi ai Romanului [i Bac\ului, dar [i la chiliile
c\lug\rilor [i maicilor de la Centrul eparhial. ~n
dupa-amiaza zilei de Ajun, de la orele 16 se vor
oficia Vecernia Mare [i Litia. 

Na[terea Domnului, ziua de 25 decembrie
va `ncepe la Catedrala arhiepiscopal\ cu ofici-
erea slujbei Utreniei [i a Sfintei Liturghii arhi-
ere[ti, c=nd, al\turi de preo]ii slujitori [i de cre-
dincio[i, se va afla [i PS Episcop Ioachim
B\c\uanul. ~n ziua de Cr\ciun, de la orele 16 se
vor oficia Vecernia Mare [i Litia.

Zilele de 26 [i 27 decembrie vor avea
acela[i program liturgic, care `ncepe de la orele
8 cu Utrenia [i Sf=nta Liturghie, ca de la orele
16 sa fie oficiat\ slujba Vecerniei Mari [i Litia.

~n `nt=mpinarea Anului Nou, pe 31 decem-
brie, se vor aduna la Catedrala arhiepiscopal\
„Sf. Parascheva“ to]i preo]ii din Roman, al\turi

de care se va afla [i PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, sub protia c\ruia se va oficia o
Slujb\ de „Te Deum“, pentru a mul]umi lui
Dumnezeu pentru binefacerile anului care se
`ncheie [i pentru a binecuv=nta anul care
`ncepe. Rug\ciunile speciale dedicate momen-
tului de trecere de la anul 2010 la anul 2011 vor
fi f\cute `ncep=nd cu orele 23.30. De asemenea,
av=nd `n vedere ca pe 1 ianuarie este s\rb\torit
Sf. Vasile, la miezul nop]ii vor fi scoase spre
`nchinare moa[tele Sf=ntului, care se afl\ la
Catedrala episcopal\, urm=nd a ie[i `n proce-
siune `n jurul Catedralei cu toate moa[tele [i
odoarele sfinte care se afl\ aici. 

La Editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului a ap\rut calendarul
cre[tin-ortodox tip agend\, pentru anul
2011, al\turi de celelalte forme ale acestuia
- calendarul de perete tip foaie [i cel cu file.
Calendarul cre[tin-ortodox tip agend\,
pentru anul 2011, va fi distribuit prin in-
termediul protoieriilor tuturor parohii-
lor [i m\n\stirilor de pe cuprinsul Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului.

Noutatea calendarului pentru anul 2011
const\ `n aplicarea deciziei Sf=ntului Sinod, con-
form c\reia s\pt\m=na `ncepe cu ziua de Dumi-
nic\, fapt semnalat grafic `ncep=nd cu anul acesta.

Membru `n comisia de stabilire a calendaru-
lui bisericesc din cadrul Sf=ntului Sinod al
BOR, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul ne-
a oferit c=teva detalii privind alc\tuirea calen-
darului ortodox ne-a oferit: „Potrivit r=nduieli-
lor biserice[ti statornicite de Sf=ntul Sinod, cal-
endarul este realizat `n fiecare an de o comisie
special\, ce stabile[te con]inutul calendarului
dup\ un tipic aparte, `n func]ie de mersul Soa-
relui [i al Lunii, `ntruc=t avem peste an at=t s\r-
b\tori cu dat\ fix\, corelate cu mersul Soarelui,
dar [i s\rb\tori cu dat\ mobil\, stabilite `n func-
]ie de mersul Lunii.

Calendarele sunt specifice fiec\rei eparhii `n
parte, exist=nd diferen]e chiar [i `n marcarea
s\rb\torilor. De exemplu, Sf=nta Parascheva es-
te marcat\ cu cruce ro[ie doar `n eparhiile din
Moldova. ~n Eparhia Arge[ului este marcat\ cu
cruce ro[ie s\rb\toarea Sfintei Filofteia, care la
noi are doar cruce neagr\.“.

Calendarul cre[tin-ortodox pentru anul 2011
editat de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
are pe copert\ icoana fresc\ din Catedrala arhie-
piscopal\ din Roman care reprezint\ „Nunta din
Cana Galileei“, iar pe verso mesajul „Ajutorul
t\u pentru Catedrala Mântuirii Neamului“ [i
conturile unde pot fi depuse dona]iile pentru ri-
dicarea catedralei a c\rei machet\ este prezenta-
t\ pe aceea[i pagin\. 

Agenda debuteaz\ cu un cuv=nt al PS
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, prin care se
ofer\ solu]ia optim\ pentru a ajunge la re-
spectarea prescrip]iei Sfin]ilor P\rin]i niceeni,
conform c\reia „to]i cre[tinii s\ s\rb\toreasc\
Pa[tile la aceea[i dat\“, remarc=nd c\ „~n marea
Sa milostivire, M=ntuitorul Hristos ne-a ar\tat,

anul acesta (2010) [i anul viitor (2011), c\ se
poate ca to]i cre[tinii s\ s\rb\toreasc\ Pa[tile `n
acela[i timp, `n ciuda inexactit\]ilor de calcul“.

~n continuare sunt prezentate rug\ciunile
`ncep\toare, c=t [i rug\ciunile p\rin]ilor pentru
copii [i a copiilor pentru p\rin]i, subliniind ast-
fel c\ anul 2011 a fost declarat de c\tre Sf=ntul
Sinod al BOR „Anul omagial al Sf=ntului Botez
[i al Sfintei Cununii“ `n Patriarhia Rom=n\.
Urm\toarele pagini cuprind r=nduielile bis-
erice[ti pentru anul 2011, c=t [i explica]ia sem-
nelor din calendar.

Dup\ textul calendarului propriu-zis, sunt
prezenta]i membrii Sf=ntului Sinod al BOR, iar
`n `ncheiere sunt consemnate structura [i datele
de contact ale celor mai importante institu]ii
biserice[ti din Mitropolia Moldovei [i Buco-
vinei, cu detalii din cadrul Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului. 

Prin achizi]ionarea calendarului editat de o
anumit\ eparhie, credincio[ii sus]in activitatea
filantropic\ a Bisericii: „Cump\r=nd un calen-
dar emis de Arhiepiscopia Romanului, orice
credincios particip\, `n acest fel, la via]a
Bisericii. Av=nd `n vedere situa]iile care s-au
repetat `n ultimii ani `n eparhia noastr\, c=nd,
din nefericire, am avut de-a face cu inunda]ii,
am hot\r=t `nfiin]area unui fond de risc, la care
contribuie oricine cump\r\ un calendar sau o
lum=nare. Cu fondurile adunate, am avut posi-
bilitatea de a veni rapid `n sprijinul celor care
au avut de suferit `n urma rev\rs\rii apelor,
derul=nd programul «Ramura de m\slin»“, a
declarat PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Programul slujbelor la Catedrala arhiepiscopal\
din Roman, cu prilejul S\rb\torilor de iarn\

A ap\rut calendarul cre[tin ortodox pentru anul 2011
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