




Dup\ ce am parcurs s\pt\mâna
Patimilor, `nso]indu-L pe
Hristos pe drumul Golgotei
pân\ la moartea [i `ngroparea
Lui din Vinerea Patimilor, `n
noaptea ~nvierii `ntrez\rim
premisele unei alte lumi. 
~n vinerea Patimilor, Hristos {i-a
dat duhul pe cruce, altarul de
jertf\ al dragostei dumnezeie[ti
pentru lume, apoi, prin Iosif din
Arimateea [i Nicodim, sub
privirile `nsp\imântate ale
Mironosi]elor [i ale Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu, trupul
lui Iisus a fost pus `n mormânt,
iar solda]ii romani au pecetluit
mormântul, punând paz\ la
intrarea `n el. Pân\ aici pare
totul firesc, de un realism ce nu
este str\in de fiat-ul nostru
cotidian, `ns\, dup\ trei zile, se
petrece `n aceast\ fireasc\ des-
f\[urare a lucrurilor un eveni-
ment metafizic, metaistoric, care
r\mâne cel mai r\sun\tor de la
crearea lumii `ncoace: Hristos a
`nviat din mor]i cu moartea pre
moarte c\lcând [i celor din
morminte via]\ d\ruindu-le. 

†  IOACHIM  B|C|UANUL,

EEppiissccoopp-vviiccaarr  aall  AArrhhiieeppiissccooppiieeii
RRoommaannuulluuii  [[ii  BBaacc\\uulluuii

De obicei, atunci când a[ez\m pe cineva `n
mormânt, `mplinim acest ritual cu con[tiin]a c\
suntem martori la `ncheierea unui drum, la `n-
chiderea unui ciclu de via]\ `ntr-o form\ teluri-
c\, [i c\ cel repausat a[teapt\ `nvierea mor]ilor
[i via]a veacului ce va s\ fie, f\r\ a se mai
`ntoarce printre noi ca prezen]\ re`ncarnat\, sau
având aceea[i identitate personal\. Cu Hristos
nu s-a `ntâmplat a[a ceva, pentru c\ El este
St\pânul veacurilor. 

St\pânul vie]ii [i al mor]ii
Hristos nu a putut r\mâne `n mormânt, pen-

tru c\ moartea nu a avut nicio putere asupra Lui,

El fiind St\pânul vie]ii [i al mor]ii, Alfa [i
Omega. Moartea nu a putut s\-L ]in\ captiv `n
pântecele p\mântului, pentru c\ ea este o ur-
mare a p\catului [i are putere asupra celor care,
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~nvierea Domnului - `ntre fizic [i metafizic

De dou\zeci de secole, an de an, lumina ~nvierii
se aprinde de pe morm=ntul lui Hristos pentru
fiecare [i se r\sp=nde[te `n tot Universul,
lumin=ndu-l [i transfigur=ndu-l. S-a aprins [i anul
acesta, iar cei ce a[teapt\ m=ntuirea c=nt\ din
ad=ncul inimii: „Hristos a `nviat din mor]i cu
moartea pre moarte c\lcând [i celor din morminte
via]\ d\ruindu-le“. Prin aceast\ c=ntare `ngereasc\
`n]elegem c\ ~nvierea Domnului este un fenomen
care s-a petrecut o singur\ dat\ `n istorie, dar se ac-
tualizeaz\ de fiecare dat\ c=nd retr\im autentic acest
moment, care recreaz\ lumea. Mai `n]elegem c\
~nvierea Lui nu este o re`ntoarcere la via]a terestr\,
presupun=nd o a doua moarte obligatorie, asemenea
celor care au fost ̀ nvia]i de Hristos. ~nvierea este in-
trarea `n via]a f\r\ de sf=r[it a timpului lui Hristos [i,
prin El, a umanit\]ii `ntregi. Hristos a `nviat din
mor]i pentru a conferi omului statutul de „fiin]\
pentru `nviere“, iar evenimentul acesta trebuie tr\it
`n toat\ dimensiunea lui teologic\, liturgic\, mista-
gogic\, tradi]ional\, pentru c\ to]i oamenii, din toate
timpurile [i locurile, pot fi beneficiarii lui.

A[adar, dragi cititori ai „Cronicii Romanului“ [i
preaiubi]i fii duhovnice[ti ai Eparhiei Romanului [i
Bac\ului, s\ retr\im cu to]ii s\rb\toarea ~nvierii pen-
tru c\ Pa[tile `nseamn\ trecerea la alt stadiu de via]\
pe calea mor]ii inevitabile. S\ retr\im s\rb\toarea
~nvierii, c\ci prin ~nvierea lui Hristos moartea a de-
venit un pa[te, adic\ o trecere c\tre slava vie]ii, `n

s\rb\toarea ~nvierii se confrunt\ iubirea [i moartea,
din care lupt\ iubirea iese triumf\toare.

Veni]i s\ ne bucur\m c\, prin ~nvierea lui
Hristos, cre[tinii [i Universul nu mai sunt afierosi]i
mor]ii, ci ~nvierii!

S\ retr\im evenimentul, c\ci la ~nviere ni se va
descoperi sim]\m=ntul comuniunii, `n]eleg=nd c\
oamenii nu mor c=nd sunt pu[i `n morminte, ci
atunci c=nd cad `n uitare.

V\ mai `ndemn s\ retr\i]i dimensiunea sacr\ a
~nvierii, pentru c\ ~nvierea Domnului este sf=r[itul
Golgotei fiec\ruia, deoarece a `nceput bucuria
vie]ii, iar `n noaptea ~nvierii vedem c\ dincolo de
Cruce se ridic\ soarele ~nvierii.

Fie ca Dumnezeu s\ ne reverse `n inimi puterea
de a ̀ n]elege c\ minunea ~nvierii Domnului este o ne-
`ncetat\ invita]ie la cunoa[terea lui Dumnezeu, Cel
care revars\ peste lume parte din lumina [i harul Lui!
Fie ca pacea ~nvierii s\ aduc\ lumii lini[te, bun\stare
[i bun\voin]\, dinamism [i `mpliniri, [tiind c\ marea
dezam\gire a lui Hristos `nviat ast\zi este aceea c\
omul a `ncetat s\ se mai entuziasmeze de cele mai
minunate daruri pe care El le ofer\ umanit\]ii, dintre
care, supreme, sunt ~nvierea [i via]a ve[nic\!

Oh, Doamne, c=t de departe Te c\ut\m, c=nd
Tu, de fapt, e[ti `n inima noastr\. Vino acum [i
`nviaz\ sufletele noastre, ca s\ Te sl\vim `n veci!

Hristos a `nviat! La mul]i ani!

Minunea ~nvierii - o ne`ncetat\
invita]ie la cunoa[terea lui Dumnezeu

Mesajul de felicitare al PS Episcop Ioachim adresat cititorilor Revistei
„Cronica Romanului“ la Praznicul ~nvierii Domnului, 24 aprilie 2011 
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descenden]i din Adam, sunt circumscri[i legilor
firii. Hristos este Adam cel Nou, Care restau-
reaz\ firea descenden]ilor din vechiul Adam,
suferind moartea nu pentru p\catele Sale, ci
pentru ale umanit\]ii, deschizând perspectiva
`nvierii, a[a cum m\rturise[te Pavel Apostolul:
„dac\ `n Adam to]i mor, `n Hristos to]i vor
`nvia“. Hristos ~[i asum\ firea noastr\ [i Se face
pentru noi blestem, coboar\ `n cele mai de jos
ale p\mântului pentru ca prin moartea Sa s\
biruiasc\ puterea distructiv\ a mor]ii. Prin
`nvierea Lui, moartea este `ncre[tinat\. 

Biblia nu vorbe[te despre moarte ca fiind
ceva firesc, pentru c\ omul a fost creat pentru a
se `mp\rt\[i din izvorul vie]ii, care este
Dumnezeu. De aceea sfin]ii tr\iesc experien]a
mor]ii cu bucurie, [tiind c\ aceasta le va aduce
na[terea `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu, dovedind o
fratern\ intimitate cu moartea, care nu era pen-
tru ei decât o ultim\ trecere pascal\. 

Hristos ~[i asum\ parcurgerea drumului
mor]ii [i apoi se `ntoarce din moarte pentru ca
noi s\ avem `n inimi n\dejdea ~nvierii. Biruind
moartea, El ne face s\ `n]elegem c\ are puterea
de a da [i de a lua via]a, c\ este St\pânul vie]ii,
Care „[i din pietre poate s\ ridice pe fiii lui
Avraam“ (Matei 3,9). Cele trei `nvieri din mor]i,
relatate de Evanghelii, ne fac s\ `n]elegem fap-
tul c\ cei `nvia]i de Hristos au pregustat din pu-
terea dumnezeiasc\ d\t\toare de via]\, `ns\ pen-
tru c\ au fost readu[i la aceea[i form\ de exis-
ten]\, `n cele din urm\, au mai murit o dat\ bio-
logic. Aceea a fost o reanimare, adic\ au re`nce-
put s\ tr\iasc\ biologic `n aceast\ lume, supu-
nându-se `nc\ o dat\ legilor firii. E adev\rat,
`ns\, c\ aceast\ experien]\ le-a adâncit `n]elege-
rea legat\ de sensul lucrurilor. ~nvierile provo-

cate de Iisus au fost doar ni[te semne ale atot-
puterniciei Sale, nu trecerea `ntr-o alt\ etap\ sau
dimensiune a vie]ii, care nu mai este corup-
tibil\, ci pur spiritual\.

Pentru Hristos a fost un fenomen cu totul
diferit. ~nvierea Sa nu seam\n\ `n niciun fel cu
cea a lui Laz\r, a fiicei lui Iair, sau a tân\rului
din Nain. El `nviaz\ prin propria putere dum-
nezeiasc\ [i Se arat\ apoi apostolilor pentru a-i
`ncuraja [i `ncredin]a de adev\rul celor propo-
v\duite, dar nu r\mâne `n forma aceasta printre
ei, tocmai pentru a le ar\ta c\ destina]ia ~nvierii
este accederea `n comuniunea de iubire cu
Dumnezeu `n ~mp\r\]ia Sa [i nu revenirea su-
perflu\ la acela[i mod de vie]uire terestr\. ~nvie-
rea Sa e un fenomen cu totul aparte! 

Legile Universului nu-L pot
cuprinde pe Cel Care le-a creat

Citind capitolele din Evanghelie, `n care se
relateaz\ manifest\rile sau ar\t\rile lui Iisus de
dup\ ~nviere Sfin]ilor Apostoli, Sfintelor Femei
[i altora, remarc\m faptul c\ Iisus Se comport\
ca un om obi[nuit, normal, Care m\nânc\ cu
prietenii S\i la Marea Tiberiadei (Ioan 21,15);
se las\ atins de c\tre Toma, pentru a-l `ncredin]a
de prezen]a Sa fizic\; apoi vorbe[te celor care ~l
`ntâlnesc pe calea spre Emaus [i re`nt\re[te co-
muniunea apostolilor, `i `nveste[te `nc\ o dat\ la
misiunea lor `n lume. El este `ntrutotul Acela[i,
Cel care cu câteva zile `nainte a fost pus `n mor-
mânt, purtând pe trupul S\u stigmatele iubirii
r\stignite. Cu toate acestea, via]a Sa are o nou\
dimensiune. De[i El {i-a reluat unele gesturi pe
care le-a avut mai `nainte de ~nviere, [i-{i re-
dobânde[te aparent dispozi]iunile naturale ale

firii, `n acela[i timp, El ac]ioneaz\ `ntr-un cu to-
tul alt fel. Timpul conven]ional, distan]ele, ob-
stacolele acestei lumi telurice nu mai sunt pen-
tru El piedici sau frontiere de netrecut. Prin
Hristos `nviat, spa]iul [i timpul nu se mai
m\soar\ cu m\sur\torile conven]ionale ale
acestei lumi, fie ele ani-lumin\; u[ile nu se mai
`ncuie pentru El, iar curgerea timpului devine
un ast\zi continuu. De[i Hristos `nviat Se man-
ifest\ ca un om normal, totu[i atributele fiin]ei
Sale s-au schimbat radical. El este `n acela[i
timp [i Om [i Duh. {tim c\ Dumnezeu este Duh:
„Duh este Dumnezeu [i cei ce I se `nchin\ tre-
buie s\ I se `nchine `n duh [i `n adev\r“(Ioan 4,
24), iar Duhul nu are obstacole. Este greu de
descris profilul lui Hristos Cel `nviat, pentru c\
El este `ntrutotul asemenea nou\, dar `n acela[i
timp cu totul diferit. Diferit pentru c\ numai
Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, a atins acea
stare de care vorbea `n cursul vie]ii p\mântene,
starea de `ndumnezeire, de desp\timire natu-
ral\, care nu mai apar]ine acestei lumi. De aceea
`nvierea nu este un fapt istoric, de[i ca eveni-
ment este consemnat `n istorie, ci este un eveni-
ment transistoric, adic\ un fenomen care
dep\[e[te puterea de `n]elegere a omului, pe
care noi trebuie s\-l accept\m cu dimensiunea
credin]ei, ca pe un mister pe care-l l\s\m s\ vor-
beasc\ despre el `nsu[i `n noi. A revenit cu ace-
lea[i gesturi pentru a ne `ncredin]a pe noi c\ El,
Iisus istoric, a devenit Iisus metaistoric, Cel
care a abolit civiliza]ia mor]ii [i ne-a dat
garan]ia, prin ar\t\rile Sale de dup\ ~nviere, c\
a[a vor fi [i trupurile noastre care se vor ad\uga
p\mântului, fiecare la timpul s\u, dar care vor
`nvia ca [i trupul lui Hristos, având [i noi ace-
lea[i atribute metafizice ca cele ale Lui.

Omul nou
Cu `nvierea lui Hristos se na[te o nou\ lume

spiritualizat\, un nou Ierusalim ceresc, ceea ce
Isaia proorocul anun]a prin duhul oarecând:
„Eu voi face ceruri noi [i p\mânt nou.....“(Isaia
65, 17-18). Acestei noi crea]ii, a cerului nou [i
a noului p\mânt, de care vorbe[te profetul, Iisus
`i devine primul mo[tenitor, ca Dumnezeu
adev\rat [i creator a toate. Iisus `nviat este Fiul
Omului, Care `mpline[te `ntâi planul Lui din
eternitate [i anume deschiderea ~mp\r\]iei
cerurilor pentru to]i cei ce vor trece ca [i El prin
moarte la via]\. Acolo nu mai vedem pe Dum-
nezeu `n ghicitur\, ci fa]\ c\tre fa]\. Toate aces-
tea ne a[teapt\ cu condi]ia ca noi s\ retr\im
`nvierea Lui ca mister [i ca arvun\ sau garan]ie
a `nvierii noastre. Aceast\ nou\ lume recreat\,
al c\rei prim n\scut a fost Iisus, o putem expe-
ria `nc\ de acum, c\ci ea nu-i nicicum ipotetic\,
ci este o realitate care se reactualizeaz\ `n noi
de fiecare dat\ când retr\im ~nvierea Domnului
ca mister `n aceast\ lume. ~n noaptea ~nvierii
cânt\m, `ntre altele, imnul: „Azi m-am `ngropat
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`mpreun\ cu Tine, Hristoase, mâine `nviez `m-
preun\ cu Tine, `nviind Tu“. Deci Hristos `nvia-
z\ de fiecare dat\ când ne recunoa[tem ca [i chi-
puri ale lui Dumnezeu, `n perspectiva asem\-
n\rii, sau când recunoa[tem `n aproapele nostru
chipul lui Dumnezeu-Iubire, a[a cum de fiecare
dat\ când s\vâr[im p\catul, El Se las\ r\stignit.

„Hristos a `nviat, bucuria mea“, celebra ex-
presie a Sfântului Serafim de Sarov, este atât de
sugestiv\, `ncât ne face parc\ s\ tr\im crâmpeie
din `mp\r\]ia transcendental\ din ceruri aici, pe
p\mânt. {i a[a este. 

Un prunc abia botezat 
seam\n\ cu Hristos `nviat

Nu v\ invit\m decât s\ tr\i]i `n dimensiunea
sacr\, mistagogic\, teologic\, hristologic\ a
tainei Sfântului Botez. Ve]i descoperi c\ un
prunc botezat, `n care Hristos spune c\ este con-
centrat\ `ntreaga `mp\r\]ie a lui Dumnezeu,
seam\n\ cu Hristos `nviat. Seam\n\ cu un om,
dar `n acela[i timp are tr\s\turile unui `nger sau
ale unui om transfigurat. A[a trebuie s\ r\mân\
toat\ via]a, c\ci dac\ r\mâne a[a evident c\ de-
scoperim `n aceast\ via]\ faptul c\ suntem `n
pridvorul ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. „~mp\r\]ia
lui Dumnnezeu este `n noi“, zice Hristos, a[a c\
to]i cre[tinii, adic\ cei boteza]i, grefa]i pe vi]a

Hristos [i pecetlui]i cu Duhul Sfânt `n Biserica
lui Hristos, sunt ca to]i oamenii care tr\iesc `n
lume: vorbesc, lucreaz\, plâng cu cei care
plâng, sufer\ cu cei care sufer\, se bucur\ ca [i
ceilal]i din lumea aceasta, particip\ la guver-
narea lumii [i a bunurilor ei. ~ns\ sunt diferi]i de
ceilal]i pentru c\ nu sunt z\vorâ]i `n `nchisoarea
acestei lumi, nu sunt prizonierii teluricului [i ai
legilor exclusiv omene[ti, ci prin Hristos `nviat
ei sunt liberi. Cre[tinii `n]eleg astfel lumea pen-
tru c\ ei [tiu c\ aceasta este voit\ de Dumnezeu
pentru a fi asumat\ cu toate exigen]ele sale; ei
[tiu c\ trebuie s\ se plieze legilor ei; dar [tiu, de
asemenea, [i c\ aceast\ lume nu este definitiv\
sau singura, ea nu este altceva decât o form\
tranzitorie, o realitate `n progres continuu spre
„via]a veacului ce va s\ vin\“. Pentru cei
boteza]i `n Hristos, pentru noi cre[tinii, acest
progres continuu nu-i ceea ce spun oamenii `n
mod obi[nuit: evolu]ie sau evolu]ionism. Este
vorba de ceva mai mult decât logica psihicului
sau a biologicului. Cre[tinii simt sau cunosc
faptul c\ `n lume este prezent Dumnezeu prin
energiile Sale necreate. Prin Hristos `nviat, noi
[tim c\ universul creat este destinat, prin ra]ion-
alitatea lucrurilor, s\ ne fie pedagog spre
~mp\r\]ia lui Dumnezeu, `ns\ aceasta nu se
poate realiza decât cu pre]ul unei muta]ii uria[e,
pe care Sfântul Pavel o nume[te sau o aseam\n\
cu „durerile na[terii“. Aceast\ muta]ie (mutatio

mentis) se face `ntr-un sens paradoxal: dis-
trugere [i recrea]ie sau tanatologie [i `nviere.

~n lumina ~nvierii lui Hristos `n]elegem ce
`nseamn\ a fi cre[tin intrat `n familia lui Hristos
prin Botez: cel n\scut prin ap\ [i prin duh ac-
cept\ s\ tr\iasc\ `n mod cotidian moartea [i
`nvierea lui Hristos, adic\ `n mod simultan ac-
cept\ moartea [i `nvierea permanent\ `n fiecare
zi. Tr\ind `n aceast\ lume [i acceptând aceste
muta]ii constante, noi descoperim sensul pro-
fund al acesteia [i realiz\m `nc\ de aici acced-
erea spre `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Cre[tinii au
menirea s\ descopere oamenilor aceast\ `mp\r\-
]ie, iar acest fapt nu-l `mplinesc ca o evolu]ie a
lumii, ci pentru a transforma moartea biologic\
`ntr-un pa[ti ne`ncetat. Totul merge spre trans-
figurare. Prin ~nvierea lui Hristos lumea nu mai
este amenin]at\ cu distrugere, ci este invitat\ la
transfigurare, printr-o permanent\ actualizare a
Parusiei, a Eshatonului. ~n felul acesta, noi nu
mai suntem urma[ii, descenden]ii lui Adam cel
vechi, ca fii ai neascult\rii, ci prin actualizarea
[i `mproprierea darurilor crucii devenim urma[ii
lui Adam cel nou, deschi[i perspectivei revelate
de `nviere, care converte[te lumea experien]elor
senzoriale `n cea a experien]elor de natur\ spiri-
tual\, duhovniceasc\. Hristos interior ne restau-
reaz\ f\cându-ne temple ale Duhului, `n care
`nvierea devine principalul act dinamic ce sus-
]ine `ntreg edificiul trupului eclesial. 
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Prin proiectul de lege privind partener-
iatul dintre stat [i culte `n domeniul servici-
ilor sociale se urm\re[te `n primul rând s\ se
defineasc\ un parteneriat strategic `n dome-
niul asisten]ei sociale `ntre Stat [i Biseric\, cu
scopul de a mobiliza energiile [i resursele
cultelor religioase din România pentru re-
alizarea de programe sociale, dar [i pentru a
se da o mai pronun]at\ dimensiune spiritual\
asisten]ei sociale.

Este important ca Statul Român s\ re-
cunoasc\ [i s\ sprijine `n mod practic voca]ia
social\ a Bisericii, `nclina]ia acesteia spre
ajutorarea celor afla]i `n nevoie, `n condi]iile

`n care acest lucru serve[te aceluia[i scop co-
mun: al asigur\rii unei asisten]e sociale mai
ample [i de calitate mai bun\.

Principiul subsidiarit\]ii 
`ntre unit\]ile de cult 
[i institu]iile statului

Parteneriatul social dintre Stat [i Biseric\
urmeaz\ s\ func]ioneze `n principal `n spri-
jinul a dou\ categorii sociale extrem de vul-
nerabile: copiii [i b\trânii, recunoscând sub-
grupele de risc [i acordându-le prioritate `n
consecin]\. Se are `n vedere acordarea de

asisten]\ social\ `n institu]iile de stat, `n a[e-
z\minte sociale ale Bisericii sau la domiciliu.

Trebuie subliniat\ decizia de a lucra orga-
nizat, prin finan]are de proiecte, `n concor-
dan]\ cu nevoile comunit\]ii locale [i pe baza
aplic\rii principiului subsidiarit\]ii `ntre
unit\]ile de cult [i institu]iile statului.

Propunând un sprijin de 80% din valoare
proiectelor propuse spre finan]are, prezentul
proiect de lege urm\re[te `n paralel mobi-
lizarea de resurse ale unit\]ilor de cult pentru
proiecte sociale derulate prin biserici, restul
de 20%. Se are `n vedere atât resursele pro-
prii ale bisericilor, cât [i alte resurse private
pe care bisericile le pot atrage tocmai `n sco-
pul realiz\rii de asemenea proiecte sociale.
Statul sus]ine [i construirea de noi a[e-
z\minte sociale pe lâng\ biserici, iar pentru
derularea activit\]ilor sociale vor exista pro-
tocoale `ncheiate `ntre biseric\ [i ministerele
implicate `n activit\]ile sociale.

Prin acest document se reglementaz\ fi-
nan]area din fondurile publice a programelor
ini]iate de culte pentru dezvoltarea [i deru-
larea de servicii sociale [i ac]iuni caritabile,

Reglementarea colabor\rii cu statul 
`n domeniul asisten]ei sociale

~n perioada regimului comunist Statul a v\zut `n biseric\ un compe-
titor [i a `ncercat s\-i suprime sau s\-i descurajeze misiunea social\.
Chiar dac\ dup\ Revolu]ia din 1989 statul a l\sat libertate Bisericii
s\ se manifeste `n domeniul asisten]ei sociale, persist\ `n continuare
un anumit comportament voluntarist din partea statului, caracterizat
prin tendin]e modeste de cooperare cu institu]iile non-publice, inclusiv
din zona cultelor religioase, care ofer\ asisten]\ social\.
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precum [i pentru formarea [i instruirea cor-
pului de voluntari care activeaz\ `n domeniul
asisten]ei sociale.

Obiectivele acestor programe sunt: a)
`nfiin]area, organizarea [i acordarea de ser-
vicii sociale destinate unor categorii de per-
soane vulnerabile, `n risc de excluziune so-
cial\; b) organizarea [i derularea de ac]iuni
caritabile `n sprijinul persoanelor, familiilor,
grupurilor [i comunit\]ilor aflate `n situa]ii
de s\r\cie sever\ [i risc de marginalizare so-
cial\; c) asisten]\ [i suport acordate vic-
timelor calamit\]ilor naturale; d) crearea
unor grupuri de voluntari instrui]i pentru a
participa la identificarea `n comunitate a per-
soanelor `n nevoie, la acordarea unor servicii
de informare [i consiliere, de `ngrijire [i asis-
ten]\, de interven]ie `n situa]ii de urgen]\, de
prevenire a s\r\ciei severe [i de combatere a
marginaliz\rii sociale, de mediere.

Pot fi finan]ate, potrivit prevederilor pre-
zentului proiect de lege, programe de servicii
sociale, programe caritabile [i programe de
sprijin al mi[c\rii de voluntariat `n domeniul
asisten]ei sociale, care au ca beneficiari finali
urm\toarele categorii de persoane: copii afla]i
`n dificultate; persoane adulte cu dizabilit\]i;
persoane vârstnice lipsite de venituri sau cu
venituri mici, f\r\ sus]in\tori legali, aflate ̀ n si-
tua]ie de dependen]\ datorit\ pierderii sau limi-
t\rii autonomiei fizice, psihice sau mintale; per-
soane [i familii s\race care au avut de suferit de
pe urma calamit\]ilor naturale [i nu au benefi-
ciat de m\suri de suport [i ajutoare acordate de
stat; persoane, familii, comunit\]i aflate `n
sever\ s\r\cie [i risc de marginalizare social\.

Amendamentele Patriarhiei
Rom=ne la proiectul de lege
privind parteneriatul dintre 
stat [i culte `n domeniul
serviciilor sociale

Referitor la proiectul de Lege privind par-
teneriatul dintre stat [i culte `n domeniul ser-
viciilor sociale Patriarhia Român\ a f\cut pu-
blic unele observa]ii pertinente.

~n primul r=nd, aceast\ lege nu a fost
elaborat\ la solicitarea Patriarhiei Române,
ci este ini]iativa legislativ\ a unui grup de
parlamentari. De[i prin avizul Biroului per-
manent al Senatului se subliniaz\ c\, pentru
respectarea normelor de tehnic\ legislativ\,
este necesar\ formularea urm\torului titlu:
„Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre
stat [i biseric\“, Biserica nu a fost consultat\
`n vederea elabor\rii acestui proiect. 

~n comunicatul emis de Biroul de Pres\ al
Patriarhiei Rom=ne sunt remarcate [i as-
pectele pozitive ale acestui proiect legislativ.

~ntre acestea este remarcat faptul c\  Legea
recunoa[te cultelor calitatea de parteneri so-
ciali [i cea de furnizori de servicii sociale,
`ncurajând astfel coresponsabilitatea [i coop-
erarea Stat – Biseric\ `n domeniul asisten]ei
sociale. De asemenea, legea trimis\ la pro-
mulgare face o distinc]ie clar\ `ntre activit\-
]ile sociale ale Cultelor fundamentate pe o
convingere [i experien]\ spiritual\ puternic\
devenit\ tradi]ie [i activit\]ile sociale ale
ONG-urilor, care nu au aceea[i durabilitate
`n timp, aderen]\ mare la mase [i nici mo-
tiva]ie spiritual\ ca un cult religios. 

Aspecte discutabile
Prin comunicatul Patriarhiei Rom=ne se

atrage aten]ia [i asupra unor aspecte discutabi-
le `n privin]a unor aspecte discutabile ale a-
cestui proiect legislativ. ~ntre acestea se preci-
zeaz\ c\ asimilarea tuturor cultelor sub denu-
mirea de Biseric\ este for]at\ [i incorect\, mai
ales pentru cultul mozaic [i cultul musulman. 

Legea limiteaz\ drastic domeniile `n care
statul sprijin\ activit\]ile sociale ale cultelor,
fiind vizate doar activit\]ile cu tinerii, b\trâ-
nii [i victimele calamit\]ilor naturale. Or, Bi-
serica desf\[oar\ activit\]i de asisten]\ so-
cial\ `n favoarea persoanelor cu dizabilit\]i,
[omeri, migran]i, dependen]i etc.

De asemenea, Legea pune `n concuren]\
direct\ Biserica Ortodox\ Român\ cu mi-
norit\]ile religioase care sunt masiv sprijinite
financiar din str\in\tate, f\r\ referire expres\
`n text la criteriul propor]ionalit\]ii, enun]at
clar ̀ n Legea cultelor, criteriu care corespunde
contribu]iei la bugetul de Stat a credincio[ilor
diferitelor culte. ~n actuala formulare a legii,
exist\ riscul pentru credincio[ii ortodoc[i de a
fi supu[i prozelitismului altor Culte doar pen-

tru c\ acestea ob]in importante fonduri din
str\in\tate [i au structuri de asisten]\ social\
mai performante, organizate cu sprijin extern.

~nc\ un aspect discutabil `l constituie fap-
tul c\ Legea vorbe[te despre libera con-
curen]\ („libera concuren]\, respectiv asigu-
rarea condi]iilor pentru ca toate cultele s\
aib\ dreptul de a participa la accesarea fon-
durilor acordate conform legii“ – proiect de
lege), adic\ despre o mentalitate de pia]\
transpus\ `n rela]iile dintre culte, atitudine
care descurajeaz\ cooperarea `ntre diferitele
Culte `n vederea realiz\rii de proiecte comune
[i `ncurajeaz\ confruntarea dintre acestea.

~n actuala formulare a legii nu este
prev\zut\ clar asigurarea continuit\]ii spri-
jinului `n cazul unor activit\]i sociale de du-
rat\ ale Cultelor, nici dreptul cultelor de a
participa la evaluarea proiectelor, ci se
folose[te sintagma „dup\ caz“ (art. 9 alin. 2). 

Nu se pierde din vedere nici c\ sprijinul
de 80% de la buget este mai incert decât spri-
jinul de 98% din Fondul Social European
(fonduri europene), contribu]ia proprie a
Cultelor fiind doar 2%. 

Legea acord\ prerogative prea largi autori-
t\]ilor locale (care elaboreaz\ raport de oportu-
nitate asupra proiectelor) [i celor centrale (cu
drept de apel la proiecte), f\r\ a se preciza care
este ini]iativa Cultelor. Acestea sunt reduse la
rolul de simpli executan]i ai demersurilor [i in-
tereselor autorit\]ilor de stat, iar nu de
parteneri, a[a cum se enun]\ `n titlul Legii. 

Patriarhia Român\ consider\ c\ se impune
ca toate aceste aspecte negative s\ fie avute `n
vedere cu ocazia reexamin\rii Legii privind
parteneriatul dintre stat [i culte `n domeniul
serviciilor sociale `n Parlamentul României.
(Consilier juridic Aurelian ALEXA)
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sspprree  ssllaavvaa  SSaa..“ ((PPSS  EEppiissccoopp  IIooaacchhiimm))

Serile duhovnice[ti „Trepte spre
~nviere“ organizate de Pro-
toieria Moine[ti, Prim\ria
municipiului [i Liceul Teoretic
�Spiru Haret“ s-au `ncheiat cu o
`ntâlnire de suflet cu Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Confe-
rin]a sus]inut\ de PS Episcop
Ioachim B\c\uanul a avut loc
pe data de 3 aprilie a.c. [i s-a
desf\[urat `n prezen]a prima-
rului Viorel Ilie, a preo]ilor din
Protopopiatul Moine[ti, a
autorit\]ilor locale [i a nume-
ro[i credincio[i.

Cea de a treia `ntâlnire din cadrul Serilor du-
hovnice[ti „Trepte spre ~nviere“ s-a desf\[urat
la Moine[ti ̀ n duminica ̀ n care Biserica Ortodox\
a s\rb\torit pe Sfântul Ioan Sc\rarul, cel care a
ar\tat lumii c\ omul poate urca din treapt\ `n
treapt\, pe scara virtu]ilor, spre Hristos cel `nviat
din mor]i. Tainele [i frumuse]ea acestui urcu[
duhovnicesc al omului c\tre asem\narea cu
Dumnezeu au constituit firul ro[u al cuvântului de
`nv\]\tur\ cu tema „Via]a duhovniceasc\, `ntre
chip [i asem\nare“, pe care Preasfin]itul P\rinte

Ioachim B\c\uanul l-a pus la inimile celor aproa-
pe 500 de credincio[i prezen]i `n Sala Mare a
Prim\riei municipiului Moine[ti.

„~ndumnezeirea omului
`nseamn\ unirea `n dragoste 
cu Dumnezeu“

La sosire, PS P\rinte Ioachim a fost primit cu
bucurie de c\tre credincio[ii moine[teni. Câ]iva
elevi l-au ̀ ntâmpinat cu tradi]ionalul colac cu sare,
dup\ care Preasfin]ia Sa a fost condus `n sala de
conferin]e. ~ntâlnirea a fost deschis\ de p\rintele
Costel Mare[, protoiereul Protopopiatului Moi-
ne[ti, care a mul]umit Preasfin]itului P\rinte Ioa-

chim B\c\uanul pentru bucuria pe care a f\cut-o
credincio[ilor moine[teni prin venirea `n mijlocul
lor cu un cuvânt de `nt\rire duhovniceasc\.

PS Episcop Ioachim a explicat `n]elesurile [i
etapele vie]ii duhovnice[ti, pornind de la peri-
copa evanghelic\ ce se cite[te `n Duminica Iz-
gonirii lui Adam din Rai, alc\tuit\ din versetele
14-21, din capitolul IV al Evangheliei dup\ Ma-
tei. „~n aceste versete se cuprind cele trei trepte
pe care trebuie s\ le parcurg\ omul care voie[te
s\ se des\vâr[easc\: purificarea, iluminarea [i
`ndumnezeirea. Mântuitorul precizeaz\ c\, pen-
tru a `ncepe starea de reabilitare fiin]ial\, mai
`ntâi trebuie s\-]i structurezi identitatea `ntre
creaturile ira]ionale. Omul, potrivit referatului
crea]iei, „este creat dup\ chipul [i asem\narea
lui Dumnezeu“ (Facere 1, 27). Prin chip `n]e-
legem componenta spiritual\ a fiin]ei umane,
`nzestrat\ de Dumnezeu cu atribute: minte,
voin]\, sentiment [i libertate, component\ ce
trebuie s\ reactualizeze aceste calit\]i printr-o
conlucrare teandric\ orientat\ calitativ de la
asem\narea `n poten]\ la cea asumat\ cu pro-
totipul Hristos. Omul este creat s\ devin\ „dum-
nezeu dup\ har“. P\catul l-a a[ezat afar\ de
aceast\ perspectiv\. De aceea, atunci când a
venit Hristos, ca Logos `ntrupat `n istorie, a voit
s\ restaureze chipul S\u din omul c\zut [i s\-l
`ndumnezeiasc\“, a spus Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, dup\ cum ne in-
formeaz\ site-ul Protoieriei Moine[ti.

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a
mai ar\tat c\ „`ndumnezeirea omului `nseamn\
unirea `n dragoste cu Dumnezeu. Aceasta
`nseamn\ c\ El se recunoa[te `n sufletul nostru
[i-n faptele pe care le-am f\cut spre slava Sa:

~ntâlnire de suflet cu Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul, la Moine[ti

La conferin]a de la Moine[ti, 
PS P\rinte Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a vorbit celor prezen]i
despre „Via]a duhovniceasc\ -
`ntre chip [i asem\nare“

La sosirea `n Moine[ti, PS P\rinte Episcop Ioachim 
a fost `nt=mpinat `n mod tradi]ional cu p=ine [i sare
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„~ntrucât a]i f\cut unuia dintr-ace[ti fra]i ai Mei,
prea mici, Mie Mi-a]i f\cut“ (Matei 25, 40),
adic\, altfel spus, „~ntrucât a]i recunoscut
chipul Meu `n aproapele cu care a]i `mp\r]it
aceea[i pâine, a durerii sau a bucuriei, acum
fapta voastr\ a devenit aici fapta Mea“.

„R\mâi `ntru dragostea Mea!“
A r\mâne `n dragostea lui Dumnezeu, `n ~m-

p\r\]ia Lui, nu `nseamn\ a sta f\r\ lucrare, ci a
urca epectatic, prin cunoa[tere, c\tre profunz-
imile lui Dumnezeu. Chipul din om `[i caut\
prototipul `ntr-o ascensiune iubitoare, `ntr-un
dor nesfâr[it dup\ Dumnezeu, Care Se reve-
leaz\ necontenit pe m\sura puterii noastre de
`n]elegere, dar r\mâne `n acela[i timp dincolo
de capacitatea noastr\ de cuprindere. Iar aceast\
c\utare este ve[nic\ [i din ce `n ce mai

`ncurajatoare, pentru c\ la fiecare treapt\ a
urcu[ului epectatic descoperi sau, mai bine zis,
Dumnezeu `]i deceleaz\ alte sensuri ale
cunoa[terii Lui, alte orizonturi spirituale, prin
care se vede frumuse]ea Lui [i incomensurabila
Lui iubire [i st\pânire. Ce mul]umire [i ce bu-
curie poate avea un suflet mântuit, de aseme-
nea, nu se poate cuantifica `n cuvintele [i ex-
presiile noastre conven]ionale [i limitate.
Mintea, ca facultate a sufletului, se opre[te pen-
tru c\ nu mai are eviden]e din lumea pentru care
ea a fost creat\ [i este purtat\ de ra]iunea divin\
care o asimileaz\, dar nu o desfiin]eaz\ ca enti-
tate. R\mâne mintea aceea iluminat\ de lumina
lui Hristos `nc\ din pridvorul ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu de pe p\mânt. Toate acestea r\mân `n
dragostea lui Dumnezeu purtate de energia
necreat\ a lui, pân\ când se va reuni cu trupul dat
p\mântului pentru ca [i acesta s\ capete
atributele `mp\r\]iei transcendentale, asemenea

trupului lui Hristos de dup\ ~nviere, Care purta
stigmatele acestei lumi, dar nu mai apar]inea ei“.

~n `ncheiere, 
c=nt\ri duhovnice[ti

Cea de-a doua parte a `ntâlnirii, moderat\ de
Constantin Popa, profesor de religie [i organiza-
tor din partea Liceului Teoretic „Spiru Haret“, a
fost rezervat\ `ntreb\rilor pe care credincio[ii le-
au putut adresa Preasfin]itului Ioachim. Aceast\ a
doua sesiune a fost precedat\ de un concert oferit
de Corul „Theotokos“ al Protopopiatului Moine[ti
[i de corul Liceului „Spiru Haret“, care a primit,
cu acest prilej, din partea Preasfin]itului Ioachim,
numele „Resurectio“. Sub bagheta dirijoral\ a p\-
rintelui {tefan Pârjol [i a prof. Gabriela Biea, cele
dou\ coruri au oferit credincio[ilor un buchet de
cânt\ri specifice Postului Mare [i perioadei pascale. 

Faptul c\ Universitatea „George
Bacovia“ manifest\ deschidere fa]\
de evenimentele cultural-spirituale
era un lucru [tiut. Ce-i drept nu de
toat\ lumea, pentru c\ aceast\
institu]ie [i-a creat un nume gra]ie
unor facult\]i ca cele de marketing,
management ori contabilitate, [i
nicidecum teologie, filologie ori alte
asemenea. Cu toate acestea, interesul
[i dorin]a forului conduc\tor de a-[i
l\rgi orizontul cunoa[terii [i comu-
nic\rii, orient=ndu-se c\tre univer-
suri oarecum diferite, au f\cut ca, de-
a lungul anilor, nu de pu]ine ori, `n
incinta acestui spa]iu academic, s\ se
organizeze expozi]ii de icoane,
`nt=lniri cu personalit\]i ale vie]ii
religioase române[ti, [i nu numai. 

C=nd vine vorba ca din Biseric\ s\ te adre-
sezi profesorilor [i studen]ilor de la discipline
„reale“, cu subiecte precum „Patimile, moar-
tea [i `nvierea Domnului“, atunci lucrurile pot
fi mai dificile. Astfel, poate ap\rea problem-
atic\ ideea de a sus]ine un discurs teologic
`ntr-o aul\ universitar\, unde se g\sesc at=t
profesori [i studen]i, c=t [i oameni f\r\ o pre-
g\tire deosebit\, astfel `nc=t cuv=ntul s\ poat\
ajunge la sufletele tuturor. Unei astfel de pro-
voc\ri i-a r\spuns exemplar PS Episcop

Ioachim B\c\uanul, `n seara zilei de 5 aprilie
a.c., c=nd, `n aula „Moldova“ a Universit\]ii
„George Bacovia“, a sus]inut o conferin]\, la
invita]ia Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini Orto-
doc[i din România (ASCOR), filiala Bac\u.
Conferin]a sus]itut\ de Preasfin]itul Episcop-
vicar Ioachim B\c\uanul s-a `nscris `n seria
conferin]elor organizate de tinerii ascoreni `n
cursul Postului Mare.

Ne putem m=ntui doar tr\ind
`n [i prin Hristos

Dup\ o elegant\ introducere f\cut\ de
Prof. Univ. Dr. Toader Gherasim, pre[edintele
institu]iei, PS Episcop-vicar Ioachim a ]inut s\
avertizeze sala arhiplin\ c\ „`n aceast\ aul\, `n
care se vorbe[te de obicei `n limbaj academic,
voi `ncerca s\ m\ exprim cu ajutorul unor cu-
vinte duhovnice[ti, pentru c\ astfel de cuvinte
ne-a l\sat M=ntuitorul Hristos“. Cu toate aces-
tea, Preasfin]ia Sa a uzat, `n mod subtil [i `n]e-
lept, no]iuni teologice profunde, pe care, cu
mult\ r\bdare, le-a definit pe `n]elesul tuturor.
Pe l=ng\ elementele de limbaj dogmatic, ier-
arhul de la Roman a folosit [i numeroase ex-
presii [i pilde din „Pateric“, ori p\]anii demne
de pateric din anii petrecu]i la m\n\stirile
Sih\stria sau Bistri]a. Astfel, dup\ mai bine de
dou\ ceasuri petrecute la Universitatea
„George Bacovia“, to]i cei prezen]i au sim]it
`n suflet bucuria unei seri duhovnice[ti petre-
cute `mpreun\ cu ierarhul locului. Preciz=nd
celor prezen]i `n sal\ c\ „m\ tem de un cre[ti-
nism obosit, la doar dou\ mii de ani de exis-

ten]\“, PS Ioachim i-a `ncurajat pe to]i, ex-
plic=ndu-le c\ ne putem m=ntui doar tr\ind `n
[i prin Hristos, reg\sit `n fiecare semen de-al
nostru aflat `n suferin]\. Seara duhovniceasc\
de la „George Bacovia“ s-a `ncheiat cu r\s-
punsul oferit c=torva dintre zecile de `ntreb\ri
primite din sal\. 

„Am putea organiza o `nt=lnire de la ora
4.00 diminea]a, [i vom sta c=t va fi nevoie“, a
glumit profesorul Gherasim, v\z=nd num\rul
mare de `ntreb\ri adresate PS P\rinte Episcop
Ioachim. Cum pe parcursul dialogului s-a
f\cut deja t=rziu, invitatul a luat cu sine toate
bile]ele de la credincio[i, asigur=ndu-i pe
b\c\uani c\ le va citi, pentru a le cunoa[te
fr\m=nt\rile spirituale [i a le oferi r\spunsul
cu ocazia altor `nt=lniri. (C.G.)

Conferin]\ duhovniceasc\ la
Universitatea „George Bacovia“
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La Centrul Eparhial din Roman a avut loc `nt=lnirea preo]ilor de pe
lâng\ spitale, unit\]i militare, penitenciare [i [coli, cu Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. ~n cadrul `ntâlnirii au fost dezb\tute probleme specifice misiu-
nii [i pastora]iei preo]ilor de caritate, ce ]in de organizarea aspectelor
liturgice, filantropice, culturale [i catehetice. De asemenea, s-au apro-
fundat [i chestiuni juridice [i canonice, referitoare la cadrul de func]io-
nare al asisten]ei religioase `n aceste institu]ii. 

Cu aceast\ ocazie s-au prezentat [i modalit\]ile practice de optimizare a
colabor\rii cu parohiile [i cu protoieriile de jurisdic]ie, ori cu Centrul
eparhial. Preasfin]itul Episcop Ioachim a subliniat, `n cuvântul adresat celor
prezen]i, rolul deosebit de important pe care `l au clericii ce ofer\ asisten]\
religioas\ `n unele institu]ii ale statului, nevoia unei tot mai bune coordon\ri
a misiunii lor cu cea a altor organisme ale Centrului eparhial, permanenta
perfec]ionare `n domeniu, dar [i optimizarea, specializarea [i aprofundarea
activit\]ii lor duhovnice[ti. (pr. Ctin. GHERASIM) 

Prin grija [i binecuvântarea Preasfin]itului P\-
rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, s-a creat la Ca-
tedrala arhiepiscopal\ „Sf. Parascheva“ din Roman,
pe lâng\ ritmul zilnic al rug\ciunii, [i un altul, al me-
dita]iei. Supuse acestui exerci]iu duhovnicesc, au
fost, pe parcursul Postului Mare, pericope evan-
ghelice, evenimente liturgice sau teme catehetice.

Medita]ia din duminica Sfintei Cuvioase Maria
Egipteanca a fost una prezentat\ `n armonie, `n
cântare, ̀ n ̀ mpletirea dintre textul liturgic inspirit,
al p\rin]ilor Bisericii, cu melosul muzicii psaltice
[i liniare, c\rora le-au dat glas mai multe grupuri
corale. Seara de c=nt\ri a fost deschis\ de Corul
„Laudamus“, al elevilor Seminarului Teologic
„Sf. Gheorghe“ din Roman, sub coordonarea [i
bagheta dirijoral\ a d-lui prof. Gheorghe Gozar,
care a interpretat „Pe vasele luminii“ - Luminân-
da de la Sfin]ii Trei Ierarhi de Nicu Moldoveanu,
„Doamne auzi glasul meu“ de Nicolae Lungu, „{i

era la ora a 6-a“ de G. Mandicescu [i „Tebe Poem“
(Tiebie Paiom) - Dimitro Bortniansky („Pre Tine
Te l\udam“). A urmat Corala „Ymnos“ a preo]ilor
din Protopopiatul Roman, sub coordonarea [i
bagheta dirijoral\ a d-lui Prof. Ovidiu Trifan, care
a c=ntat „Doamne, Doamne“ - stihira a II-a de la
Vecernia ~nvierii, cu „Iubi-Te-voi Doamne“ de
Evghenie Humulescu interpretat\ de p\rintele ar-
hidiacon Ciprian Ignat, „Ave Maria“ de Frantz
Schubert, pies\ interpretat\ de p\rintele arhidia-
con Iulian Mu[at [i „Eu sunt ~nvierea“ de I. Br\-
tianu. Bucuria c=nt\rilor a continuat cu un grup
coral, bine cunoscut de altfel credincio[ilor pre-
zen]i `n Catedrala arhiepiscopal\, pentru prezen]a
constant\ la manifest\rile organizate aici, dar [i
prin participarea la Sfânta Liturghie, grupul „Fi-
lomelos“, din One[ti. Sub coordonarea d-nei prof.
Paula Cauti[, grupul tinerilor one[teni a interpre-
tat cânt\rile „Aliluia“ [i „Iat\ Mirele“, prochime-

nul „S\ nu `ntorci fa]a Ta“, `n interpretarea doam-
nei profesor Paula Cauti[, c=t [i cântarea ce con-
centreaz\ duhul acestei profunde slujbe, „S\ se
`ndrepteze“. Latura psaltic\ a medita]iei c=ntate a
fost continuat\ de dou\ grupuri de tineri abolven]i
ai Seminarului teologic „Sf. Gheorghe“, coordo-
na]i de arhid. Ionu] Am\rinii: „Melozii Romanu-
lui“ [i „Trisaghion“, care au interpretat cânt\rile
„U[ile poc\in]ei“ de Dimitrie Suceveanu, Cu noi
este Dumnezeu [i chinonicul duminical „Gusta]i
[i vede]i“, „Ap\r\toare Doamn\“ de Petru Bere-
chet [i cântarea „Doamne femeia...“ ambele pe
glasul al VIII-lea. Seara s-a `ncheiat cu un cuvânt
catehetic [i unul de mul]umire, ale Preasfintitului
Ioachim B\c\uanul, care a ini]iat [i binecuvântat
organizarea acestui concert pascal.

Seria concertelor organizate `n Postul mare la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman s-a `ncheiat
cu un concert de muzic\ bizantin\ sus]inut de
corul Byzantion, `n seara zilei de Florii, 17
aprilie. Cu acesta s-a f\cut introducerea S\pt\-
m=nii Patimilor, grupul coral bizantin interpre-
t=nd c=nt\rile specific s\pt\m=nii care `ncepe cu
Duminica Floriilor. (pr. Ctin GHERASIM)

~ntrunirea preo]ilor de caritate din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

Sear\ duhovniceasc\ la Catedrala
Arhiepiscopal\ din Roman

Coralele reunite ale participan]ilor la seara duhovniceasc\ organizat\ pe 10 aprilie la Catedrala arhiepiscopal\ 
din Roman au interpretat `mpreun\, `n `ncheiere, imnul liturgic „Hristos a `nviat“
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Elevii {colii „Ghi]\ Mocanu“ din One[ti, `n
cadrul Zilelor {colii, au realizat vineri, 1 aprilie,
activitatea „Ortodoxia ast\zi“. Coordona]i de
prof. de religie Otilia Bârg\oanu, 12 elevi din
clasele a IV-a, au mers pe str\zile One[tiului [i
au adresat oamenilor mai multe `ntreb\ri, având
ca teme principale „Ce `nseamn\ s\ fii orto-
dox?“ [i „Ce este Ortodoxia?“. Ac]iunea a avut
loc cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului [i s-a desf\[urat `n partene-
riat cu Protopopiatul One[ti, reprezentat de dna
asistent social Raluca Alupei. «Cre[tinii au r\s-

puns cu drag [i au r\mas impresiona]i de prezen-
]a copiilor. Elevii, mai mult ca oricând, au `n]e-
les prin aceast\ activitate c\ majoritatea celor in-
tervieva]i se preg\te[te pentru ~nvierea Domnu-
lui cu post [i rug\ciune. Ei au descoperit cu bu-
curie c\ cei care le-au r\spuns chestionarului au
icoane `n cas\, se roag\ lui Dumnezeu [i fac
Sfânta Cruce“, a declarat prof. Otilia Bârg\oanu.

~n finalul ac]iunii, elevii [i-au intervievat
`nv\]\torii [i profesorii [colii lor, aflând lucruri
inedite despre via]a cadrelor didactice, `n cali-
tatea acestora de cre[tini.

„S\rb\torile
prim\verii“, 
la Complexul
muzeal „Iulian
Antonescu“

~n cadrul proiectului, „S\rb\torile prim\verii“
edi]ia a IV-a, organizat de {coala cu clasele I -VIII
Bl\ge[ti (coordonator prof. Petrina Tuglea), `n co-
laborare cu elevii de la Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny“ Bac\u (coordonator `nv. Adriana Alban),
s-a desf\[urat la Complexul Muzeal „Iulian Anto-
nescu“ din Bac\u, mar]i, 12 aprilie 2011, expozi]ia
de picturi, colaje, felicit\ri [i icoane dedicate ~nvie-
rii Domnului. Proiectul a avut ca parteneri: Inspec-
toratul {colar al jude]ului Bac\u, Palatul Copiilor
Bac\u, Casa Corpului Didactic „Grigore T\b\caru“
Bac\u, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ Ba-
c\u, Prim\ria Bl\ge[ti [i Protoieria Buhu[i.

Copii `ndruma]i de cadrele didactice, din 33 de
jude]e ale ]\rii, s-au `ntrecut `n realizarea de picturi,
colaje, felicitari, din materiale diversificate.
Lucr\rile au fost deosebite [i originale, toate fiind
lucrate cu maiestrie [i migal\. Aceste mici sim-
boluri dedicate s\rb\torilor pascale, f\cute cu mult\
pasiune, au reu[it s\ transmit\ bucuria resim]it\ la
s\rb\toarea ~nvierii Domnului nostru Iisus Hristos,
dar [i cea adus\ de venirea prim\verii. „Odat\ cu
primele raze ale soarelui de prim\var\, natura
re`nvie [i coboar\ lumina `n sufletul nostru, vestind
miracolul ~nvierii Domnului. De Pa[te, bucuria cea
mai mare este a copiilor, pentru c\, ~nvierea Dom-
nului nostru Iisus Hristos anun]\ sosirea zilelor
calde, trezirea naturii, reluarea unui nou ciclu de
via]\. Bucuria aceasta am reg\sit-o `n lucr\rile
pline de culoare, creativitate [i fantezie. De aceea
dorim s\ ne bucur\m de candoarea sufletului de
copil, oglindit `n desene, picturi sau colaje!“ a de-
clarat dna prof. Petrina Tuglea.

C=teva zeci de pre[colari de la Gr\dini]a
cu program prelungit Nr. 5 din Roman au
fost `mp\rt\[i]i cu Sfintele Taine `n diminea-
]a zilei de 12 aprilie `n Catedrala arhiepisco-
pal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman. 

La ini]iativa dnei director Valentina
Hum\, copiii de la cele dou\ grupe mari au
venit, `nainte de a lua micul dejun, la Cate-
drala arhiepiscopal\ pentru a se `mp\rt\[i cu
Sfintele Taine, preg\tindu-se astfel pentru
~nvierea Domnului. Ini]iativa se ̀ nscrie ̀ ntr-
o ampl\ serie de activit\]i menite s\ ajute la
`nsu[irea valorile morale cre[tine, con[tien-
tizarea rolului pe care Biserica `l are `n so-
cietate, c=t [i o mai bun\ cunoa[tere a ora-
[ului `n care locuiesc micii cre[tini.

Dup\ `mp\rt\[irea cu Trupul [i S=ngele
M=ntuitorului, copiii au avut bucuria de a se
`nt=lni, `n Paraclisul archiepiscopal „Sf.
Antipa de la Calapode[ti“, cu Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul. Binecuv=nt=n-
du-i, PS P\rinte Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul le-a vorbit celor mici despre sem-
nifica]ia Sfintei ~mp\rt\[anii, dar [i despre
importan]a vizitei lor la Catedrala arhiepis-

copal\, ansamblu definitoriu pentru urbea
roma[can\. Scurtul cuv=nt catehetic rostit de
PS Episcop Ioachim s-a transformat `ntr-un
impresionant dialog `ntre ierarhul locului [i
pre[colari, ace[tia din urm\ r\spunz=nd cu
bucurie fiec\rei ̀ ntreb\ri care le era adresat\.
„Formatoarelor de `ngeri“, cum le-a numit
Preasfin]ia Sa pe doamnele educatoare, ier-
arhul roma[can le-a dat binecuv=ntarea de a
duce la cap\t lucrul cu `ngera[ii pe care-i
ocrotesc, av=nd mereu grij\ ca la finalul
acestei etape educa]ionale micu]ii cre[tini s\
`[i p\streze dimensiunea angelic\ a fiin]ei. 

La finalul `nt=lnirii, copii au primit, cu
bucurie [i surprindere, din partea PS Epis-
cop Ioachim, cadouri const=nd `n dulciuri,
iconi]e [i cruciuli]e.

Aceat\ `nt=lnire duhovniceasc\ a
micu]ilor cu lumea Bisericii face parte din-
tr-un amplu parteneriat educa]ional, cul-
tural [i spiritual, `ncheiat `ntre Funda]ia
„Episcop Melchisedec“ [i Gr\dini]a Nr. 5
din Roman, `n baza c\ruia se acord\ asis-
ten]\ religioas\ pre[colarilor implica]i `n
activit\]ile descrise prin proiect.

Micii reporteri ortodoc[i de la One[ti

Doisprezece copii au str\b\tut
One[tiul, sub coordonarea dnei prof.

Otilia B=rg\oanu, `ncerc=nd 
s\ afle ce `nseamn\ Ortodoxia ast\zi

pentru concet\]enii lor

Binecuvântare arhiereasc\
pentru pre[colari, la Roman
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Parohia „Izvorul T\m\duirii“ din satul
Fundu Tutovei, comuna Plopana, jude]ul Ba-
c\u, la recomandarea PS Ioachim Bac\uanul, E-
piscop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, din dorin]a de a-i implica `n via]a Bi-
sericii [i pe tinerii din parohiei, a `nfiin]at Cen-
trul Cultural Catehetic „Sf. Daniil Sihastrul“.
Activitatea acestuia este coordonat\ de pr.
paroh Daniel Marari, al\turi de Comitetul
Parohial. Acest centru are `n vedere, printre al-
tele, catehizarea tinerilor, sprijinirea orfanilor [i
a tinerilor proveni]i din familiile dezorganizate,
prevenirea abandonului [colar, dar [i ini]ierea `n
utilizarea calculatorului, no]iuni elementare de
medicin\ [i igien\, o educa]ie `n vederea preve-
nirii dependen]ei de alcool, tutun sau droguri.
Mai pe scurt, prin activitatea acestui centru se
dore[te realizarea unei educa]ii informale `n
spiritul moralei cre[tine ortodoxe [i oferirea
unui spa]iu adecvat `n care tinerilor s\ li se
ofere posibilitatea de exprimare [i s\ li se asig-
ure consiliere pastoral\, acolo unde este cazul.

Un loc important `n acest plan `l ocup\
{coala de Duminic\, la care to]i tinerii parohiei
se `ntâlnesc. La finele fiec\rei Sfinte Liturghii,
`ndruma]i de p\rintele paroh [i so]ia acestuia,
dar [i de membri ai Comitetului parohial, din-
trei cei mai tineri enoria[i `nva]\ cânt\rile Sfin-
tei Liturghii, pricesne [i poezii religioase.
Lunar sunt proiectate filme cu tematic\ reli-
gioas\, implicându-se astfel `n activitate [i
adolescen]ii cu abilit\]i tehnice. De asemenea,

se are `n vedere organizarea unor activit\]i,
recreative [i creative, specifice diferitelor
grupuri de v=rst\, pentru a oferi astfel tinerilor
ocazia de a-[i petrece timpul liber `ntr-un mod
frumos [i constructiv, `n concordan]\ cu valo-
rile moral-cre[tine.

~n s\pt\mâna a V-a a Postului Mare de anul
acesta, miercuri, s-a citit Denia Canonului cel
Mare al Sfântului Andrei Cretanul. Dup\
`ncheierea slujbei, doritorii au fost invita]i s\
participe la vizionarea filmului Patimile lui
Iisus. La final, tinerii au fost implica]i `n dezba-

teri pe baza filmului, iar `n `ncheiere au primit
`n dar metaniere, cruciuli]e [i c\r]i de rug\ciuni. 

~n aceea[i s\pt\mân\, vineri seara ,credin-
cio[ii [i copiii parohiei au participat la Denia
Imnului Acatist, `n cadrul c\reia s-a citit
Acatistul Bunei-Vestiri. Dup\ slujb\ to]i copii
din sat au r\mas pentru a se spovedi [i apoi au
participat la repeti]ia pentru `nsu[irea c=nt\rilor
Sfintei Liturghii. Duminic\ to]i copii [i tinerii s-
au `mp\rt\[it, `n cadrul Sfintei Liturghiei din
Duminica Sfintei Maria Egipteanca. (pr. paroh
Daniel MARARI)

~n Parohia D\nceni, com. Podu
Turcului, Protoieria Sascut, a avut loc
duminic\, 3 aprilie 2011, ora 16.00, `n-
trunirea preo]ilor din cadrul Cercului
Pastoral nr. 6, compus din parohiile din
comunele Gl\v\ne[ti [i Podu Turcului,
având ca tem\ ,,Familia cre[tin\“. Refe-
ratul a fost sus]inut de pr. Alexandrescu
Adrian, de la Parohia Lehancea, com.
Podu Turcului, care a vorbit despre val-
oarea [i importan]a familiei cre[tine,
care se reg\se[te `n [i prin Biseric\. ~n
momentele actuale, Biserica este cea
care vine `n ajutorul consolid\rii fami-
liei, pentru a elimina c\s\toriile de
prob\, avortul, abandonarea copiilor [i
toate p\catele care amenin]\ lini[tea, ar-
monia [i identitatea familiei cre[tine.

Dup\ citirea referatului, s-a oficiat
Slujba Aghiesmei mici [i a Sf. Maslu,

dup\ care pr. Chilianu Vasile, `n calitate
de [ef de Cerc Pastoral, a vorbit despre
importan]a Bisericii `n via]a unei comu-
nit\]i, justific=nd cu aceast\ ocazie efor-
tul necesar pentru sprijinirea lucr\rilor
de construc]ie la Biserica „Sf. Nicolae“
din D\nceni.

~n `ncheiere, pr. paroh Toma Con-
stantin, a mul]umit preo]ilor participan]i
[i credincio[ilor care au venit `n num\r
mare de prin localit\]ile din jur. ,,Este
important c\ ne-am adunat [i reg\sit `n
rug\ciune, `n numele Domnului Iisus
Hristos, pe care L-am sim]it prezent `n
mijlocul nostru. El este Cel Care ne
`nt\re[te [i ne sprijin\ `n urcu[ul nostru
duhovnicesc pe scara postului, pentru a
ajunge la Lumina ~nvierii.“, informeaz\
site-ul Protoieriei Sascut.

Punerea pietrei de temelie
pentru o nou\ biseric\
din municipiul Bac\u

~n Duminica Floriilor, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a
bisericii situat\ l=ng\ Inspectoratul pentru Situa]ii de
Urgen]\ Bac\u. 

„Acesta era singurul cartier b\c\uan f\r\ nicio bis-
eric\. ~n aceast\ zi de s\rb\toare pentru `ntreaga lume
ortodox\ s-a pus piatra din capul unghiului [i pentru acest
l\ca[ de cult care `ntrege[te [iragul de hramuri b\c\uane.
Nu `nt=mpl\tor existen]a acestuia va `ncepe `n ziua
serb\rii Intr\rii Domnului `n Ierusalim. Mai `nt=i este pa-
tronul care ocrote[te ISU Bac\u, iar pentru noi, ca ierarh
al locului, este o s\rb\toare ce vine s\ `ntregeasc\ „hora“
praznicelor `mp\r\te[ti din Bac\u, `ntruc=t aici exist\ c=te
o biseric\ pentru fiecare mare s\rb\toare din calendarul
Bisericesc“, a declarat PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul. L\ca[ul de cult va deservi [i nevoile spiri-
tuale ale celor care `[i desf\[oar\ activitatea `n aceast\
unitate militar\ de pompieri Bac\u. (C.G.)

Dezbateri pe tema familiei
cre[tine, la D\nceni

Centru cultural catehetic pentru tineri, `n comuna Plopana
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~n ziua de 14 aprilie 2011, `n sala Conventus din
Palatul Patriarhiei, sub pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc `ntâlnirea repre-
zentan]ilor mai multor culte recunoscute din Ro-
m=nia. ~n cadrul [edin]ei s-a convenit, de principiu,
constituirea Consiliului Consultativ al Cultelor din
România, urmând ca acordul final s\ fie dat de or-
ganismele de conducere proprii ale fiec\rui Cult.

Pe ordinea de zi a acestei prime `nt=lniri inter-
confesionale [i interreligioase s-au aflat elaborarea
principiilor de organizare, analiza proiectului de
Statut [i formularea unor propuneri practice privind
func]ionarea Consiliului Consultativ al Cultelor din
România. Reprezentan]ii Cultelor participante au
stabilit ca principii generale de func]ionare egali-
tatea Cultelor membre, pre[edin]ia anual\ prin
rota]ie [i adoptarea deciziilor prin consens.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România
este o organiza]ie de natur\ etic\, social\, autono-
m\, apolitic\, non-guvernamental\, f\r\ personali-
tate juridic\ [i non-profit.

Obiectivele majore ale Consiliului Consultativ
al Cultelor din România sunt: promovarea credin]ei
`n Dumnezeu [i a importan]ei acesteia `n via]a per-
soanei [i a societ\]ii, ap\rarea [i promovarea fiin]ei
umane [i a demnit\]ii ei, promovarea respectului
fa]\ de crea]ia divin\ (omul [i natura `nconjur\toa-
re), adoptarea unor pozi]ii [i atitudini comune fa]\

de probleme importante ale societ\]ii, manifestarea
solidarit\]ii [i cooper\rii dintre Culte `n domeniul
spiritual, cultural, educa]ional [i social, prevenirea
[i medierea `n solu]ionarea eventualelor diferende
interconfesionale [i interreligioase, inclusiv respin-
gerea [i descurajarea oric\rei forme de extremism,
informeaz\ Agen]ia Basilica a Patriarhiei Rom=ne.

Palatul Patriarhiei a g\zduit `n
data de 7 aprilie, conferin]a
anual\ a celor implica]i `n
proiectul „Stagii de practic\
geriatric\“, informeaz\ Agen]ia
de [tiri Basilica. Derulat de
Asocia]ia „Christiana“ `n par-
teneriat cu Grupul „Armonea“
din Belgia, programul este
finan]at din fonduri europene. ~n
program sunt `nscrise, al\turi de
Institutul Na]ional de Geron-
tologie [i Geriatrie „Ana Aslan“,
mai multe [coli sanitare.

„{coli care intr\, prin acest proiect, `n istoria
`nv\]\mântului românesc pentru c\ este vorba de
un proiect pilot `n materie de geriatrie la nivel eu-
ropean. Este vorba de [coala „Christiana“ - Gala]i,
{coala „Christiana“ - Slatina, {coala „Carol Da-
vila“ - Pite[ti, Colegiul Na]ional „Ana Aslan“,
{coala „Doctor Ioan Cantacuzino“ - Constan]a“, a
spus dr. Nestor Tache, Managerul Proiectului.

930 de elevi asisten]i medicali vor beneficia
de stagii de practic\ geriatric\ `n casele de b\trâni
de]inute de „Armonea“. 

„Patriarhia Român\ sprijin\ activ acest proiect
pentru c\, a[a cum este de fapt misiunea Bisericii
noastre, orice activitate social\ trebuie s\ fie `n
centrul misiunii Bisericii [i Patriarhia Român\
este implicat\ `n multiplele activit\]i ale acestui
proiect atât `n ]ar\, cât [i `n Belgia“, a declarat
pentru TRINITAS TV, p\rintele Sorin {elaru,
reprezentan]a Patriarhiei Române la Bruxelles.

Proiectul a debutat `n 2010 [i se
va desf\[ura pân\ `n anul 2013 

Acest proiect este dezvoltat de Asocia]ia
Filantropic\ Medical-Cre[tin\ „Christiana“, `m-
preun\ cu parteneri români [i belgieni. Proiectul a
fost lansat prima dat\ pe 31 martie la Ambasada
României din Belgia [i are ca principal obiectiv
cre[terea ocupabilit\]ii absolven]ilor de [coli san-
itare din România prin `mbun\t\]irea preg\tirii pro-
fesionale [i deprinderea unei atitudini optime fa]\
de misiunea pentru care se preg\tesc. Pe parcursul
celor trei ani de implementare, grupuri de elevi -
asisten]i medicali `n an terminal - vor efectua stagii
de practic\ geriatric\ de câte dou\ s\pt\mâni ̀ n case
de b\trâni din diferite zone ale Belgiei. 

Avem aceast\ oportunitate european\, pe care a[
numi-o istoric\, de a ne `nscrie `ntr-un raport calita-
tiv al `ngrijirilor de s\n\tate. Este o ocazie de a ve-
dea atât un model profesional, dar [i un model de su-
flet al partenerului „Armonea“ din Belgia. Este ceea
ce propune domnul Pavel Chiril\ `n cartea „Vin-
decarea“, [i anume c\ vindecarea este un act mesi-

anic, ̀ n care vindecarea trupului nu este posibil\ f\r\
vindecarea sufletului. Este ceea ce proiectul prop-
une elevilor români. Aceste stagii de practic\ geri-
atric\, pe care le efectu\m ̀ n str\in\tate, nu sunt sim-
ple stagii tehnice pentru simple acte tehnice care se
pot `nv\]a foarte simplu `n România, ci mergem s\
`nv\]\m o atitudine, s\ `nv\]\m acompaniamentul
reziden]ilor, corela]ia dintre studiul teoretic [i actele
tehnice, respectul legisla]iei, un model. Conceptul
proiectului este c\ ameliorarea [i drumul nostru
c\tre bine nu se fac prin `ndemnuri [i sfaturi, ci prin-
tr-un model de urmat“, a precizat dr. Nestor Tache,
ini]iatorul [i principalul manager al proiectului.

Proiect este sus]inut 
de Patriarhia Român\

„Armonea“ este cel mai important grup privat
belgian `n sectorul de servicii [i `ngrijiri pentru
persoanele vârstnice, cu 49 de a[ez\minte, 4815
reziden]i [i 2800 de angaja]i (de cele mai diverse
na]ionalit\]i), promotor al unei asisten]e special-
izate [i ultramoderne, fundamentate [i desf\[urate
pe deprinderile occidentale ale umanismului secu-
larizat, cu respect principial fa]\ de tradi]iile [i
valorile moral-religioase. 

Patriarhia Român\ sus]ine activ acest proiect,
implicându-se `n multiplele activit\]i pe care
acesta le presupune [i a fost reprezentat\ la lansare
de c\tre p\rintele Sorin {elaru, directorul repre-
zentan]ei Bisericii Ortodoxe Române pe lâng\ in-
stitu]iile europene.

Persoanele vârstnice `n aten]ia Patriarhiei Române

Patriarhia Român\ propune un Consiliu
Consultativ al Cultelor din România 
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~n prima parte a lunii aprilie,
Preafericitul P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne s-a aflat la Stras-
bourg, la invita]ia ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Iosif, Mi-
tropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale [i Meri-
dionale. ~n zilele de 11 [i 12
aprilie, Patriarhul României a
avut o serie de `ntâlniri cu
oficialit\]i europene. Preaferi-
citul P\rinte Patriarh Daniel a
participat [i la sesiunea de
lucru a Adun\rii Parlamentare
a Consiliului Europei, unde a
rostit o alocu]iune.

Vizita Preafericitului P\rinte Daniel, Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Române, la Consiliul Eu-
ropei de la Strasbourg a constat `n desf\[urarea
mai multor `nt=lniri cu demnitari ai forului euro-
pean. Detalii a oferit p\rintele consilier patriarhal
Sorin {elaru, directorul Reprezentan]ei Patriar-
hiei României la institu]iile europene: „~n primul
rând a fost `ntâlnirea domnul Thorbjorn Jagland,
secretarul general al Consiliului Europei, apoi a
urmat `ntâlnirea cu domnul Thomas Hammar-
berg, comisarul pentru Drepturile Omului, iar cea
de-a treia `ntâlnire a fost cu domnul Jean-Paul
Costa, pre[edintele Cur]ii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO), la Palatul Drepturilor Omului
din Strasbourg. ~n cadrul acestor `ntâlniri au fost
abordate mai multe teme importante atât pentru
Biserica Ortodox\ Român\, cât [i pentru Consi-
liul Europei, cum ar fi drepturile minorit\]ilor re-
ligioase ale diasporei, ale dialogului intercultural,
interreligios, atât `n ceea ce prive[te dimensiunea
na]ional\, cât [i cea european\“.

De asemenea, `n seara aceleia[i zile, Preaferi-
citul P\rinte Patriarh Daniel a sus]inut conferin]a cu
tema Orient, Occident: provoc\rile actuale ale dia-
logului interreligios, organizat\ de c\tre arhiepisco-
pia romano-catolic\, la Catedrala din Strasbourg. 

Repere pentru dialogul
interreligios [i intercultural

~n ziua de 12 aprilie a.c., Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a participat la sesiunea

de lucru a Adun\rii Parlamentare a Consiliului
Europei din Strasbourg. ~n cadrul sesiunii de lu-
cru cu tema Dimensiunea interreligioas\ a dia-
logului intercultural, ~ntâist\t\torul Bisericii
Ortodoxe Române a rostit o alocu]iune `n
plenul Adun\rii Parlamentare Europene. 

Mai multe informa]ii a oferit p\rintele Con-
silier patriarhal Sorin {elaru, directorul Repre-
zentan]ei Patriarhiei României la institu]iile eu-
ropene, prezent la eveniment. „~ncepând cu orele
10:00, (n.r. - 11:00 ora României) Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a participat la dezbaterea
din cadrul plenului Adun\rii Parlamentare a
Consiliului Europei pe marginea raportului Di-
mensiunea religioas\ a dialogului intercultural.
Acest raport a fost elaborat de Comisia Cultur\
{tiin]\ [i Educa]ie a Adun\rii Parlamentare a
Consiliului Europei. Printre altele, raportul sub-
liniaz\ importan]a dimensiunii religioase a dia-
logului intercultural pentru promovarea valorilor
care constituie, de fapt, soclul comun al societ\]ii
democratice. Preafericitul P\rinte Patriarh Da-
niel s-a adresat apoi plenului Adun\rii Parla-
mentare a Consiliului Europei, dezvoltând `n in-
terven]ia sa necesitatea aprofund\rii dialogului, a
propriei spiritualit\]i `n libertate, a educa]iei per-
manente pentru dezvoltarea unei noi culturi a
convie]uirii“, a precizat p\rintele Sorin {elaru,
citat de Agen]ia Basilica.

Patriarhul României a subliniat importan]a
dimensiunii religioase a discursului intercultural
[i a eviden]iat rolul fundamental al dialogului la
toate nivelurile pentru reconcilierea dintre comu-
nit\]ile diferite religios [i etnic, care trebuie s\
alc\tuiasc\ o identitate european\. Preafericirea
Sa a prezentat, `n continuare, exemplul eparhi-
ilor române[ti din diaspora, precum [i demer-
surile Patriarhiei Române ̀ n direc]ia cultiv\rii di-
alogului dintre cultele recunoscute la noi `n ]ar\.

~n `ncheiere, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a prezentat cinci repere pentru dialogul
interreligios [i intercultural, `ndemnând la co-
operare [i coresponsabilitate.

Consiliul consultativ al cultelor,
model pentru `ntreaga Europ\

Membru al delega]iei Bisericii Ortodoxe
Rom=ne la Strasbourg, ~naltpreasfin]itul P\rinte
Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, a oferit,
de asemenea, detalii. „A[a cum s-a evocat aici,
religiile au cultur\ [i cultura trebuie s\ aib\ reli-
giozitate. Preafericitul P\rinte Patriarh a dez-
voltat tema potrivit logicii dintotdeauna, `n sen-
sul c\ religia ajut\ omul s\ p\streze un dialog cu
Dumnezeu, iar cultura `l ajut\ pe om ca, din re-
ligiozitate, s\ respecte crea]ia [i s\ poat\ s\ di-
alogheze cu aceasta, omul fiind responsabil [i
de crea]ie, dar fiind [i icoana lui Dumnezeu
v\zut\ pe p\mânt. A[a cum Europa, care dore[te
s\ se reg\seasc\ `n dialog, are nevoie de cele
trei elemente pe care le-a lansat `nc\ `n anii '20
un om de cultur\ din Occident, anume: leg-
isla]ia roman\, filosofia greac\ [i for]a etic\ sau
moral\ a cre[tinismului. Pe baza acestora se
poate realiza o Europ\ a[a cum o dorim cu to]ii.
Biserica Ortodox\ Român\, dintotdeauna, s-a
dovedit a fi o Biseric\ nu a toleran]ei, ci o
Biseric\ a dialogului cu celelalte credin]e [i et-
nii. De aceea, la nivel european, devine un ex-
emplu excelent crearea, din ini]iativa Patriarhi-
ei Rom=ne, a unui consiliu consultativ al cul-
telor recunoscute din România. Ne-am bucurat
s\ constat\m c\ `n aceea[i direc]ie vor s\ mearg\
majoritatea ]\rilor europene“, a spus ~naltpreas-
fin]ia Sa, citat de Agen]ia de [tiri Basilica.
(sursa: www.basilica.ro)

Patriarhul României `n vizit\ de lucru 
la forurile superioare europene
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Ajungând la Duminica a V-a din Postul Sfintelor
Pa[ti, anul acesta, `n ziua de 10 aprilie, avem ocazia
de a medita la via]a Cuvioasei Maria Egipteanca -
model de poc\in]\ adev\rat\ prin `ntoarcerea
voin]ei de la r\u spre bine, de la p\cat la virtute [i
vie]uire conform\  cu voia lui Dumnezeu.

Cuvioasa Maria a tr\it `ntre anii 355 - 431, fiind de origine egiptean\.
De la vârsta de 12 ani s-a desp\r]it de casa p\rinteasc\, mergând `n vestita
cetate a Alexandriei. Era daruit\ cu o frumuse]e deosebit\ [i ispitele care
s-au rev\rsat asupra ei au dus-o la dec\dere moral\, `ntunecându-i fru-
muse]ea sufletului. 

F\g\duial\ de `nceput bun
Dar Dumnezeu „nu voie[te moartea p\c\tosului, ci s\ se `ntoarc\ [i s\

fie viu“ (Iezechil 18,32). Venind Maria din Alexandria la Ierusalim pen-
tru a se `nchina Sfintei Cruci pe care fusese r\stignit Mântuitorul, o put-
ere nev\zut\ o ]intuia locului, `mpiedicând-o s\ intre `n biseric\, unde se
afla relicva sfânt\. Dup\ mai multe `ncerc\ri nereu[ite de a intra `n sfân-
tul loca[, a `n]eles c\ aceasta se datora p\catelor ei. Lumina c\in]ei s-a ivit
`n con[tiin]a ei. Atunci s-a rugat Prea Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu s\
i se-ng\duie a intra `n biseric\, f\g\duind s\ rup\ leg\tura cu trecutul ei
p\c\tos. A[a s-a petrecut. A trecut râul Iordanului, c\utând locuri singu-
ratice, cât mai departe de lume, `n pustiu. A `n]eles c\ patimile s\vâr[ite
cu fapta, cu fapte se [i t\m\duiesc. De aceea duce o via]\ de ascez\
des\vâr[it\, plângându-[i p\catele, postind [i rugându-se ne`ncetat lui
Dumnezeu pentru iertarea p\catelor tinere]ii ei.

~n aceasta aspr\ vie]uire a petrecut 47 de ani. Martor al nevoin]ei nu
i-a fost decât Dumnezeu, care a `nt\rit-o cu harul S\u. Aproape de sfâr[i-
tul vie]ii ei, un cuvios duhovnic, numit Zosima, a `ntâlnit-o `n pustie. A-
cesta a primit m\rturisirea p\catelor cuvioasei Maria [i a `mp\rt\[it-o cu
Sfintele Taine ale lui Hristos. Dup\ un an, când cuviosul Zosima a revenit
la locurile acelea, el a g\sit-o s\vâr[it\ din via]\ [i a `nmormântat-o acolo
unde ea tr\ise [i c\p\tase sfin]enie prin poc\in]\ `ndelungat\. Râvna pen-
tru Dumnezeu, spre mântuirea sufletului, i-a fost r\spl\tit\.

Ura cea bun\
Meditând, via]a Cuvioasei ne uime[te prin dou\ lucruri petrecute la

`nceputul convertirii ei: hot\rârea ferm\ de a `ncepe o via]\ nou\ [i ru-
perea des\vâr[it\ cu p\catul. Departe, `n pustia Iordanului, Cuvioasa
Maria s-a eliberat de p\cat si s-a sfin]it. A[adar, pentru a `ncepe o via]\
nou\ `n Hristos (Galateni 2, 20) trebuie distrus\ leg\tura cu p\catul. ~n su-
flet trebuie s\dit\ ura fa]\ de p\cat. Astfel, Fericitul Augustin (†430), care
`n tinere]e dusese [i el o via]\ p\c\toas\, cerea `n rug\ciune: „Doamne,
ajut\-mi s\ Te iubesc, a[a cum mai `nainte am iubit!“

De[i hot\rârea nestr\mutat\ de a face voia lui Dumnezeu nu este
u[oar\, greul abia `ncepe. Sã ne gândim la cei 47 de ani tr\i]i `n pustie de
Sfânta Maria Egipteanca. Departe de oameni, nevoindu-se prin foame [i
sete, nu vedea [i nu auzea pe nimeni. Totu[i, vreme de 17 ani a fost chi-
nuit\ ca de foc de gândurile cele p\c\toase, de aducerile-aminte p\tima[e.
P\catul este cel mai mare vr\jma[ al sufletului, este unealta diavolului,
care `[i ascunde du[m\nia `mpotriva omului pân\ ce `l prinde `n la]ul
obi[nuin]ei. De aceea, Sfin]ii P\rin]i ne `ndeamn\ s\ fugim de „mu[c\tura
[arpelui“, adic\ de otrava primei experien]e a p\catului.

„Bucur\-te, a p\c\to[ilor pild\ de urmare!“
Exemplul Preacuvioasei Maria Egipteanca este `nt\ritor [i d\ tuturor

speran]a mântuirii. Desigur, când gândim la via]a ei, la ostenelile [i la
r\bdarea ei, suntem cutremura]i [i `nfrico[ati. Pu]ini ne sim]im `n stare de
asemenea voin]\ [i hot\râre, `ns\ ne folosim de pilda Cuvioasei [i de
zicerile de `mb\rb\tare ale Sfin]ilor P\rin]i - „D\ voin]\ [i ia putere“ [i
„D\ sânge [i ia duh“.

~ntr-adev\r, Cuvioasa a avut mare voin]\ [i a luat mare putere. A luat
putere s\ rabde necazurile, `mpotrivirile celui viclean [i astfel [i-a vinde-
cat r\nile suflete[ti. Prin poc\in]a adev\rat\, sus]inut\ de post [i rug\ciune,
[i-a `ndreptat via]a, `ntocmai dup\ cum spune cântarea: „Ceea ce mai
`nainte erai plin\ de tot felul de `ntin\ri, te-ai ar\tat aleasa lui Hristos, prin
poc\in]\ urmând vie]ii `ngere[ti [i cu arma Crucii calci `n picioare pe de-
mon. Pentru aceasta te-ai ar\tat mireas\ a ~mp\r\]iei cerului, Marie prea
l\udat\“. Astfel, Cuvioasa Maria Egipteanca reprezint\ icoana poc\in]ei
celei adev\rate care duce la mântuire! (pr. dr. Constantin LEONTE)

Sfânta Maria Egipteanca - icoana poc\in]ei adev\rate

„Toate cetele `ngere[ti [i adun\rile omene[ti le-ai unit cu via]a ta
cea minunat\ ca [i cei f\r\ de trup vie]uind [i fire covâr[ind, pentru
care, ca [i cum ai fi fost f\r\ na[tere, te-ai suit cu picioarele pe ap\,
Marie, [i Iordanul ai trecut.

F\ milostiv pe Ziditorul pentru noi cei ce te l\udam pe tine, 
cuvioas\ maic\, s\ ne izb\veasc\ de r\ut\]i [i de necazurile care ne
`mpresoar\. Ca izb\vindu-ne de `ncerc\ri s\ m\rim ne`ncetat pe
Domnul, Cel ce te-a sl\vit pe tine!“
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Sf. Ierarh Pahomie de la
Gledin, fiu al Ardealului, se
num\r\ printre marii ierarhi
care au p\storit `n str\vechiul
scaun de la Roman.
~n 1707, dup\ moartea epis-
copului Lavrentie al Roma-
nului, domnul ]\rii `l cheam\
pe cuviosul Pahomie, deja
cunoscut pentru `n]elepciunea
sa, s\ ocupe scaunul vl\dicesc
de la Roman. Este posibil ca, la
alegerea sa s\ fi contribuit [i
politica filorus\ a lui Mihail
Racovi]\, care voia pe scaunul
Romanului, al doilea ca impor-
tan]\ `n Moldova, un episcop `n
rela]ii bune cu Rusia.

~n calitatea sa de episcop, Pahomie este tre-
cut `n pomelnicul episcopilor din catastiful bres-
lei meseria[ilor cu adaosul c\ era de la Neam].

Râvna pe care o avusese `n nevoin]a sa
duhovniceasc\ se arat\ acum [i `n plan adminis-
trativ. Ne`ntârziat, `[i `nmul]e[te talan]ii. Astfel,
numai la trei zile de la hirotonie, Pahomie `[i
`ncepe activitatea prin confirmarea breslei
mi[eilor, a s\racilor [i a bolnavilor, care se aflau
sub protec]ia Episcopiei din Roman, având ca
ocrotitoare pe Sfânta Parascheva.

Implicat `n via]a administrativ\
[i duhovniceasc\ a }\rii

Pentru a asigura bun\starea eparhiei sale,
episcopul Pahomie stabile[te rela]ii cordiale [i
duhovnice[ti cu personalit\]i ale timpului s\u.
Astfel, afl\m c\ el este cel care `l unge ca domn
al ]\rii pe Nicolae Mavrocordat, este duhovnicul
lui Savin Banu, ctitorul bisericii Banu din Ia[i.

~n perioada 1709-1713, se implic\ `n mai
multe activit\]i cu caracter administrativ. Astfel,
intervine la Domnul Mihai Racovi]\ care, la 14
iunie 1709, d\ un hrisov pentru revendicarea
unor drepturi ale Episcopiei , „pentru t\mâie [i
luminare“; cump\r\ `n Ia[i o cas\ pe locul c\reia
se va ridica mai târziu Biserica Banu; particip\
la Adunarea }\rii; semneaz\ al\turi de Mitropo-

litul Ghedeon [i de ierarhii Calistru al R\d\u]ilor
[i Savva al Hu[ilor, acte deosebit de importante
pentru Biseric\ (hrisovul dat, `n anul 1709, de
Mihai Racovi]\ pentru a[ez\mântul f\cut Epis-
copiei de Hu[i; hrisovul dat, `n anul 1710, de
Nicolae Mavrocordat, prin care confirm\ acest
a[ez\mânt; actul de danie a mo[iei Peni[oara,
f\cut\ Mitropolitului Gedeon, de c\tre c\lug\ri]a
Anisia din Ia[i; hrisovul dat, `n anul 1712, de
Nicolae Mavrocordat, prin care elimin\ ,,dabi-
lele“ impuse de Mihail Racovi]\ asupra boieri-
lor mari [i mici, clerului [i breslelor [.a.).

Nicolae Mavrocordat `l sprijin\ pe Epis-
copul Pahomie `n activitatea sa, dându-i dreptul
s\ ia dijm\ de la to]i care au culturi pe mo[ia târ-
gului Roman, `i d\ dreptul de st\pânire asupra a
dou\ familii de vecini (unguri).

~n calitate de episcop, Pahomie `[i exercit\
dreptul de judec\tor asupra clericilor. Se str\-
duie[te s\ ridice nivelul moral [i duhovnicesc al
acestora, precum [i al credincio[ilor s\i.

Un ierarh iubit 
[i bun chivernisitor

Stând pe scaunul episcopal de la Roman
acoperit de sfin]enia `nainta[ilor Pahomie, ca
semn de recunoa[tere a virtu]ilor Sfântului
Dosoftei `l sf\tuie[te pe Arhimandritul Pahomie,
nepot al marelui mitropolit, care se afla la
Roman, s\ mearg\ `n Rusia [i s\-l roage pe ]ar s\
intervin\ pe lâng\ regele Poloniei pentru a aduce
moa[tele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Smeritul episcop nu a uitat c\ locul unde [i-
a umplut singur\tatea sufletului cu plin\tatea

prezen]ei lui Dumnezeu a fost schitul Pocrov,
fapt pentru care arat\ o aten]ie deosebit\ pentru
bunul mers al acestuia, l\sându-l `n grija unui
ucenic de-al s\u. Mult mai mult, `l preocup\
M\n\stirea Neam], ruinat\ de turci. Lucr\rile au
fost f\cute ,,cu mare cheltuial\ [i la vremurile
cele cumplite, precum Dumnezeu [tie,“ m\rtu-
rise[te Pahomie `n testamentul s\u. Aici, repar\
biserica [i chiliile, reface clopotni]a [i str\nile,
doteaz\ m\n\stirea cu c\r]i biserice[ti.

Vrednic slujitor al harului lui Dumnezeu,
episcopul Pahomie `[i aduce la Roman toate
c\r]ile adunate `n Rusia, fiind astfel sprijin al
culturii slavone `n Moldova. Un num\r mare de
c\r]i `l d\ruie[te M\n\stirii Neam], precum [i
ctitoriei sale Pocrov. Pe filele acestor c\r]i face
multe [i foarte `n]elepte `nsemn\ri.

Sfântul Pahomie a fost un ierarh iubit, un
bun chivernisitor [i drept judec\tor `n pricinile
episcopiei, a fost un filantrop care a purtat de
grij\ de cei s\raci [i lipsi]i de ajutor, p\storind
cu cuvântul [i cu puterea duhului turma
`ncredin]at\ de Mântuitorul Hristos. 

La 1 martie 1714, Ierarhul Pahomie p\r\se[-
te scaunul arhieresc. Se ,,paretise[te“ (adic\
depune de bun\ voie cârja episcopal\), dup\
cum este men]ionat `n pomelnicul de la Pocrov.
El `nsu[i m\rturise[te ,,[i am fost la scaun 7 ani
[i 3 luni, [i de aicea m-am prostit de bun\voie,
socotind c\ trece lumea [i toate ale lumii, ca
umbra“. A biruit dorin]a sa de lini[te `n fa]a ru-
g\min]ilor domnitorului, dar mai ales a credin-
cio[ilor. La 10 aprilie 1714 p\r\se[te Romanul,
st\ pu]in\ vreme la M\n\stirea Neam], dup\
care, se retrage din nou la poalele muntelui Chi-
riacul. (monahia Dionisia {CHIOPU)

Proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin a
avut loc `n anul 2007, `n chiar ziua pomenirii lui - 14 aprilie -, `n localitatea sa natal\

Activitatea Sfântului Ierarh Pahomie 
de la Gledin, ca episcop de Roman
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De c=]iva ani, pe 14 aprilie, ardelenii de
pe Valea Gledinului `[i serbeaz\ ocrotitorul,
iar moldovenii din ]inuturile Romanului [i
Neam]ului, ierarhul isihast, pe Sfântul Ierarh
Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului.
Cu toate c\ a fost trecut oficial `n rândul
sfin]ilor abia `n 2006, ierarhului ardelean i-a
fost recunoscut\ sfin]enia `nc\ din via]\,
monahii de la Schitul Pocrov reprezent=ndu-
l, la scurt timp dup\ plecarea la Domnul,
al\turi de sfin]i.

Cultul Sfântului Ierarh Pahomie de la
Gledin s-a dezvoltat `n ambele mitropolii,
atât cea natal\, Mitropolia Clujului, Albei,
Cri[anei [i Maramure[ului, cât [i cea unde a
p\storit [i s-a sih\strit, Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei.

~ntr-un interviu acordat pentru „Ziarul
Lumina“, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\ua-
nul a precizat: „Noi, la Roman, avem o dato-
rie sacr\ s\ `i promov\m cultul. De aceea, `n
fiecare an, pe 14 aprilie, facem slujba Sfân-
tului Ierarh Pahomie `n Catedrala arhiepisco-
pal\, unde a slujit [i el. Aici, am putea spune,
se p\streaz\ duhul lui. Credincio[ii simt acest
fapt [i vin `n aceast\ zi la catedral\ [i i se
roag\ cu mult\ evlavie. Dar nu numai la Ro-
man se cinste[te Sfântul Pahomie, ci [i `n ]in-
utul Neam]ului. ~n fiecare an, credincio[ii ur-
c\ la Schitul Pocrov pentru a se ruga Sfântu-
lui Ierarh Pahomie, ctitorul acelui l\ca[ miri-
fic din Carpa]i. Totodat\, `n fiecare an, o del-
ega]ie din partea Arhiepiscopiei noastre
pleac\ la Gledin, pentru a asista la slujba de
pomenire a Sfântului, care `[i trage obâr[ia
din acea localitate. Anul acesta am delegat pe
protopopul de Roman, pr. Florin }uscanu, s\
ne reprezinte la manifest\rile legate de cin-
stirea Sfântului pe meleagurile lui natale sub
`ndrumarea noului Mitropolit, ~naltprea-
sfin]itul Andrei. Toate acestea se organizeaz\,
de cele mai multe ori, la cererea expres\ a
credincio[ilor, ceea ce demonstreaz\ c\

evlavia lor pentru acest Sfânt Ierarh este din
ce `n ce mai mare.

Nu avem multe date despre activit\]ile
sale de la Episcopia Romanului, dar din câte-
va note afl\m c\ [i-a dovedit via]a sa plin\ de
sfin]enie. Era un om bun, blând, a hirotonit
mul]i preo]i, pe care `i ajuta [i `i sf\tuia s\ nu
predice doar ni[te reguli credincio[ilor, ci ei
`n[i[i s\ devin\ stâlpi de foc care s\-i c\l\u-
zeasc\ pe calea ce duce spre mântuire. Deci
l-a preocupat `ntotdeauna via]a de sfin]enie. 

De asemenea, merit\ s\ amintim faptul c\,
`n urm\ cu 300 de ani, respectiv `n 1711, când
au `nceput domniile fanariote `n Moldova,
scaunul de mitropolit fiind vacant, primul vo-
ievod fanariot Nicolae Mavrocordat a fost uns
de Sfântul Pahomie de la Gledin, pe atunci
episcop al Romanului. Ungerea a avut loc `n
Biserica Domneasc\ „Sfântul Nicolae“ din
Ia[i“, ne-a spus PS Ioachim B\c\uanul. La nu
mult timp dup\ aceasta, Sf=ntul Pahomie s-a
retras din scaunul episcopal, `n noiembrie
1713, [i s-a dus `n p\r]ile Pocrovului din Mun-
]ii Neam]ului, unde a [i zidit Schitul Pocrov. „~n
istoriografia bisericeasc\ este cunoscut ca prin-
cipalul ctitor al acestui schit, unde a dus o via]\
isihast\, dup\ exemplul Sfântului Dimitrie al
Rostovului, pe care l-a cunoscut atunci când a
fost ̀ n p\r]ile Kievului, ̀ nainte de a deveni epis-
cop“, a ad\ugat Preasfin]itul Ioachim, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
(sursa: www.ziarullumina.ro)

Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului mul]u-
me[te Prim\riei municipiului Bac\u pentru alo-
carea de fonduri necesare continu\rii lucr\rilor ce
se execut\ la bisericile `n construc]ie din ora[. 

La `nceputul anului bugetar, Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul a f\cut demersurile
necesare `n direc]ia ob]inerii fondurilor pentru

continuarea lucr\rilor la bisericile aflate `n con-
struc]ie pe cuprinsul municipiului Bac\u.
Consiliul Local Bac\u s-a ar\tat receptiv la de-
mersului ierarhului care coordoneaz\ `ntreaga ac-
tivitate a eparhiei. Datorit\ sprijinului financiar
alocat bisericilor b\c\uane, se sper\ c\, `n cursul
acestui an, multe dintre l\ca[urile de `nchinare

vor `mbr\ca hain\ nou\, `nfrumuse]=nd ora[ul.
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului `[i exprim\
speran]a c\, [i `n viitor, vor exista rela]ii de `ntra-
jutorare [i cooperare cu reprezentan]ii Prim\riei
municipiului Bac\u, care se vor desf\[ura pe mul-
tiple planuri culturale, patrimoniale, social-cari-
tabile [i educa]ionale. (pr. Ctin GHERASIM)

De cinci ani, la mijloc de april,
zi de s\rb\toare la Gledin [i Roman

Mul]umiri pentru ajutorul oferit Bisericii la Bac\u

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\ua-
nul, cel care a a alc\tuit slujbele Sfântului
Ierarh Pahomie de la Gledin, descrie ast-
fel portretul Sfântului Pahomie: „Este un
rug\tor fierbinte, un isihast, podoaba c\-
lug\rilor, ajutorul credincio[ilor, al celor
care sunt `n nevoi, `n c\l\torii, ocrotitorul
satelor, ora[elor [i familiilor `n care se

preasl\ve[te numele lui Dumnezeu, o
candel\ vie, s\la[ al Duhului Sfânt, [ipot
prin care ne vin de la Dumnezeu daruri
alese; este mâna prin care Dumnezeu
binecuvânteaz\ poporul binecredincios;
este fereastra prin care noi vedem lumina
lui Dumnezeu [i candel\ `n care se aprin-
de lumina lui Hristos“.
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~n salba de m\rg\ritare a
sfin]ilor din fiecare zi, la 14
aprilie, str\luce[te numele
Sfintei Muceni]e Tomaida.
Privind la via]a acestei sfinte
martire, vom `n]elege ce
`nseamn\ demnitatea [i via]a
curat\ `n cadrul familiei, mai
ales pentru noi, cei de ast\zi,
care ne confrunt\m cu vicisitu-
dinile [i provoc\rile ce se aduc
familiei cre[tine `n secolul al
XXI-lea. Fiind expresia iubirii
lui Dumnezeu fa]\ de oameni,
familia a fost binecuvântat\
`nc\ de când au fost crea]i
primii oameni (Facere. 1, 28).

Familia cre[tin\, ca institu]ie creat\ de Dum-
nezeu [i ridicat\ la rangul de Sfânt\ Tain\ (Ioan
2, 1-11), este mai mult decât celula de baz\ a so-
ciet\]ii. Ea este acel laborator sacru `n care se
f\ure[te destinul sfânt al unui `ntreg neam prin
sus]inerea [i promovarea unei educa]ii cre[tine
autentice. Primind binecuvântarea lui Dumne-
zeu (Facere. 1, 27-28), familia este h\r\zit\ spre
`mplinire [i des\vâr[ire.

Model de so]ie cre[tin\
Din nefericire, ast\zi, familia se confrunt\

cu multe probleme `ngrijor\toare de natur\ so-
cial\, dar [i spiritual\. La toate acestea se
adaug\ [i multe modele negative promovate `n
industria de divertisment [i mass-media, alter-
nativa acestei situa]ii reg\sindu-se `n modul de
via]\ al adevaratelor modele ce apar]in cre[-
tin\t\]ii. Dac\ alegem s\ medit\m asupra vie]ii
[i tr\irii sfintei Tomaida, vom descoperi aici un
etalon des\vâr[it de conduit\ cre[tin\ `n via]a
de familie. 

De[i povestea vie]ii ei nu a fost foarte medi-
atizat\, este bine de [tiut c\ sfânta face parte din
rândul sfin]ilor c\s\tori]i. S-a n\scut `n ora[ul
Alexandria, `ntr-o familie de cre[tini care au
c\s\torit-o la vârsta de cincisprezece ani cu un
tân\r cre[tin, dup\ obiceiul vremii. S-a distins
prin multe calit\]i, pe care le-a cultivat `n fami-
lia nou `ntemeiat\, remarcându-se, `n special,
prin `n]elepciunea [i blânde]ea cu care obi[nuia
s\-[i orânduiasc\ lucrurile `n via]\. So]ul ei era

vân\tor de meserie, cei doi locuind `mpreun\ cu
socrul Tomaidei, pe care tân\ra femeie `l consi-
dera asemenea unui tat\. ~ns\ lucrurile vor lua o
`ntors\tur\ nea[teptat\, pentru c\, a[a cum ne `n-
va]\ scrierile ascetice, satana lucreaz\ `mpotriva
celor care nu sunt de partea lui. Pe când so]ul era
plecat la vân\toare, socrul Tomaidei s-a ridicat
asupra ei [i a `ncercat s\ o sileasc\ la p\cat.
Tân\ra a refuzat cu demnitate, `mpotrivindu-se
pornirilor demonice ale b\trânului, pentru acest
lucru ea fiind sfârtecat\ cu sabia [i primind moar-
te muceniceasc\. {i-a dat sufletul `n mâna lui
Dumnezeu, alegând s\ moar\ decât s\ tr\iasc\ cu

o f\r\delege ca aceea, s\ mânie pe Dumnezeu [i
s\-[i spurce trupul [i patul b\rbatului s\u. 

Pedeapsa lui Dumnezeu l-a ajuns curând pe
uciga[, c\ci a orbit pe loc, nemaig\sind u[a pe
unde s\ ias\ afar\ din cas\. Când tân\rul so] [i
tovar\[ii s\i au sosit acas\ de la vân\toare, au
aflat groz\via ce se petrecuse. Pronia dum-
nezeiasc\ a f\cut ca `n acel loc s\ se afle [i un
p\rinte cu via]\ sfânt\, p\rintele Daniil Schi-
teanul, care a `n]eles rostul sfâr[itului muceni-
cesc al tinerei [i a rânduit ca trupul ei s\ fie dus
[i a[ezat lâng\ p\rin]ii `nduhovnici]i din cimiti-
rul m\n\stirii Octodecat. 

„Bucur\-te, ap\r\toarea familiei cre[tine!“

Sf=nta Tomaida (14 aprilie)
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F\c\toare de minuni
Minunile nu au `ntârziat s\ apar\, c\ci un tâ-

n\r monah, cerând ajutorul sfintei, s-a vindecat
de patima trupului ce-l mistuia. De atunci sfân-
ta a r\mas un sprijin pentru cei care `i cer ajuto-
rul. Aceasta este, pe scurt, via]a acestei neste-
mate a Ortodoxiei ce continu\ s\ str\luceasc\
p\n\ ast\zi [i c\reia i se cuvine toat\ pre]uirea,
dar [i improprierea  calit\]ilor ei sfinte. 

De[i a tr\it `n urm\ cu sute de ani, faptele
sale minunate nu `nceteaz\ s\ ne uimeasc\ pe
noi cei de ast\zi. Ea r\mâne o emblem\ pentru
cei ce tr\iesc [i simt cre[tine[te, dar [i un para-
dox, din p\cate, pentru cei str\ini de Biseric\.
De[i societatea a evoluat de atunci, asta nu
`nseamn\ c\ s-a [i `mbun\t\]it din punct de
vedere moral-spiritual, `ntrucât greutatea de a
r\mâne ne`ntinat `n fa]a unei mentalit\]i din ce
`n ce mai ostile este o crud\ realitate.

„Bucur\-te, ad\post al familiilor
`ncercate de patimi!“

Tenta]iile negative ale modernismului, pro-
movate ca atare, constituie adev\rate obstacole ̀ n
fa]a Sfintei Taine a C\s\toriei. ~n asemenea
condi]ii, Biserica ne arat\ c\ prin abnega]ie [i
credin]\ ferm\, familia poate fi p\strat\ la demni-
tatea ei cea dintâi. De aceea este absolut necesar
s\ lupt\m pentru promovarea uneia dintre cele
mai mari valori ale cre[tin\t\]ii: familia cre[tin\. 

Cu durere constat\m c\ pericolele ce vizeaz\
destr\marea [i ostracizarea institu]iei familiei `n
societatea contemporan\ se `nmul]esc [i devin
din ce `n ce mai agresive. ~nsu[irile familiei sta-
tornicite prin jertf\ de P\rin]ii [i ~nva]\tura
Bisericii tind s\ devin\ acum ni[te subiecte
„tabu“. Calit\]i ale familiei, precum unitate,
sfin]enie, cur\]ie, egalitate, `ncep s\-[i piard\
din consisten]\, nemaifiind tr\ite ca atare. 

A[adar, potrivit Sfântului Ioan Gur\ de Aur,
se impune nu doar ca familia s\ fie descoperit\
ca atare, ci ca ea s\ fie restaurat\ pe deplin.
Cuvintele Sfin]ilor P\rin]i sunt mai mult decât
gr\itoare pentru noi cei de ast\zi: „Trebuie s\
[tim c\ cei ce se `nso]esc prin nunt\ s-au `nso]it
de la Dumnezeu [i sunt cura]i cu chemarea
Celui Curat. S\ p\zeasc\, deci, unul fa]\ de altul
nunta ne`ntinat\ [i `n pace, sa vie]uiasc\ `n
cucernicie. Cei ce au luat unire de la Dum-
nezeu, pentru cinste, dragoste `ntru cur\]ie, `n-
so]irea `ntr-un g=nd [i `n pace, s\ le p\zeasc\ u-
nul cu altul, ca un odor, pentru ca s\ nu li se
cear\ s\ dea r\spuns de cur\]ie [i de celelalte lu-
cruri dumnezeie[ti; [i s\ se `ngrijeasc\ nu numai
de trupul lor, ci mai cu seam\ de sufletele lor,
c\ci `ntr-acest chip [i Dumnezeu va fi cu
dân[ii.“ (Pov\]uirea c\tre Miri, din Sf. Simion
al Tesalonicului, Despre cinstita nunt\) 

Familia, Biserica de acas\
~n familie `nv\]\m s\ tr\im iubirea curat\ ca

reflex al iubirii intratreimice. Odat\ ce am
dobândit aceast\ virtute, `ncepem s\ iubim
marea familie a Bisericii, angajându-ne cu toat\
fiin]a `n a amplifica aceast\ stare duhovniceasc\
`nalt\. A[a putem `n]elege de ce Sfin]ii P\rin]i
pre]uiesc atât de mult familia pe care o numesc
„biserica cea mic\“ (Sf. Ioan Gur\ de Aur) sau
„biserica de acas\“. Voca]ia acestei familii este
des\vâr[irea, iar cei care se str\duiesc s\ `mplin-
easc\ acest scop nobil devin oglind\ a Bisericii,
asem\nându-se cu modelul tainic de iubire din-
tre Hristos [i Biseric\ (Efeseni, 5, 32). 

A[adar, miezul familiei cap\t\ o consisten]\
spiritual\. ~ns\, de obicei, membrii familiei `[i
consum\ toate energile pentru binele exclusiv al
familiei `n mod egoist. Or, aspira]iile familiei
trebuie s\ dep\[easc\ sfera orient\rii exclu-
sivist-materialiste, `ntrucât via]a biologic\ din
familie este darul lui Dumnezeu. Primirea aces-
tui dar ne trimite la mul]umire ca recuno[tin]\,
iar aceasta o facem `n [i prin Sfânta Biseric\. 

Ce `nseamn\ s\ pre]uie[ti
sfin]enia Tainei Cununiei

Pentru ca toate aceste deziderate cre[tine s\
se `mplineasc\, avem nevoie de o educa]ie
cre[tin\ formatoare. Sfin]ii P\rin]i ne arat\ c\ `n
familie, mama este cea care s\de[te credin]a `n
sufletul copilului, iar tat\l este cel care o
`nt\re[te. Pe bun\ dreptate spunem, deci, c\
sfânta Tomaida a primit o educa]ie cre[tin\
adecvat\, care i-a c\l\uzit via]a [i comporta-
mentul ulterior.

Una dintre virtu]ile ei a fost `n]elepciunea,
pe care a dovedit-o din plin. ~n Epistola c\tre
Efeseni 5, 22, Sf. Pavel ne spune c\ femeile tre-
buie s\ se supun\ b\rba]ilor ca Domnului, adic\
s\ se supun\ tuturor lucrurilor care sunt `n con-
formitate cu voin]a Domnului. ~ns\, `n cazul de
fa]\, voin]a cea rea a b\trânului nu a fost ascul-
tat\ de sfânt\, ea deosebind virtutea de p\cat [i,
mai mult decât atât, murind pentru `n\l]\toarea
cauz\ a virtu]ii. Sfânta a demonstrat prin exem-
plul s\u personal, contemporanilor s\i, dar [i
celor de ast\zi, ce `nseamn\ s\ pre]uie[ti [i s\
tr\ie[ti sfin]enia Tainei Cununiei.

Solu]ia tinerilor care aspir\ la c\s\torie, dar
[i a celor care deja au `ntemeiat o familie, `n fa]a
presiunilor ostile ce vin din partea r\uvoitorilor,
r\mâne leg\tura intim\ cu Hristos, Temeiul
familiei. Cercetând vie]uirea sfintei, vom afla c\
este un sprijin tare pentru cei ce doresc s\
tr\iasc\ o via]\ curat\, mai ales acum, când se
dore[te nivelarea valorilor sacre [i a tuturor
sim]\mintelor na]ional-religioase. S\ ne plec\m
cu toat\ fiin]a `naintea acestor paradigme de
via]\ cre[tin\, `ntre care un loc de cinste `l are [i

Troparul Sfintei Tomaida

Mielu[eaua Ta, Iisuse, Tomaida, striga cu mare Glas:

Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc; 

[i pe Tine c\utându-Te m\ chinuiesc;

[i `mpreun\ m\ r\stignesc; 

[i `mpreun\ m\ `ngrop cu Botezul T\u; 

[i p\timesc pentru Tine, ca s\ `mp\r\]esc `ntru Tine; 

[i mor pentru Tine, ca s\ viez pentru Tine; 

ci, ca o jertf\ f\r\ prihan\, 

prime[te-m\ pe mine, 

ceea ce cu dragoste m\ jertfesc }ie. 

Pentru rug\ciunile ei, ca un Milostiv,

mântuie[te sufletele noastre!
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„Dintr-un singur Adam a f\cut
s\ odr\sleasc\ tot neamul
omenesc, strângându-l cu
aceast\ leg\tur\ puternic\,
pentru ca s\ nu se despart\ [i
s\ se risipeasc\“.
~n contextul declar\rii anului
2011 ca Anul omagial al
Sfântului Botez [i al Sfintei
Cununii [i ]inând cont de
provoc\rile lumii contem-
porane, devine necesar s\ ne
reamintim `n ce const\ via]a de
familie atât din punct de vedere
bisericesc, dar [i laic.
Dup\ `nv\]\tura Bisericii noastre, familia

reprezint\ un a[ez\mânt dumnezeiesc care se
`ntemeiaz\ prin c\s\torie, adic\ prin leg\tura
dintre b\rbat [i femeie, binecuvântat\ de
Dumnezeu `n fa]a sfântului altar. Leg\tura
aceasta apare ca un imbold firesc ontologic,
s\dit de Dumnezeu `n om („ {i a zis Domnul
Dumnezeu: Nu este bine s\ fie omul singur,
s\-i facem ajutor asemenea lui“- Facere, 2,
18). Cea dintâi familie s-a `ntemeiat `n rai,
având ca preot [i martor pe ~nsu[i Dumnezeu
(„{i a f\cut Dumnezeu pe om, dup\ chipul
S\u; dup\ chipul lui Dumnezeu L-a f\cut; a
f\cut b\rbat [i femeie. {i Dumnezeu i-a
binecuvântat zicând: cre[te]i [i v\ `nmul]i]i [i
umple]i p\mântul“ - Facere, 1, 27-28).

Rela]iile familiale, 
reglementate prin lege

~n doctrina juridic\ se vorbe[te de familie
ca de o realitate social\, prin ea realizându-se
o comunitate de via]\ `ntre so]i, `ntre p\rin]i
[i copii [i, uneori `ntre alte rude. Ea este o re-
alitate biologic\, pentru c\ `n cadrul ei se re-
alizeaz\ procrea]ia prin unirea biologic\ din-
tre b\rbat [i femeie, dar [i o realitate juridic\,
pentru c\ cele mai importante rela]ii din ca-
drul ei sunt reglementate prin norme juridice
(rela]ii de c\s\torie, raporturi rezultate din ru-
denie, rela]ii privitoare la ocrotirea p\rinteas-
c\, unele rela]ii care privesc obliga]ia de `n-
tre]inere `ntre fo[tii so]i sau cele referitoare la
tutel\, interdic]ii [i curatel\).

~n dreptul familiei se vorbe[te de trei
func]ii ale acesteia: cea de perpetuare a spe-
ciei, f\r\ de care omenirea este de neconce-

put, o func]ie educativ\, prin care se dau
copilului nu numai primele no]iuni despre
conduit\ moral\, dar [i imprim\ personalit\]ii
sale principii, reguli, deprinderi care vor sta
la baza form\rii personalit\]ii sale, [i o func-
]ie economic\, ce se reg\se[te `n regimul co-
munit\]ii de bunuri ale so]ilor [i `n obliga]ia
legal\ de `ntre]inere `n cazuri speciale.

Din prevederile legale care reglementeaz\
rela]iile de familie, rezult\ urm\toarele principii:

Principiul monogamiei – care const\ `n
posibilitatea `ncheierii unei c\s\torii numai
de c\tre persoanele nec\s\torite. Nesocotirea
lui atrage nulitatea absolut\ a celei de a doua
c\s\torii [i e considerat\ infrac]iune, conform
art. 303 din Codul penal.

Principiul c\s\toriei liber consim]ite `ntre
so]i - stipulat expres `n Constitu]ia României,
art.48 alin. (1) „Familia se `ntemeiaz\ pe c\-
s\toria liber consim]it\ `ntre so]i…“, `n Co-
dul familiei art. 1 alin. (3), dar [i `n Decla-
ra]ia universal\ a drepturilor omului (art. 25
[i 26) [i alte acte interna]ionale.

Principiul ocrotirii c\s\toriei [i familiei,
mamei [i copilului - care se realizeaz\ prin
dispozi]iile Codului familiei privitoare la `n-
cheierea c\s\toriei, consim]\mântul liber al
so]ilor, egalitatea `n drepturi a so]ilor, obli-
ga]ia de `ntre]inere reciproc\ a lor, stabilirea
filia]iei fa]\ de mam\ sau tat\ etc.

Principiul egalit\]ii `n drepturi [i `n obli-
ga]ii al so]ilor este prev\zut expres `n Codul
familiei, art. 25: „B\rbatul [i femeia au drep-
turi [i obliga]ii egale `n c\s\torie“, iar `n art.
26 se arat\ c\ „so]ii hot\r\sc de comun acord
`n tot ce prive[te c\s\toria“.

„Ceea ce a unit Dumnezeu, 
omul s\ nu despart\“

Dup\ `nv\]\tura Bisericii noastre se des-
prind urm\toarele `nsu[iri ale familiei cre[-
tine care au fost preluate [i reglementate prin
dispozi]ii legale:

1. Unitatea [i egalitatea so]ilor

Familia se `ntemeiaz\ prin leg\tura dintre
un singur b\rbat [i o singur\ femeie („Fiecare
s\-[i aib\ femeia sa [i fiecare femeie s\-[i
aib\ b\rbatul s\u“- I Corinteni - 7,2). Astfel,
Biserica nu `ng\duie leg\turile dintre un
b\rbat [i mai multe femei, deosebindu-se ast-
fel de percep]ia islamic\, ilustrat\ `n Coran,
`n Sura a 4-a `n care se spune: „Lua]i de so]ii
pe acelea care v\ plac dintre femei - dou\,
trei sau patru.“ Cre[tinismul a ar\tat pentru
prima dat\ c\ femeii i se cuvine aceea[i
pre]uire ca [i b\rbatului, [i a a[ezat-o `n vred-
nicia ei de fiin]\ creat\ dup\ „chipul lui Dum-
nezeu“ – a[a cum m\rturise[te Sfântul Apos-
tol Pavel `n Galateni (3, 28): „Nu mai este

Legea c\s\toriei [i porunca iubirii
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parte b\rb\teasc\ [i parte femeiasc\, pentru
c\ voi to]i una sunte]i `n Hristos Iisus.“

2. Dragostea [i buna `nvoire `ntre so]i

Cele dou\ `nsu[iri se reg\sesc - `n preved-
erile legale - sub denumirea de „consim]\-
mânt valabil exprimat“, fiind una dintre con-
di]iile necesare la `ncheierea c\s\toriei.

3. Cur\]ia 

So]ii nu trebuie s\ se g\seac\ `n apropiat\
`nrudire trupeasc\ [i sufleteasc\. Astfel,
Biserica a stabilit, prin canoanele ei, gradele
de rudenie care fac cu neputin]\ `ncheierea
c\s\toriei. Leg\tura de rudenie constituie un
impediment prev\zut [i `n Codul familiei `n
art. 6 alin.(1), fiind interzis\ `ntre rudele `n
linie dreapt\ [i colateral\ pân\ la gradul al pa-
trulea inclusiv.

4. Sfin]enia

Familia trebuie s\ fie binecuvântat\ prin
Taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel,
apreciind valoarea [i `nsemn\tatea pe care o
are c\s\toria prin care se `ntemeiaz\ familia, o
nume[te „tain\ mare“ (Efeseni - 5, 32), numai
dac\ ea este `ntemeiat\ `n Hristos [i `n Biseric\.
Legile civile prev\d posibilitatea celebr\rii re-
ligioase a c\s\toriei, dar numai dup\ `ncheierea
celei civile (art. 48 alin. (2) din Constitu]ia Ro-
mâniei), [i f\r\ a avea vreo relevan]\ juridic\.

5. Tr\inicia 

C\s\toria trebuie s\ fie pentru toat\ via]a,
pentru c\ „ce a `mpreunat Dumnezeu, omul
s\ nu despart\“(Matei 19,26), iar Sfântul A-
postol Pavel spune „celor ce sunt c\s\tori]i le
poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia s\ nu
se despart\ de b\rbat. Iar dac\ s-a desp\r]it, s\
r\mân\ nem\ritat\ sau s\ se `mpace cu
b\rbatul s\u; tot a[a, b\rbatul s\ nu-[i lase fe-
meia“ (I Corinteni - 7,10-11). A[adar, `n afar\
de moartea trupeasc\, sfânta Biseric\ `ng\-
duie desfacerea c\s\toriei so]ilor sau divor]ul
numai din cauze asem\n\toare mor]ii tru-
pe[ti: adulterul sau alte leg\turi trupe[ti ne`n-
g\duite (Matei 19, 9). Legisla]ia noastr\ civil\
– art. 37 [i 38 din Codul familiei accept\ di-
vor]ul numai `n „cazuri excep]ionale“, atunci
când, datorit\ unor motive temeinice, rapor-
turile dintre so]i sunt grav [i iremediabil v\t\-
mate, `ncât continuarea c\s\toriei este im-
posibil\. Sfânta Biseric\ `ng\duie rec\s\tori-
rea so]ilor v\duvi, `ns\ nu la infinit.

6. Scopul familiei 

Potrivit `nv\]\turii cre[tine, scopul c\s\to-
riei `l reprezint\ na[terea de copii pentru `n-
mul]irea neamului omenesc, ajutorarea reci-
proc\ a so]ilor `n scopul u[ur\rii vie]ii [i o-
crotirea moralit\]ii so]ilor. De asemenea, atât
legea civil\, cât [i cea bisericeasc\, aminte[te
datoriile reciproce ale so]ilor pentru ca via]a
de familie s\ fie curat\ [i s\n\toas\. Astfel,

datoriile civile sunt: obliga]ia de sprijin
moral, de fidelitate, de coabitare (de a locui
`mpreun\), obliga]ia reciproc\ de `ntre]inere,
cea cu privire la contribu]ia lor la cheltuielile
c\sniciei [i cea cu privire la bunurile lor, `n
timp ce datoriile biserice[ti cuprind: iubirea
[i stima reciproc\, credincio[ia, ajutorarea,
cur\]ia [i cump\tarea, munca `mpreun\ [i
des\vâr[irea moral\.

C\s\torie sau contract civil?
Caracterul de contract civil al c\s\toriei

este contestat nu numai de Biseric\, ci [i de
actuala literatur\ juridic\ de specialitate, care
constat\ numeroase deosebiri de esen]\ `ntre
actul juridic al c\s\toriei [i contractul civil: 

1. dac\ `n cazul unui contract, con]inutul o-
bliga]iilor pe care p\r]ile [i le asum\ este deter-
minat prin voin]a lor, `n actul juridic al c\s\to-
riei, statutul de persoan\ c\s\torit\ e stabilit
imperativ de lege [i trebuie asumat ca atare;

2. ̀ n timp ce, ̀ n cazul contractului, p\r]ile ur-
m\resc scopuri diferite, prin c\s\torie se urm\-
re[te scopul comun al `ntemeierii unei familii;

3.contractul poate fi modificat [i desf\cut
prin acordul p\r]ilor, `n schimb c\s\toria nu
poate fi desf\cut\ decât de instan]a de jude-
cat\ [i, mai nou, `n fa]a autorit\]ii notariale `n
anumite condi]ii;

4. c\s\toria nu poate fi afectat\ de moda-
lit\]i (termen sau condi]ie), a[a cum poate fi
contractul;

5. nulit\]ile - `n cazul c\s\toriei - prezint\
anumite particularit\]i fa]\ de contracte sau
alte acte juridice.

A[adar, dac\ umanitatea reprezint\ o cunu-
n\ a crea]iei, familia apare ca o „mic\ biseric\“,
omul fiind preot al acesteia. Sfântul Teofil al
Antiohiei vede `n „omul conjugal chipul Dum-
nezeului Treimic [i `n dogma trinitar\ o icoan\
a comunit\]ii conjugale“. A[adar, o `ntoarcere
la voca]ia originar\ a familiei este imperativ\.
(pr. Ioan APOSTU, Parohia Valea Seac\)

„~nfrumuse]eaz\-]i
casa cu mult\
cuviin]\“

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, `n Omilia
despre c\s\torie din comentariul la Efe-
seni, coment=nd versetul: „B\rba]i, iu-
bi]i pe femeile voastre, dup\ cum [i
Hristos a iubit Biserica!“ (Efeseni 5, 25)
face c=teva aprecieri cu privire la rela-
]iile `ntre so]i:

„Femeia va `nv\]a de la b\rbat care e
bog\]ia cea adev\rat\ (...). S\ o `nve]e
so]ul c\ s\r\cia nu e niciun r\u. Dar s-o
`nve]e nu numai cu cuvântul, ci [i cu
fapta. S\ o `nve]e s\ dispre]uiasc\ slava
lumii [i atunci femeia, nimic de acest fel
nici nu va mai zice, nici nu va mai pofti.
{i, primind-o ca pe un lut dat `n mâinile
sale spre modelare, a[a, din seara `n care
o ia `n patul lor de c\snicie, s\ o `nve]e
`ntreaga `n]elepciune, blânde]ea, cum s\
vie]uiasc\ cu cuviin]\ [i respect, surpând
chiar dintru `nceput [i chiar din fa]a
u[ilor c\sniciei lor poftirea bunurilor lu-
mii acesteia. (...) Ci s\-i fie podoaba sim-
pl\ [i luminoas\, `ns\ str\lucirea `m-
podobirii s\ nu treac\ de m\sura cu-
viin]ei. Iar tu, b\rbate, l\sând celor de pe
scen\ toat\ aceast\ `mpodobire, `nfru-
muse]eaz\-]i casa cu mult\ cuviin]\ [i
mai bine s\ fie plin\ de mireasma `ntregii
`n]elepciuni, decât de orice alt parfum.

C\ci nimic nu este via]a de aici, [i m\
rog [i te `ndemn [i voi face totul ca a[a s\
ne `nvrednicim s\ petrecem `n via]a
aceasta, `ncât s\ putem s\ fim f\r\ nici o
team\ `mpreun\ [i `n veacul ce va s\ fie.“
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RREEPPEERREE

1 aprilie
- a primit în audienþã pe: Pr. Florin Ursu, Parohia Coteni; Pr.

Alexandru Croitoru, Parohia Mândri[ca; d-l Laurenþiu Leoreanu,
Primarul Mun. Roman;

2 aprilie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Bogdana.

3 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Bogdana. A rostit cu-

vânt de `nv\]\tur\;

4 aprilie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative în

cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit în audien]\ pe: Pr. Alexandru Croitoru, Parohia

Mândri[ca; un grup de credincio[i din Parohia Lazaret; Pr.
Constantin Ceau[u, Parohia Scor]eni; Pr. Vasile Cozma, protopop al
Protopopiatului Buhu[i;

5 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ de lucru la Biserica „Sfântul Ioan“, Bac\u;

6 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Sfântul Mare Mucenic

Emilian din Durostor“, Ciolpani;
- a oficiat Slujba Canonului Sfântului Andrei Cretanul la

M\n\stirea „Sfântul Mare Mucenic Emilian din Durostor“,
Ciolpani. A rostit cuvânt duhovnicesc;

7 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul

sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a prezidat [edin]a cu preo]ii capelani [i din institu]iile

bugetare: [coli, spitale, unit\]i militare;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Radu Ovidiu, Bac\u; Pr. Petru

Dinu, Parohia „~nvierea Domnului“, Bac\u;

8 aprilie
- a oficiat Slujba Acatistului Bunei Vestiri la Biserica „Precista

Mare“, Roman. A rostit cuvânt duhovnicesc;
- a primit în audien]\ pe: Pr. Marcel Onofrei, Parohia

„Pogorârea Duhului Sfânt“, Roman; Pr. Constantin Tiron, Parohia
„Sf. Gheorghe“, Cordun; Pr. Costel Mare[, protopop al Proto-
popiatului Moine[ti; Pr. Marius Popescu, Parohia „Sf. Ioan“, Bac\u;

09 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopalã

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. 

10 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a dat interviu la Radio Ia[i;

11 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou; 
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n

cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;

13 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou; 
- a primit `n audien]\ pe: d-l C\t\lin Cioloca, Bac\u; d-l C\t\lin

Carp, Roman; d-l {tefan Diaconu, Bac\u; Pr. Marius Ro[u, Parohia
Hemeiu[; d-l Mihai Olaru, D\rm\ne[ti; Pr. Florin Ursu, Parohia
Coteni; Pr. Daniel Marari, Parohia Fundul Tutovei; Pr. Ioan
Vasiloiu, Parohia H\ineala; Mo]oc Ovidiu Nicolae, Pânce[ti; 

14 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou; 
- s-a `ntâlnit cu d-l Romeo Stavarache, primarul Mun. Bac\u;

15 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai `nainte sfin]ite, `n

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Stoica Silviu

Constantin, pe seama Parohiei Oni[cani;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a sus]inut interviu la 1 TV Neam];

16 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie, `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Stoica Silviu

Constantin, pe seama Parohiei Oni[cani [i `n treapta de diacon pe
tân\rul teolog Lauren]iu Irimia, pe seama Capelei „Sf. ~mp.
Constantin [i Elena“, E 85, km 406;

17 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Intrarea Domnului `n

Ierusalim“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a oficiat Slujba de punere a pietrei de temelie a Bisericii
„Intrarea Domnului `n Ierusalim“, Bac\u;

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Lauren]iu Irimia, pe
seama Capelei „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, E 85, km 406 [i `n treapta
de diacon pe tân\rul teolog Theodor Terinte, pe seama Parohiei Br\ni[teni;

- a oficiat Slujba Deniei din Sfânta [i Marea Luni, la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

- a participat la Concertul de cânt\ri din Postul Mare sus]inut
de Grupul psaltic Bizantyion, Ia[i, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-
vioasa Parascheva“, Roman;

- a participat `mpreun\ cu preo]ii din Protopopiatul Roman [i
credincio[i la procesiunea organizat\ cu prilejul Duminicii Floriilor.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 

18 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Deniei din Sfânta [i Marea Mar]i la Biserica

„~nvierea Domnului“, Bac\u;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a aghiesmei pentru a se putea ofi-

cia Sfânta Liturghie `n Biserica „~nvierea Domnului“, Bac\u. A ros-
tit cuvânt de `nv\]\tur\;

21 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-

vioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Theodor Terinte,

pe seama Parohiei Br\ni[teni [i `n treapta de diacon pe d-l Munteanu
Nicolae, pe seama Schitului Zimbru; 

22 aprilie
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parscheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei pentru scoaterea Sfântului Aer, la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parscheva“, Roman. A rostit cu-
vânt duhovnicesc.

(A consemnat arhid. Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)

Repere din agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe luna aprilie 2011

Programul Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, 
`n zilele Sfintelor S\rb\tori
Pascale [i S\pt\m=na
Luminat\

24 aprilie
- a oficiat Slujba ~nvierii [i Sfânta Liturghie la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a oficiat Slujba Vecerniei ~nvierii la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman,
`nconjurat de preo]ii din Protopopiatul Roman. A
rostit cuvânt duhovnicesc;

25 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul

Gheorghe“, Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sfântul

Gheorghe“, Roman. A rostit cuvânt ocazional;

26 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica I]cani,

Protopopiatul Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a A[ez\mântului so-

cial din parohia I]cani, Protopopiatul Bac\u;
- a acordat rangul onorific de...... PC Pr. {tefan

Poiat\, Parohia I]cani, Protopopiatul Bac\u;

28 aprilie
- a participat la Concertul pascal sus]inut de

corala preo]ilor din Protopopiatul One[ti;

29 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie 
- a oficiat Slujba Vecerniei `n Parohia Valea lui

Ion, Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\; 

30 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala

„~n\l]area Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

- a oficiat slujba de pomenire a episcopului Ioa-
chim Mare[, la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u.

Transmisiuni radiofonice 
de la Catedrala arhiepiscopal\
din Roman

~n Duminica a cincea din Post, a Sfintei Cuvioase
Maria Egipteanca, slujba Sfintei Liturghii arhiere[ti,
oficiat\ de c\tre Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, a fost transmis\ `n direct de c\tre Radio
Ia[i. ~n aceast\ zi, la Catedrala „Sf. Parascheva“ din

Roman, r\spunsurile la stran\ au fost oferite de c\tre
Corul „Filomelos“ din One[ti.

{i slujba Deniei celor 12 Evanghelii din Joia
Mare, 21 aprilie a.c., oficiat\ la Catedrala arhie-
piscopal\ din Roman de c\tre PS P\rinte Ioachim
B\c\uanul, a fost transmis\ `n direct de c\tre acela[i
post de radio, ale c\rui emisiuni pot fi recep]ionate `n
jude]ele Bac\u, Boto[ani, Gala]i, Ia[i, Neam], Sucea-
va, Vaslui, Vrancea, Br\ila [i Buz\u, dar [i `ntr-o parte
a Republicii Moldova [i Ucrainei.


