EDITORIAL

Doar limba Rusaliilor poate reface
dialogul cu Dumnezeu
Nimic nu este mai `nt=lnit `n
diferite medii: social, politic [i
mai ales religios, dec=t `ndemnul la unitate, iar acest
`ndemn nu poate fi doar
rezultatul unor calcule [i
interese ce decurg din activit\]ile specifice acestora, ci
dintr-o necesitate fireasc\ sau
mai bine zis dintr-o voca]ie
ontologic\ a omului. Antropologia biblic\ [i patristic\
define[te esen]a omului ca
fiind chip al protochipului
dumnezeiesc, unul [i `ntreit.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Toate coresponden]ele teandrice dintre chip [i
protochip stabilesc o cale de cunoa[tere a lui
Dumnezeu [i a omului prin Dumnezeu [i devin
mediul, cadrul, care face din om un loc al
prezen]ei lui Dumnezeu. Starea paradisiac\ dezleag\ cel mai bine `n]elesurile comuniunii interpersonale a omului cu Dumnezeu, `ntr-o leg\tur\
a iubirii izvor=te din Dumnezeu [i `mp\rt\[ite
omului care, transfigurat, o `ntoarce ca ofrand\
lui Dumnezeu, `ncheind inelul iubirii mistice `ntr-o ascenden]\ epectatic\.

Omul se reg\se[te pe sine atunci
c=nd ~l `nt=lne[te pe Dumnezeu
Omul nu poate fi definit numai prin ceea ce
face, ci, mai ales, prin ceea ce este [i ceea ce
devine. Holmes zicea c\ `n aceast\ lume nu este
important unde reu[im s\ ajungem, ci care este
direc]ia `n care ne mi[c\m. Iar sintagma patristic\
„Dumnezeu Se face om pentru ca omul s\ se fac\
dumnezeu“ subliniaz\ tocmai voca]ia fundamental\ a omului care trebuie s\ fie orientat permanent spre Dumnezeu, Biruitorul mor]ii. De aceea,
afirma]ia socratic\ a cunoa[terii de sine `[i
g\se[te sensul doar ca raportare la cunoa[terea lui
anul IV (XII) nr. 6

Dumnezeu, Cel care transfigureaz\ [i pnevmatizeaz\ materia. Dac\ omul ar r\m=ne doar la
cunoa[terea de sine, acest fapt nu-i de ajuns,
`ntruc=t aceasta `l face suficient sie[i, f\r\ s\ se
mai raporteze la Dumnezeu. M=ntuitorul, la
plinirea vremii, nu a preluat principiul socratic
gnosis te afton, ci a chemat omul la metanoia,

adic\ la a-[i orienta fiin]a c\tre Cel ce este. Prin
urmare, omul, ca fiin]\ pshio-somatic\, cu
con[tiin]\ de sine, nu trebuie s\ descopere `n
fiin]a sa doar sinele personal [i con[tient, ci pe
Dumnezeu, Care este Duh [i Se roag\ `n noi cu
suspine negr\ite. Acest Duh este M=ng=ietorul,
Vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torul de via]\.
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Babilonul simbolizeaz\ triumful ne`mplinit al unei
lumi care evalueaz\ doar latura perisabil\ a omului
[i de aceea e[ecul s\u este atât de zguduitor.

Â
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~ntr-un alt sens, omul nu se reg\se[te pe sine
dec=t atunci c=nd L-a `nt=lnit pe Dumnezeu [i
c=nd templul trupului s\u este Biserica `n care
locuie[te El [i aceasta pentru c\ orice efort uman
solitar `n raport cu Dumnezeu nu poate dep\[i
limitele perisabilului. Doar `mpreun\-lucrarea cu
harul divin poate face fiin]a uman\ loc al teofaniilor, iar tot complexul tr\irilor [i activit\]ilor ei
devine divino-uman pentru c\ Dumnezeu este
prezent `n fiin]a omului.
Perioada post-edenic\ [i mai ales post-diluvian\ a fost marcat\ de dorin]a nostalgic\ profund
ancorat\ `n fiin]a uman\ a reg\sirii de sine [i a
refacerii unit\]ii primordiale izvor=te din comuniunea cu Dumnezeu. Umanitatea c\zut\ a resim]it
tragic lipsa coeren]ei [i limpezimea `n]elesurilor lucrurilor, `ns\ sentimentul poate cel mai puternic ce
a caracterizat-o a fost dorin]a devenirii `ntru fiin]\,
a autodep\[irii condi]iei ei perisabile, ca o dominant\ ce a urm\rit-o `n toat\ istoria [i care nu e
altceva dec=t strig\tul mut al chipului lui Dumnezeu din om dezgolit de ve[m=ntul prezen]ei divine.

Babilon,
paradoxul Ierusalimului ceresc
Evenimentul biblic cel mai sugestiv care arat\
confuzia, neputin]a dep\[irii condi]iei umane,
e[ecul efortului colectiv uman al unei societ\]i
lipsite de prezen]a lui Dumnezeu [i care este sortit\ s\ se risipeasc\ se afl\ `n capitolul 11 din
Cartea Facerea, unde este istorisit\ zidirea neterminat\ a Turnului Babel. Turnul Babel ini]iaz\ `n
istoria umanit\]ii imaginea [ablon de ax\ a valorilor, trimi]=nd la ideea de verticalitate [i mediere, ca voca]ie a omului `n raportul s\u cu
Dumnezeu [i crea]ia, a[a cum scara lui Iacov
(Facerea 28, 12), Sinaiul sau Carmelul reprezint\
imaginea-simbol a efortului ascetic ce duce la
`ndumnezeire. ~n cazul de fa]\, Babel este o parodie nefericit\ a unui efort uman colectiv r\mas
prizonier al propriilor mijloace circumscrise orizontului neputin]ei. Incompatibilitatea dintre inten]iile constructiviste ale babilonienilor [i cele
ale planului dumnezeiesc evoc\ dezintegrarea
unit\]ii primordiale [i anun]\ exodul [i supravie]uirea `n pribegia `nstr\in\rii omului de Dumnezeu. Conform hermeneu]ilor biblici, limba babilonienilor ar fi fost cea adamic\, iar turnul - o
replic\ artificial\ a pomului paradisiac ce ar fi
putut constitui scara spre `nve[nicire a protop\rin]ilor. Astfel, Babel ar putea fi evaluat fie ca
`ncercare nostalgic\ de refacere a unit\]ii primordiale dintre Dumnezeu [i om, fie ca efort vanitos
de c=[tigare a unui dar ceresc izvor=t dintr-o
pornire luciferic\ reiterat\. Cu toate c\ pedeapsa
pentru aceast\ atitudine gre[it\ a fost amestecarea
limbilor [i exodul, Dumnezeu va binecuv=nta
prin Avraam - p\rintele credin]ei - toate popoarele p\m=ntului, iar prin profe]i va preg\ti umanitatea pentru venirea timpului mesianic al rea[ez\rii valorilor `n matricea lor fireasc\.

Reprezentare plastic\ a Turnului Babel,
tablou realizat de Pieter Brueghel cel B\tr=n, 1564

Al\turi de construirea turnului, capitolul 11
din Facerea istorise[te [i zidirea cet\]ii Babilon,
echivalent al ora[ului blestemat, opusul Ierusalimului ceresc `n plan simbolic, o minun\]ie viciat\, care, prin frumuse]ile [i inten]iile ei, a debusolat pe om, orient=ndu-l spre un sens gre[it al
`n]elegerii voca]iei sale ontologice. Babilonul
simbolizeaz\ triumful ne`mplinit al unei lumi
care evalueaz\ doar latura perisabil\ a omului [i
de aceea e[ecul s\u este at=t de zguduitor. Babel
reprezint\ antiteza Ierusalimului ceresc, ce ne `nf\]i[eaz\ o societate golit\ de valen]e spirituale,
sortit\ prin aceasta risipirii, iar refacerea unit\]ii
ini]iale pierdute devine viabil\ doar ca ac]iune
chenotic\-filantropic\ dumnezeiasc\. Apocalipsa
lui Baruch prezint\ toate am\nuntele legate de construirea turnului, `nf\]i[=ndu-l ca pe o lucrare contrar\ naturii. De aceea, dup\ p\rearea lui pseudoPhilon, ea nici nu a fost finalizat\, ci s-a d\r=mat
par]ial datorit\ unui v=nt puternic sau cutremur.
Conform afirma]iilor exege]ilor biblici, Babel
ar fi expresia neaccept\rii de c\tre om a unui
Dumnezeu unic [i `ncercarea construirii unui
nume care s\ nu poarte `n m\runtaiele sale taina
lui Dumnezeu. De aceea turnul poart\ un nume
idolatru [i nu iconic, imboldul autonom al babilonienilor fiind o desacralizare a numelui.

Glosolalia pune fa]\ `n fa]\
zidirea turnului Babel [i
momentul Cincizecimii
Origen spune c\ Dumnezeu a trimis pe `ngeri
pentru a amesteca limbile, iar limba lui Adam,

ebraica (adamica), a dat na[tere la 72 de idiomuri
[i popoare diferite, confirm=nd astfel teza monogenezei limbajului omenesc. De la speran]a
ob]inerii faimei n\scute din f\urirea unui nume
propriu unic, umanitatea a regresat `n pluralitatea
idiomurilor; de la limba sacr\ plin\ de via]\ a lui
Adam, care dialoga liturgico-mistic cu Dumnezeu, pe care constructorii turnului `nc\ o vorbeau,
la o secularizare a limbajului, la o mutilare tehnicist\ actual\ ce a pierdut componenta fundamental\ a ei: puterea de coeziune, liantul comuniunii
`ntre oameni pe care doar Logosul o poate avea.
Limbile amestecate au devenit traduceri aproximative, nostalgice ale unei limbi primordiale numite `n unele tradi]ii „limba p\s\rilor“, un grai
`naripat izvor=t din Dumnezeu. Pierz=nd limpezimea limbii originilor, omul a r\mas prizonierul
multiplicit\]ii interesurilor [i prolixit\]ii, imposibilitatea comunic\rii inteligibile proiect=ndu-l
`ntr-o situa]ie nefericit\ a limbajului conflictual,
pierz=nd latura sa sacr\. Prin numire, Adam a dat
identitate Universului, deoarece cuv=ntul s\u era
fundamentat pe prezen]a dinamic\ a Logosului
„prin Care toate au fost f\cute“ [i a ar\tat prin
aceasta leg\tura intim\ dintre cuv=nt, via]\ [i
sacru. ~n schimb, constructorii turnului, `ncerc=nd s\-[i fabrice un nume artificial, un destin
spiritual, folosindu-se de lucruri materiale, s-au
situat `ntr-o postur\ nefireasc\. Drama lor se
na[te din conceperea eronat\ a locului anex ocupat de limbaj `n iconomia valorilor umane.
Limbajul este o realitate vital\, un liant ce vitalizeaz\ comuniunea interpersonal\, dar care poate
`n acela[i timp s\ o desfigureze printr-o s\r\cire a
lui, prin pierderea for]ei creatoare a Logosului.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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La Cincizecime, Duhul a `mplinit ceea ce `n timpuri
str\vechi babilonienii, `ntr-uun mod nechibzuit,
nu au reu[it s\ fac\: a unit pe om cu Dumnezeu,
ar\tând sensul [i `n]elesurile acestei `ntâlniri.

aceea dumnezeul spre care s-a `ndreptat era unul
fabricat, artificial, un produs al propriei sale
min]i. Cincizecimea este `mplinirea fiin]ei umane, care preg\tindu-[i templul trupului prime[te
pe Dumnezeu Treimic `n l\untrul tainic ce este
cetate zidit\ pe st=nc\ [i turn ce supravegheaz\
r\zboiul duhovnicesc [i mediaz\ comunicarea energiilor teandrice. Fiecare om devine astfel un
Babel des\v=r[it. Paralelismul dintre cele dou\
evenimente ne prezint\ pe de o parte un Babel, ca
simbol al amestec\rii graiurilor, al confuziei [i al
pierderii comuniunii cu Dumnezeu, iar pe de alta
o Cincizecime ce umple golul de Dumnezeu din
fiin]a uman\, care cicatrizeaz\ r\nile p\catului
adamic [i reface unitatea fiin]ial\ a omului `ntr-o
comuniune a iubirii divino-umane. ~mbr\ca]i cu
Duhul Sf=nt, cu „putere de sus“ (Luca 24, 49),
apostolii [i-au `nvins teama de moarte, c\ci `n inima lor locuia Izvorul vie]ii [i au vestit celor 16
neamuri din Ierusalim adev\rul revelat al `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu.

Cincizecimea - replica
binecuv=ntat\ a turnului Babel

„Odinioar\, limbile au fost amestecate pentru `ndr\zneala zidirii turnului;
iar acum limbile au fost `n]elep]ite pentru slava cuno[tin]ei de Dumnezeu.
Atunci a pedepsit Dumnezeu pe cei nelegiui]i pentru gre[eal\, acum a luminat
pe pescari cu Duhul. Atunci s-a lucrat felurimea limbilor spre pedepsire,
acum se re`nnoie[te `n]elegerea spre m=ntuirea sufletelor noastre“
(Slava de la Stihoavna Vecerniei Cincizecimii)

Â

Potrivit patristicii, pedeapsa constructorilor
turnului va lua sf=r[it odat\ cu instaurarea timpului mesianic al `mp\c\rii contrariilor, c=nd „orice
vale se va umple [i orice deal se va pleca“, c=nd
nu va mai fi nici elin, nici evreu, parte
b\rb\teasc\ sau femeiasc\, pentru c\ to]i vom fi
una `n Hristos, El, Hristos, fiind ultimul Cuv=nt
al Tat\lui prin care se realizeaz\ palingeneza,
adic\ restaurarea ontologic\ a lumii c\zute. Ca un
arc peste timp, ideea de unitate este accentuat\
din nou plenar `n Ghetsimani, c=nd HristosDomnul cere unitatea oamenilor dup\ chipul [i
fundamentul treimic. Ideea restabilirii unit\]ii [i a
normaliz\rii modului uman de a fi `n cadrul firesanul IV (XII) nr. 6

cului revelat va `ncepe cu Cincizecimea. Cele
dou\ evenimente biblice, al zidirii turnului [i al
Cincizecimii, sunt a[ezate fa]\ `n fa]\ [i au ca element comun glosolalia, adic\ vorbirea `n limbi
din perspective diferite. Antonimia sensurilor [i
valorilor celor dou\ evenimente este dat\ de
`n]elegerea diferit\ a raportului dintre voin]a lui
Dumnezeu [i r\spunsul voin]ei umane. Atunci
c=nd cele dou\ nu ajung la un consens, apar bre[e
ce-l pot circumscrie pe om unei autonomii ilicite,
`n care el se hr\ne[te cu propriile iluzii [i alunec\
spre utopic. Acest lucru nu a fost luat `n seam\ de
babilonieni. ~n plin ev al revela]iei, omul alearg\
spre Dumnezeu f\r\ a-L avea ca partener [i de

La Cincizecime, Duhul a `mplinit ceea ce `n
timpuri str\vechi babilonienii, `ntr-un mod
nechibzuit, nu au reu[it s\ fac\: a unit pe om cu
Dumnezeu, ar\t=nd sensul [i `n]elesurile acestei
`nt=lniri. Nu avem nevoie de tehnic\ [i de materie
pentru a ne `nt=lni cu cel nematerialnic, ci de deschidere [i preg\tire. Apostolii erau `n toat\ vremea `n Biseric\ l\ud=nd pe Dumnezeu, de aceea
s-au umplut de Duhul Sf=nt. Este o urcare spre
ad=ncurile fiin]ei noastre. ~l `nt=lnim pe
Dumnezeu cobor=nd `n noi. La Cincizecime, trei
mii de oameni au primit botezul [i `n felul acesta
a luat fiin]\ Biserica v\zut\, fiecare persoan\ fiind un templu al Duhului sf=nt restaurat prin interior de harul lui Dumnezeu. Biserica a devenit
un edificiu `n care fiecare suflet este asemenea
unei c\r\mizi a[ezate la construirea ei, al c\rui
liant - iubirea r\stignit\ [i milostiv\ a lui
Dumnezeu - `l face indestructibil [i a c\rui limb\
- a credin]ei - mijloce[te comuniunea tuturor:
„C=nd un m\dular sufer\, tot trupul sufer\“.
Comuniunea tuturor na[te un trup eclesial unit
nup]ial cu Dumnezeu [i prin aceasta indestructibil, un edificiu `n care Duhul treze[te `n noi
con[tiin]a apartenen]ei divine `ntru leg\tura iubirii ce ne une[te fiin]ial dincolo de deosebirile
etnice, sociale, politice: „fie iudei, elini, robi sau
liberi“(I Cor. 12, 13). Astfel, Cincizecimea devine replica binecuv=ntat\ a turnului, care se
`nal]\ ca edificiu divino-uman din ini]iativa divin\ [i care ne arat\ faptul c\ Dumnezeu nu este
circumscris doar unor anumite spa]ii, ci c\ El este
atotprezent [i c\ locuie[te `n inima noastr\.
Edificiul divino-uman al Bisericii este mediul `n
care omul se `nt=lne[te cu Dumnezeu, este turnulscar\ pe care omul urc\ [i Dumnezeu coboar\
`ntr-o comunicare teandric\ a energiilor `ndumnezeitoare.
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Dup\ Cincizecime, apostolii L-aau vestit pe Hristos `n diferite limbi,
ref\când unitatea limbajului care este unul sacru, liturgic, `n care
cuvântul are o semantic\ ce tinde spre unitatea celui paradisiac.

Fragment din Cartea Facerea unde se vorbe[te despre Turnul Babel

Â

Paralelismul celor dou\ evenimente este eviden]iat [i `n cultul Bisericii, care vede `n
Cincizecime ridicarea pedepsei babilonienilor
prin restabilirea unit\]ii fiin]ei umane [i a comuniunii interpersonale [i care sl\ve[te `ntr-un singur glas, al credin]ei, pe M=ng=ietorul. Astfel,
Condacul Cincizecimii m\rturise[te: „C=nd cel
Prea`nalt, pogor=ndu-Se a amestecat limbile, a
desp\r]it neamurile; iar c=nd a `mp\r]it limbile
cele de foc, la o unire pe to]i a chemat; [i cu un
glas sl\vind pe Duhul cel Preasf=nt“. ~ns\, cel
mai bine este subliniat\ corectarea gre[elii lucr\torilor babilonieni prin darul Cincizecimii `n Slava de la Stihoavna Vecerniei: „Odinioar\, limbile
au fost amestecate pentru `ndr\zneala zidirii turnului; iar acum limbile au fost `n]elep]ite pentru
slava cuno[tin]ei de Dumnezeu. Atunci a pedepsit Dumnezeu pe cei nelegiui]i pentru gre[eal\,
acum a luminat pe pescari cu Duhul. Atunci s-a
lucrat felurimea limbilor spre pedepsire, acum se
re`nnoie[te `n]elegerea spre m=ntuirea sufletelor
noastre“. Este clar mesajul soteriologic al Rusaliilor care a[az\ efortul ascetic [i cognitiv al fiin]ei `n matca fireasc\ a `mpreun\-lucr\rii duhovnice[ti cu Dumnezeu.
~n acest turn nou, de tip eclesial, ce se `nal]\
din omul cel nou, un rol fundamental `l are Duhul
Sf=nt, trimis `n lume `n numele lui Hristos. De
aceea este necesar nu s\ ne construim un nume, ci
s\ purt\m numele lui Hristos pentru a putea fi
m\dularele trupului S\u [i a fi pnevmatofori.
~mbr\c=ndu-ne `n Hristos, particip\m la unitatea
lui Adam cel nou care dep\[e[te toate barierele [i
inconvenientele legilor umane, fiind recrea]i,
restaura]i `n Duhul. To]i suntem recapitula]i `n
Hristos [i uni]i prin aceasta cu Dumnezeu, iar firea
noastr\ „enipostaziat\“ `n Hristos dob=nde[te
calit\]i `ndumnezeitoare. Dac\ lucrarea lui Hristos
este `ndreptat\ spre firea uman\, cea a Duhului

este `ndreptat\ c\tre persoanele umane; de aceea
unirea Sa cu persoanele apare sub forma limbilor
`mp\r]ite fiec\rui membru al Bisericii, deschiz=nd
drumul prezen]ei interioare a lui Dumnezeu `n om.
Chenoza M=ng=ietorului [i prezen]a Sa `n
martorii Cincizecimii este `nceputul vie]ii
duhovnice[ti, Duhul f\c=nd din fiin]a noastr\
loca[ al Treimii. ~n interiorul Bisericii, unitatea [i
multiplicitatea devin compatibile, se presupun,
iar Biserica este o cetate `n care societatea omeneasc\ este un reflex p\m=ntesc al celei cere[ti,
fiind `n acela[i timp singura posibilitate a ie[irii
din blestemul babilonic. Biserica este turnul ce
une[te pe om cu Dumnezeu, ale c\rui trepte
sub]iaz\ fiin]a f\c=nd-o asemenea cu Dumnezeu
dup\ har. Tainele Bisericii sunt tot at=tea trepte
sau puteri ce fortific\ fiecare persoan\ `n parte,
conduc=nd-o de la individualitatea ce f\r=mi]eaz\
firea uman\ la unitatea izvor=t\ din comuniunea
cu Dumnezeu. Temelia acestui edificiu este
Hristos, Care este totul `n to]i [i care o dinamizeaz\ spre scopul ei ultim, unirea fiec\rei
persoane cu Dumnezeu. Patristica m\rturise[te c\
scopul vie]ii cre[tine este dob=ndirea Duhului,
`ndumnezeirea, care `ncepe `n lumea aceasta [i se
des\v=r[e[te `n ve[nicie [i este animat\ de sinergismul harului. De aceea spunem c\ Biserica este
via `n care Dumnezeu lucreaz\ [i al c\rei turn de
paz\ une[te cerul cu p\m=ntul.

Limbajul nu este o anex\ a firii
noastre, ci receptacol al teofaniei
Dac\ p\catul a fost s\v=r[it de om, ini]iativa
m=ntuirii apar]ine lui Dumnezeu. Astfel, chenoza
hristic\ indic\ sensul `nt=lnirii cu Dumnezeu:
„Dumnezeu S-a f\cut om pentru ca omul s\
devin\ dumnezeu“. Spre Dumnezeu nu putem ac-
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cede dec=t dac\ El coboar\ la noi [i astfel `ntruparea Sa este turnul-scar\ pe care S-a cobor=t
pentru ca `mpreun\ cu El s\ urc\m treptele devenirii noastre. Este motivul pentru care psalmistul spune: „De n-ar zidi Domnul casa, `n zadar
ne-am osteni“. Dumnezeu ini]iaz\ m=ntuirea, e
`mpreun\ cu noi pe cale [i ne a[teapt\ cu bra]ele
deshise pe Golgota, sprijinindu-ne crucea destinului [i a `nvierii noastre.
Dup\ Cincizecime, apostolii L-au vestit pe
Hristos `n diferite limbi, ref\c=nd unitatea limbajului care este unul sacru, liturgic, `n care
cuv=ntul are o semantic\ ce tinde spre unitatea
celui paradisiac. Apostolul Pavel `ndeamn\ pe
cre[tini s\ vorbeasc\ `ntre ei `n psalmi [i `n
c=nt\ri tocmai pentru a anula golul limbajului babilonian, iar `n alt\ parte spune c\ fundamentul
vorbirii este dragostea `n perspectiva m=ntuirii:
„De-a[ gr\i `n limbile oamenilor [i ale `ngerilor
iar dragoste nu am, f\cutu-m-am aram\ sun\toare [i chimval r\sun\tor“ (I Cor. 13,1).
Tocmai pentru a ar\ta c\ limbajul nu este o anex\ a firii noastre, ci receptacol al teofaniei, M=ntuitorul spune celor ce vor fi prigoni]i c\ Dumnezeu
va m\rturisi prin gura lor adev\rul: „Iar c=nd v\
vor da pe voi `n m=na lor, nu v\ `ngriji]i cum sau ce
ve]i vorbi, c\ci se va da vou\ `n ceasul acela ce s\
vorbi]i“ (Matei 10, 19). Atunci c=nd omul este templul dinl\untrul c\ruia Duhul strig\: „Avva, P\rinte!“, Dumnezeu vorbe[te prin noi, deoarece noi nu
ne mai apar]inem, nu mai tr\im noi, ci Hristos tr\ie[te `n noi, [i de aceea David spune: „Doamne, buzele mele vei deschide [i gura mea va vesti lauda Ta“.
~n capitolul al 14-lea al Epistolei adresate
Corintenilor, Apostolul neamurilor, cel ce se
`n\l]ase epectatic p=n\ la al treilea cer `mp\rt\[indu-[i auzul [i v\zul de mistica prezen]ei lui
Dumnezeu, stabile[te ierarhic ordinea darurilor
Duhului Sf=nt, d=nd `nt=ietate proorociei `n fa]a
glosolaliei: „Cel ce prooroce[te este mai mare
dec=t cel ce gr\ie[te `n limbi“ (I Cor. 14,5), prin
aceasta statornicind `n mod indirect faptul c\
acest dar al vorbirii `n limbi a fost unic `n istoria
Cre[tinismului, un fapt excep]ional. ~n schimb,
darul actual al vorbirii `n limbi, `mp\rt\[it de
Duhul `n mod individual prin pecetluirea Tainei
Mirului, a[a cum sunt `mp\rt\[ite [i celelalte
daruri, e lipsit de valoare soteriologic\, dac\ nu e
`nso]it [i de t\lm\cirea `n]eleg\toare pentru auditoriu. De aceea e vital\ existen]a `ntregit\ a fiin]ei
umane p\truns\ de harul divin care une[te mintea
[i duhul: „Dac\ m\ rog `ntr-o limb\ str\in\,
duhul meu se roag\, dar mintea mea e neroditoare. Atunci ce voi face? M\ voi ruga cu duhul,
dar m\ voi ruga [i cu mintea“(14, 14-15).
Vorbirea `n limbi este dup\ `nv\]\tura
Apostolului un dar al lui Dumnezeu prin care
sunt chema]i la adev\r cei necredincio[i, care
v\z=nd puterea Lui manifestat\ `n glosolalie
devin parte a comuniunii cu El: „Vorbirea `n
limbi e semn nu pentru cei credincio[i, ci pentru
cei necredincio[i“ (14,22). Glosolalia relatat\ de
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Din nefericire, lumea de ast\zi a devenit un nou Babilon. Oamenii
vor s\ se `nal]e din nou din propria c\dere cu mijloacele materiale pe
care [i le-aau creat singuri, construind din nou f\r\ Dumnezeu.

Â Faptele Apostolilor `n zorii cre[tinismului nu

cerea `n mod imperios prezen]a unui apostol
t=lcuitor, deoarece ~nsu[i Duhul era calea de
`n]elegere a Cuv=ntului propov\duit de apostoli,
cobor=nd `n min]ile [i inimile celor aduna]i [i
d=nd graiurilor prezente la Cincizecime un singur
`n]eles dumnezeiesc [i adun=nd pe to]i `n comuniunea prezen]ei lui Dumnezeu, anim=ndu-i `ntr-un entuziasm al `n\l]\rii duhovnice[ti `ntru
`nt=mpinarea adev\ratului Dumnezeu. Este un
Babel r\sturnat sau o replic\ duhovniceasc\ a
noului om n\scut din unirea cu Dumnezeu, trecut\ prin moartea [i `nvierea Sa.
Cu totul altceva este darul vorbirii `n limbi `n
vremea Apostolului Pavel, care avea nevoie de o
tagm\ special\ a t\lm\citorilor. Nev\z=nd destul
de important pentru unitatea [i zidirea Bisericii
acest dar, Apostolul spune c\ pentru el, care
vorbe[te `n limbi mai mult dec=t oricine (14, 18),
este mai important\ exprimarea limpede [i cu
`n]eles a adev\rului care s\ lumineze m\dularele
Bisericii, dec=t rostirea cuvintelor `ntr-o limb\
str\in\: „Dar `n Biseric\ vreau s\ gr\iesc cinci
cuvinte cu mintea mea ca s\ `nv\] [i pe al]ii, dec=t zeci de mii de cuvinte `ntr-o limb\ str\in\“(I
Cor. 14, 19). Apostolul neamurilor subliniaz\
corintenilor necesitatea existen]ei unui raport direct `ntre nevoia de exprimare verbal\ [i cuv=nt,
demonstr=nd faptul c\ dezlegarea `n]elesurilor
adev\rurilor exprimate nu rezid\ `n aglomerarea
cantitativ\ a cuvintelor, ci `n calitatea lor de
purt\toare ale puterii izvor=te din dinamismul
Logosului. De aceea limbajul sfin]ilor nu este
unul `mprumutat din `n]elepciunea timpului, ci
unul compus din cuvinte „`nv\]ate de la Duhul
Sf=nt“(I Cor. 2,13) necesar l\muririi lucrurilor
duhovnice[ti. Am putea spune ca p\rin]ii duhovnice[ti, tocmai pentru c\ vedeau `n exprimarea
verbal\ pericolul risipirii aten]iei, acordau o importan]\ vital\ puterii g=ndului ca principal motor
germinativ al comportamentului verbal [i faptic al
omului. Este motivul pentru care rug\ciunea
pustiului [i `n general cea monahal\ este redus\ la
c=teva cuvinte `n `ncercarea de esen]ializare a dialogului cu Dumnezeu [i p=n\ la diminuarea verbal\ `ntr-un dialog mut, sc\ldat `n lumin\.

Amestecul lingvistic na[te
lipsa de comunicare
Un alt episod „biblic“ al `n\l]\rii de tip babilonian este relatat de Simion Metafrastul,
atunci c=nd ne relateaz\ disputa lui Simon Magul
cu Apostolul Petru la Roma. Dup\ ce vr\jitorul
Simon simuleaz\ primirea botezului cre[tin [i
cere apostolilor primirea Duhului Sf=nt pentru a
putea face [i el minuni asemenea lor, el `i uime[te
pe locuitorii Romei cu `n[el\ciunile sale demonice, iar pentru a-l impresiona pe prietenul s\u,
`mp\ratul Nero, [i pentru a fi recunoscut ca av=nd
o putere mai mare dec=t cea a lui Petru, acesta se
urc\ pe un templu [i `n fa]a romanilor se `nal]\ la
anul IV (XII) nr. 6

Ridicarea Turrnului Babel, miniatur\ din 1250,
Biblioteca Universit\]ii din Manchester, Marea Britanie

cer cu ajutorul diavolilor. ~n fa]a acestui tablou,
Petru cere lui Dumnezeu s\ dema[te minciuna [i
demonismul lui Simon, care `n repetate r=nduri
dorise s\ induc\ celor prezen]i faptul c\ el este
Hristos, iar drept r\spuns, diavolii, care sus]ineau
urcarea magului `n v\zduh, l-au p\r\sit, iar el s-a
pr\bu[it. Este un alt exemplu de `n\l]are fals\
spre un dumnezeu care nu este Cel adev\rat, ci
unul ca rod al propriei pl\smuiri umane ce nu
`n]elege c\ drumul spre Dumnezeu trece prin
l\untrul omului [i este o `mpreun\-mergere cu El.
Desprin[i de Dumnezeu `n drumul c\ut\rii `nt=lnirii cu El, nu vom putea construi [i contempla
dec=t rezultate idole[ti ale propriilor pl\smuiri.
Din nefericire, lumea de ast\zi a devenit un nou
Babilon. Oamenii vor s\ se `nal]e din nou din propria c\dere cu mijloacele materiale pe care [i le-au
creat singuri, construind din nou f\r\ Dumnezeu.
M. Heidegger a ajuns la urm\toarea constatare, zic=nd:
„Umanitatea contemporan\ se afl\ `ntr-o stare at=t
de jalnic\ din punct de vedere spiritual, `nc=t a
ajuns s\ nu mai perceap\ absen]a lui Dumnezeu din
via]a ei ca pe o lips\. S-a acomodat cu absurdul“ .

Babel este `n memoria colectiv\ a umanit\]ii
ca o reminiscen]\ ce s-a `nr\d\cinat `n imaginarul
[i limbajul modern care traverseaz\ limitele unui
paradox. De[i tehnica modern\, mereu `n expansiune, scoate la iveal\ mijloace din ce `n ce mai
performante [i mai sofisticate de comunicare, facilit=nd [i optimiz=nd transferul de informa]ii,
comuniunea dintre oameni este din ce `n ce mai
diminuat\, mai superficial\, mai lipsit\ de suflet.
Tendin]ele actuale de nivelare a grani]elor, a culturii, a limbajului, politicile monetare, colonizarea, globalizarea, exodul for]elor de munc\, toate
fiice ale seculariz\rii, concur\ la `ncercarea de
fabricare a unei unit\]i, europene sau chiar mondiale, artificiale, ca produs strict uman, iar aceast\ `ncercare nu este dec=t o reluare a efortului babilonian de ob]inere a faimei, f\r\ a include
`n ecua]ia preocup\rilor conlucrarea cu Dumnezeu. Aceast\ situa]ie scoate la iveal\ faptul c\ r\d\cinile semantice ale zidirii turnului Babel sunt
ad=nc `nfipte `n con[tiin]a cultural\ a umanit\]ii
`nrobite ideilor cosmopolitiste `n care amestecul
lingvistic na[te lipsa de comunicare.
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Limbajul este via]\ pentru c\ universul `ntreg poart\
`nl\untrul s\u germenii Logosului divin.

~n Epoca modern\ s-a manifestat tendin]a de reconstruire a unui limbaj unic, `n `ncercarea de a g\si un numitor comun pentru cele `ntre trei [i cinci mii de limbi existente

Â Valen]ele sacre ale cuv=ntului
care are origine dumnezeiasc\
Tendin]a modern\ de reconstruire a unui limbaj unic `n `ncercarea de a g\si un numitor comun
pentru cele `ntre trei [i cinci mii de limbi existente sau recomandarea limbii engleze ca oficial\
`n schimbul informa]ional pe toate palierele socio-politice [i cultural-religioase e un proiect gigantic ce ne conduce cu mintea tot la edificiul antic. Foarte multe zone lingvistice [i graiuri locale
sunt `n pericol de a fi `nghi]ite, asimilate maselor
anglofone, francofone sau hispanofone. Limbajul
este o component\ esen]ial\, ontologic\ a omului

[i `i este d\ruit pentru a r\m=ne `n dialog cu
Dumnezeu [i a numi elementele componente ale
Universului. Limbajul este via]\ pentru c\ universul `ntreg poart\ `nl\untrul s\u germenii Logosului divin. De aceea, `n materie de vorbire,
biosul uman este monogenist, a[a cum este monoteist din punct de vedere religios. Acesta este
motivul pentru care l\untric, fiin]ial, omul alearg\ `n c\utarea unit\]ii primordiale `ncerc=nd s\-[i
f\ureasc\ o limb\ universal\, `ns\ acest lucru este
accelerat f\r\ r\bdarea binecuv=ntat\ [i a[teptarea
unei maturiz\ri care s\ aduc\ firesc unitatea tuturor `n Hristos [i comunicarea `ntr-o limb\ care
nu poate fi dec=t cea liturgic\, religioas\.

EDITORIAL

Nicio limb\ contemporan\, oric=t\ deschidere
spa]ial\ ar avea, nu poate reproduce tr\s\turile
limbii `nceputurilor (a `ngerilor), care avea capacitatea de a r\spunde limbii lui Dumnezeu.
Doar limba Rusaliilor, cea pogor=t\ peste apostoli, are capacitatea de refacere a dialogului cu
Dumnezeu pentru c\ este rodul prezen]ei Duhului
`n om, ce vindec\ ruptura fiin]ei umane,
re`nnod=nd comuniunea dintre persoanele umane
pe de o parte [i `ntre om [i Dumnezeu pe de alt\
parte. Doar `n Trupul Bisericii aceast\ limb\ a
harului are puterea iert\rii, a cur\]irii, a cre[terii
duhovnice[ti [i a unit\]ii `mp\rt\[ite prin harul divin `n Sfintele Taine. Astfel, cuv=ntul nu mai este
un instrument de dialog exterior, ci prin lucrarea
Duhului, Cuv=ntul `mp\r\]e[te `n inima omului,
iar dialogul este unul tainic, interior [i m=ntuitor.
Prezen]a l\untric\ a lui Dumnezeu Cuv=ntul anuleaz\ nevoia dialogului verbal, deoarece sufletul
uman, primind pe Dumnezeu, se face una cu El
f\r\ amestecare, `ntr-un dialog mut, sc\ldat `n lumin\. De aceea, misticii `n extaz nu sim]eau
nevoia exprim\rii verbale, ei fiind temple, biserici ale prezen]ei lui Dumnezeu pe Care cerul nu
poate s\-L cuprind\, ei fiind `n acela[i timp emblema profundei unit\]i primordiale dintre
Dumnezeu, om [i crea]ie.
Ast\zi, p\rin]ii sunt preocupa]i s\ ofere copiilor lor, `nc\ din cea mai fraged\ copil\rie, o educa]ie plurilingvistic\, g\sind `n aceasta calea `n
care ei `[i pot g\si devenirea. Este ne`ndoielnic c\
a `nv\]a [i a vorbi o limb\ str\in\ `nseamn\ `ndep\rtarea barierei ignoran]ei, c\ci `n contemporaneitate cine are acces la informa]ii este un om bogat.
~ns\ nimeni nu atrage aten]ia la daunele morale
irecuperabile pe care aceste c\i de cunoa[tere le
pot provoca min]ilor `nc\ poate prea fragede ale
tinerilor [i nici nu exist\ un filtru care s\ cearn\ selectiv aceste valori sau nonvalori. Exist\ pericolul
ca `ntr-o astfel de lume modern\, `n care tehnica
pune la dispozi]ia omului posibilitatea existen]ei
unei vie]i virtuale, cu toate elementele ei minu]ios
concepute, care s\ dea satisfac]ie oric\rei min]i
ne`mplinite `n lumea real\, s\ fie conceput\ o nou\
structur\ de tip babilonian, `n care omul, poate
dintr-un imbold al c\ut\rii unui Dumnezeu ascuns,
s\ e[ueze fatidic `ntr-o c\utare eronat\ pe o cale
care, ca [i cea babilonian\, e rezultatul strict al propriilor eforturi [i osteneli autonome.
De aceea este necesar\ acordarea importan]ei
adecvate limbajului [i comunic\rii inter-umane [i
redescoperirii valen]elor sacre ale cuv=ntului
care are origine dumnezeiasc\, constituind puntea de leg\tur\ mistic\ `ntre om [i Dumnezeu.
~n loc de concluzie, atragem aten]ia tuturor c\
ar trebui s\ revenim la dialogul constructiv compus din cuvintele Cuv=ntului pentru a crea comuniunea de persoane care `nseamn\ Biserica, unde
se vorbe[te `n limbajul Duhului Sf=nt, `n]eles de
to]i, [i s\ evit\m limbajul de lemn, ne`n]eles de
nimeni.
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Olimpicii la Religie, pelerini-premia]i
la Centrul eparhial de la Roman
Cei mai buni elevi la Disciplina Religie, care `nva]\ `n
[colile aflate pe raza jude]ului
Bac\u, au fost premia]i de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
vineri, 1 iunie, la Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, `n cadrul
unei ample ceremonii, la care
au participat 160 de elevi.

Olimpici [i profesori `ndrum\tori, al\turi de PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
ierarhul care i-a primit cu dragoste [i bun\voin]\ de Ziua Copilului iunie la Roman

Premierea olimpicilor a fost pus\ sub semnul serb\rii a 120 de ani
de la mutarea la ceruri a vrednicului de pomenire episcop Melchisedec
{tef\nescu, care a fost un `nsemnat ctitor de [coal\ [i cultur\ rom=neasc\

anul IV (XII) nr. 6

Evenimentul a debutat cu o slujb\ de „Te
Deum“, oficiat\ de un sobor de preo]i, `n prezen]a Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul,
care a rostit o rug\ciune de binecuv=ntare cu
acest prilej. Preasfin]ia Sa a felicitat elevii din
eparhie, prin reprezenta]ii lor de la Roman, [i a
rostit un cuv=nt de `nv\]\tur\. „Este o zi `nsemnat\ `n calendarul eparhiei noastre, pentru c\ ne
`nt=lnim cu cei mai tineri dintre credincio[ii Bisericii noastre `n duhul rug\ciunii [i al binecuv=nt\rii lui Dumnezeu. Prezen]a voastr\ numeroas\ aici, copii [i profesori, este un semn c\
a]i dorit s\ aduce]i slav\ [i mul]umire pentru eforturile [i rezultatele ob]inute. {i noi am dorit s\ v\
mul]umim pentru rezultatele ob]inute `n concursurile [colare, s\ v\ mul]umim c\ a]i ales s\ culege]i roadele muncii voastre `n Biseric\“, a spus,
`n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim. De asemenea, ierarhul
de la Roman a ]inut s\ precizeze c\ a fost organizat acest eveniment sub semnul serb\rii a 120 de
ani de la mutarea la ceruri a vrednicului de
pomenire episcop Melchisedec {tef\nescu. „Am
pus aceste momente deosebite sub semnul celui
care a fost un `nsemnat ctitor de [coal\ [i cultur\
rom=neasc\, episcopul Melchisedec {tef\nescu“,
a mai spus PS Episcop Ioachim.
Din Catedrala arhiepiscopal\, to]i cei prezen]i
la festivitatea de premiere au plecat `n Parcul „Episcop Melchisedec“, unde, `n fa]a statuii marelui
ierarh, elevii [i profesorii coordonatori au fost
premia]i de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul
cu premii const=nd `n diplome, c\r]i [i iconi]e.
Al\turi de laurea]ii Olimpiadei de Religie la
faza na]ional\, au fost r\spl\ti]i cu premii at=t elevii dinstin[i la faza jude]ean\ a Olimpiadei de
Religie, c=t [i c=[tig\torii la concursul de eseuri
9
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O sut\ [aizeci de elevi olimpici [i treizeci de profesori,
care-[[i desf\[oar\ activitatea `n [colile jude]ului Bac\u, au devenit,
de 1 iunie, pelerini premia]i, dup\ ce au primit binecuvântare
[i daruri de la PS Episcop Ioachim B\c\uanul.

{TIRI

Pelerini premia]i de 1 Iunie

~naintea festivit\]ii de premiere,
olimpicii [i profesorii lor coordonatori
au participat la o slujb\ de Te deum,
oficiat\ `n Catedrala arhiepiscopal\
`n prezen]a PS Episcop
Ioachim B\c\uanul

Â „Lumin\ din Lumin\“, la cele trei sec]iuni ale

concursului na]ional „Luminile Ortodoxiei“ [i
cei implica]i `n proiectul „Copii `nva]\ iubirea lui
Hristos“. „Mul]umim Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul pentru aceast\ frumoas\ primire [i pentru cuvintele deosebite pe
care ni le-a adresat [i totodat\ pentru faptul c\ a
fost `n permanen]\ al\turi de noi `n toate activit\]ile [i concursurile derulate `n parteneriatul
dintre Inspectoratul {colar Jude]ean Bac\u [i Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului“, a declarat
profesor Irina Leonte, inspector de specialitate `n
cadrul ISJ Bac\u. (pr. Ctin GHERASIM)

O sut\ [aizeci de elevi olimpici [i treizeci de profesori, care-[i desf\[oar\ activitatea `n [colile jude]ului Bac\u, au devenit, de 1 iunie, pelerini premia]i,
dup\ ce au primit binecuv=ntare [i daruri de la p\storul Arhiepiscopiei noastre. Privindu-i, vedeai credin]a, evlavia, `n]elepciunea, dar [i lumina [i bucuria
din sufletele lor, icoane vii ale credin]ei identit\]ii cre[tine din binecuv=ntatele
zone ale Bac\ului. Elevi din Bac\u, Moine[ti, Com\ne[ti, One[ti s-au reunit `n
rug\ciune `n Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman.
~n cadrul festivit\]ii, au fost eviden]iate `n mod deosebit premiile ob]inute la
Concursurile na]ionale. La Olimpiada na]ional\ de religie, s-a remarcat prin
premiul I la clasa a X-a, eleva Andreea Ciobanu, Colegiul Na]ional „Dimitrie
Cantemir“ - One[ti, `ndrumat\ de pr. prof. Cauti[ Petric\, prin men]iune la clasa
a VII-a, eleva Maria Zaharia, {coala „Ghi]\ Mocanu“ - One[ti, `ndrumat\ de
prof. Otilia B=rg\oanu [i tot prin men]iune la clasa a IX-a, eleva Alina Stoleru,
C. N. „Gh. Vr=nceanu“ Bac\u, `ndrumat\ de pr. prof. dr. Constantin Leonte.
Religia e o disciplin\ de `nv\]\m=nt iubit\ `n [coal\, iar acest lucru este reliefat [i de premiile I ob]inute la concursul «Cultur\ [i Spiritualitate
Rom=neasc\», concurs interdisciplinar limba [i literatura rom=n\-religie, unde
elevii jude]ului Bac\u au participat pentru prima dat\ [i au ob]inut rezultate
deosebite, prezent=ndu-se at=t la faza na]ional\, c=t [i la cea interna]ional\.
Elevii participan]i la faza na]ional\ la acest concurs au fost: Barcan Ioana {coala Nr. 10 Bac\u, clasa a V-a, Zaharia Maria - {coala «Ghi]\ Mocanu»
One[ti, clasa a VII-a, Palo[anu Drago[ Constantin - C. N. «V. Alecsandri»
Bac\u, clasa a IX-a, Cancel Sorana - C. N. «V. Alecsandri » Bac\u, clasa a XIa. Eleva Cancel Sorana - C. N. «V. Alecsandri» Bac\u, cls a XI-a, a participat [i
la faza interna]ional\ a concursului, unde a ob]inut men]iune.
Al\turi de prof. Irina Leonte, inspector de Religie `n cadrul ISJ Bac\u, to]i
ceilal]i profesori au primit distinc]ii, diplome [i premii care le-au r\spl\tit cu
binecuv=ntare activitatea [i le-au s\dit curajul de a continua misiunea Bisericii
`n [coal\.
~n aceast\ zi de s\rb\toare, lumina [i bucuria au r\mas `n sufletele participan]ilor, sim]ind pacea [i binecuv=ntarea ierarhului, care i-a unit `n rug\ciune
de mul]umire, aduc=nd slav\ lui Dumnezeu pentru toate `n «Ziua Iubirii Copilului». (prof. Otilia B+RG|OANU)

PS Episcop Ioachim, `mpreun\ cu inspectorul
de specialitate din cadrul ISJ Bac\u,
profesorii `ndrum\tori [i premiantele
la Olimpiada Na]ional\ de Religie
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BISERIC|
{I FILANTROPIE
Nou\ centre sociale func]ionale `n cadrul
A[ez\mântului de la Lazaret, Bac\u
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat
vineri, 1 iunie, la orele 16.00, slujba
de sfin]ire a Centrului Social-Filantropic de la Lazaret (l=ng\ Selgros
Bac\u). Evenimentul, la care au
participat reprezenta]i ai autorit\]ilor centrale, jude]ene [i locale, precum [i numero[i credincio[i, a marcat
finalizarea lucr\rilor la unul dintre
cele mai complexe a[ez\minte socialfilantropice ridicate `n jude]ul Bac\u
de Funda]ia „Episcop Melchisedec“.
Centru de zi pentru copii, centru pentru persoanele cu autism, pentru reabilitarea dependen]ilor de alcool, pentru consiliere, atelier de terapie
ocupa]ional\ [i multe altele sunt activit\]ile care se
desf\[oar\ cu binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, la acest a[ez\m=nt social-filantropic.

Idee n\scut\ la Soultzmatt-Alsacia
Ideea `nfiin]\rii acestui centru s-a n\scut `n
mintea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
`nc\ din perioada c=nd `[i definitiva studiile de
doctorat `n Fran]a. Chiar dac\ pe atunci, Preasfin]ia Sa nu cuno[tea Bac\ul, ci doar `l str\b\tea c=nd
[i c=nd cu ma[ina, Providen]a a r=nduit ca numele
ierarhului de azi s\ fie legat de a[ez\m=ntul social-filantropic din nordul municipiului.
Leg\tura dintre Bac\ul anilor 90 [i episcopulvicar al Eparhiei Romanului [i Bac\ului este cu at=t
mai minunat\, cu c=t las\ de `n]eles modul `n care
Dumnezeu r=nduie[te lucrurile `n aceast\ lume.
„~ntre anii 1991-1995, participam ca invitat al
Ambasadei Rom=ne [i al municipialit\]ii din
Soultzmatt-Alsacia, la un parastas pe care `l oficiam la cea mai mare necropol\ militar\ rom=neasc\ din Fran]a, unde au murit peste 1200 de solda]i
rom=ni `n Primul R\zboi Mondial. Era o slujb\ de
pomenire `ntr-un cimitir `n care erau `ngropa]i,
al\turi de cei peste 2000 de prizonieri rom=ni, [i
bulgari, ru[i sau greci. La aceste parastase, am
v\zut venind [i un b\tr=n care asista cu mult\
smerenie [i r\bdare la toate rug\ciunile citite pentru
eroii neamului nostru. Am intrat `n vorb\ cu el [i
mi-a m\rturisit c\ avea 80 de ani [i venea la cimitir
`n amintirea tat\lui s\u, care a murit de tifos `ntr-un
azil special, fiind `nmorm=ntat `n cimitirul Lazaret
din Bac\u. «Eu nu [tiu pe unde este acest cimitir,
anul IV (XII) nr. 6

Sosit pentru sfin]irea A[ez\m=ntului social-filantropic de la Lazaret,
PS Episcop Ioachim B\c\uanul a fost `nt=mpinat cu p=ine [i sare

Lazaret, dar vin la slujb\ aici», mi-a zis b\tr=nul.
Nu l-am mai v\zut pe acel cre[tin, care s-a mutat
probabil la Domnul, dar mi-a r\mas `ntip\rit\
imaginea lui [i a faptului c\ tat\l s\u a murit `n
Rom=nia, la Bac\u, ora[ apropiat de zona mea natal\“, a povestit PS Episcop Ioachim B\c\uanul.

~mplinirea unui plan binecuv=ntat
Dup\ alegerea `n treapta de arhiereu-vicar, `n
anul 2000, ierarhul a revenit `n Bac\u, amintindu[i de cele petrecute `n Alsacia, pentru a vedea unde
se afl\ cimitirul din Lazaret. Nu mic\ i-a fost
suprinderea [i dezam\girea s\ constate c\ memoria
eroilor din Primul R\zboi Mondial se p\streaz\ la
Lazaret doar printr-un simbolic monument. ~n rest,
paragin\, iar mai `ncolo c=teva blocuri. „C=nd am
venit s\ v\d cimitirul Lazaret, de care `mi povestise
b\tr=nul alsacian, am fost dezolat de priveli[te. Era
doar un simplu monument. Atunci, am f\cut demersuri la primarul Bac\ului, pentru a ni se
`ncredin]a acel teren, asigur=ndu-l c\ doresc s\
facem un complex pentru eroii neamului [i un
a[ez\m=nt social-filantropic pentru cei bolnavi“, a

mai spus PS Episcop Ioachim B\c\uanul. {i astfel,
ast\zi, din milostivirea Bunului Dumnezeu, la
Lazaret func]ioneaz\ unul dintre cele mai frumoase
[i complete a[ez\minte social-filantropice ale
Bisericii, semn c\ Bunul Dumnezeu r=nduie[te oamenii potrivi]i `n locurile potrivite.
Ridicat sub directa `ndrumare a Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, A[ez\m=ntul social-filantropic
de la Lazaret cuprinde: Centrul de zi pentru persoanele cu autism „Cozma [i Damian“, Centrul de
consiliere [i reabilitare pentru dependen]ii de alcool [i alte droguri „Izvorul T\m\duirii“, Centrul
de zi pentru copii „Sf. Filofteia“, Centrul pentru
`ngrijire la domiciliu a persoanelor v=rstnice,
Centrul de consiliere, sprijinire [i informare,
Atelierul de terapie ocupa]ional\ [i ergoterapie,
Cabinetul stomatologic socio-medical, Centrul de
excelen]\ `n dezvoltarea resurselor umane, Centrul
de formare `n consilierea [i medierea conflictelor.
~n cuv=ntul rostit la inaugurarea a[ez\m=ntului,
Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul i-a felicitat pe preo]ii slujitori de la parohia Lazaret Bac\u,
care s-au `ngrijit `ndeaproape de bunul mers al lucr\rilor la acest complex. (pr. Ctin GHERASIM)
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Dup\ ce au ridicat un a[ez\mânt social-ffilantropic,
`n anul 2003, preotul [i credincio[ii din Larga
s-aau apucat de refacerea l\ca[ului de cult.

VIA}A
PAROHIILOR

Sfin]ire [i binecuvântare `n parohia Larga
Un impresionant sobor de 25 de
preo]i a slujit `n ziua `nchinat\
Sfintei Treimi, 4 iunie, al\turi de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, cu
ocazia resfin]irii bisericii cu
hramul „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ din parohia Larga,
protopopiatul One[ti.
A fost o zi special\ pentru `ntreaga zon\, dup\
cum a m\rturisit p\rintele protopop prezent la
acest moment deosebit. „~n aceste clipe de bucurie duhovniceasc\ din Larga, au venit preo]ii
din `ntreaga comun\ Dofteana, precum [i din localit\]ile `nvecinate“, a declarat p\rintele protopop Constantin Alupei.
Pentru cei care cunosc zona, s\rb\toarea
Sfintei Treimi se `nscrie `n tradi]ia binecuv=ntat\
a acestor meleaguri. De dou\ veacuri, de c=nd a
fost t=rnosit\, Biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ din Larga a fost `ncredin]at\ unor preo]i
care, prin via]a [i activitatea lor, au f\cut cinste
`naltei slujiri pastorale. ~n ziua Sfintei Treimi, a
venit r=ndul p\rintelui Sorin Postelnicu s\ arate
c\ este un vrednic urma[ al celorlal]i [apte p\stori
de suflete care l-au precedat `n parohia din comuna Dofteana. De 15 ani, de c=nd a fost numit
aici, p\rintele Sorin a avut grij\ ca to]i credincio[ii s\ aib\ con[tiin]a aparten]ei la o tradi]ie [i o
via]\ spiritual\ autentic ortodoxe. Dup\ ce au
ridicat un a[ez\m=nt social-filantropic, `n anul
2003, preotul [i credincio[ii din Larga s-au apucat de refacerea l\ca[ului de cult. „Am repictat
biserica, except=nd catapeteasma pe care am
cur\]at-o, fiind lucrat\ de un ucenic al lui Nicolae
Grigorescu. Am schimbat `ntregul mobilier, precum [i acoperi[ul bisericii. De asemenea, fiindc\
era veche, sf=nta mas\ a fost ref\cut\“, ne-a explicat p\rintele Sorin Postelnicu. ~n acest demers
binecuv=ntat, ce a `nsemnat repara]ii capitale la

biseric\, preotul paroh de la Larga a fost ajutat de
credincio[ii din zon\ [i de c\tre Consiliul Local.
Impresionat de cele v\zute `n aceast\ parohie,
de num\rul mare al credincio[ilor prezen]i la slujb\ [i de credin]a lor, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a propus ca biserica s\ mai aib\ ca hram [i Sfinta Treime, iar preotului Sorin
Postelnicu i-a acordat gradul onorific de iconom

stavrofor, pentru implicarea `n activitatea administrativ-gospod\reasc\, social-filantropic\ [i pastoral-misionar\ a Bisericii. De asemenea, cre[tinii
din zon\ implica]i `n activitatea Bisericii au primit
din partea PS P\rinte Episcop Ioachim distinc]ii de
vrednicie. „A fost o s\rb\toarea deosebit\ [i o slujb\ pe care noi, preo]i [i credincio[i, nu le vom uita
niciodat\“, a conchis p\rintele paroh de la Larga, `n
`ncheierea manifest\rilor. (pr. Ctin GHERASIM)

A[ez\mânt social-filantropic
pus sub ocrotirea Sf. Apostoli, la Ca[in
~n prima Duminic\ dup\ Rusalii, c\[inenii au
avut bucuria de se ruga al\turi de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu ocazia slujbei de
sfin]ire a a[ez\m=ntului social-filantropic „Sf. Apostoli Petru [i Pavel“ din parohia Ca[in. Amplasat
l=ng\ biserica „Sf. Dumitru“, acesta a fost ridicat `n

decursul a trei ani, de preotul paroh Marius
Cojocaru, cu finan]are integral\ din partea credincio[ilor din parohie care, de[i `n majoritate pensionari, au r\spuns la chemarea Bisericii de a
sus]ine activitatea misionar\. „~ntr-o perioad\ de
criz\, c\[inenii au fost uni]i `n jurul Bisericii, ceea
ce denot\ r=vna [i dragostea lor pentru cele sfinte.

Pe l=ng\ a[ez\m=ntul social-filantropic, `n biserica
noastr\, s-a schimbat mobilierul, au fost cump\rate
icoane [i ve[minte noi, iar gardul cimitirului din
parohie a fost `nlocuit. Implicarea credincio[ilor `n
via]a parohiei confirm\ faptul c\ to]i locuitorii de
azi ai comunei sunt fii demni ai Sfintei Biserici“, a
men]ionat p\rintele Cojocaru. (C.G.)
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~n Protoieria Sascut a fost [edin]a lunar\
cu preo]ii, care, cu binecuvântarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
a avut loc vineri, 08 iunie.

Expozi]ii, conferin]e [i slujbe misionare
`n Protopopiatul Sascut
Luna iunie a fost una bogat\ `n
evenimente pe cuprinsul
Protopopiatului Sascut. ~n
colaborare cu {coala, `n
`nt=lnirile dintre preo]i sau `n
slujbe de hram, via]a religioas\
din aceast\ zon\ a eparhiei s-a
ar\tat a fi una activ\ pe diferite
niveluri. Astfel, pe 1 iunie, `n
Parohia Corni, s-a desf\[urat
simpozionul „Istoria [i tradi]ia
satului rom=nesc“, la numai o
s\pt\m=n\, s-a desf\[urat conferin]a lunar\ cu preo]ii din Protoieria Sascut, ca `n Duminica
Sfin]ilor Rom=ni, credincio[ii s\
Reuni]i `n [edin]a lunar\, preo]ii din Protopopiatul Sascut au discutat
participe la bucuria prilejuit\ de
despre „Institu]iile social-medicale pentru `ngrijirea bolnavilor `n trecutul
serbarea hramului la m\n\stirea
[i prezentul BOR, ca prelungire social\ a Tainei Sf. Maslu“
Calapode[ti [i la biserica pasuferin]ele fizice [i spirituale cu care se conPrin Biseric\, omul se poate
rohiei Sascut Sat.
frunt\. „De-a lungul veacurilor, Biserica a `ncervindeca [i de boala p\c\tului
cat [i a reu[it s\ se ocupe [i de partea trupeasc\, a
[i de cea a trupului
omului, `mpreun\ cu cea sufleteasc\, aceasta

~n prima zi a lunii iunie, la Biserica „Sf=ntul
Nicolae“ din parohia Corni, Protopopiatul Sascut, a avut loc, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, simpozionul „Istoria
[i tradi]ia satului rom=nesc“. Evenimentul a fost
organizat de Protoieria Sascut, Prim\ria T\t\r\[ti,
{coala cu clasele I-VIII din Cornii de Sus [i Colegiul Na]ional „Cantemir Vod\“ din Bucure[ti.
Dup\ cuv=ntul de deschidere rostit de p\rintele Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului
Sascut, au fost sus]inute referate de c\tre profesori de la mai multe [coli, dar [i de preo]i. A urmat dezbaterea pe tema simpozionului, sus]inut\
de elevi ai Colegiului Na]ional „Cantemir Vod\“
din Bucure[ti, coordonat\ de prof. dr. Valentin
Ionescu [i de prof. Ionu] Cr\ciun. ~n continuare
s-au desf\[urat atelierul de crea]ie „Eu [i satul meu“,
o mas\ rotund\ (sec]iune pentru profesori [i istorici), un moment artistic sus]inut de elevii {colii
Generale Cornii de Sus, o expozi]ie de icoane,
c\r]i vechi [i obiecte populare. „Cuv=ntul de `ncheiere a fost rostit de prof. Iuliana G\l\]eanu,
directorul {colii Generale Cornii de Sus, [i de
masterandul C\t\lin Crimu, care s-a ocupat nemijlocit de organizarea simpozionului“, a declarat,
pentru Ziarul Lumina, pr. protopop Ioan Negoi]\.
anul IV (XII) nr. 6

Urm\torul eveniment al lunii iunie organizat
`n Protoieria Sascut a fost [edin]a lunar\ cu
preo]ii, care, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, a avut loc vineri, 08 iunie,
informeaz\ site-ul protopopiatului Sascut. ~nt=lnirea s-a desf\[urat la Centrul de zi pentru copii
„Sf. Ierarh Nicolae“ din Parohia P\nce[ti [i a
avut ca tem\ de discu]ii „Institu]iile social-medicale pentru `ngrijirea bolnavilor `n trecutul [i
prezentul BOR, ca prelungire social\ a Tainei Sf.
Maslu“. Conferin]a a fost sus]inut\ de PC Pr.
Bogdan Lupu de la Parohia Lehancea.
Plec=nd de la premisa c\ „omul are ca ]el fericirea, iar aceasta e dat\ de cumulul factorilor care
au ca rezultat starea de bine sau mul]umirea pe
toate palierele vie]ii acestuia: financiar, profesional, familial, medical, sufletesc - dup\ cum
aprecia p\rintele conferen]iar -, constat\m c\,
„din nefericire, aceast\ stare de bine pe care
omul o urm\re[te este, de cele mai multe ori, [tirbit\ de boal\ [i suferin]\, acestea fiind rezultatul
p\catului neascult\rii s\v=r[it de primii oameni.“
~n continuarea cuv=ntului s\u, pr. Bogdan
Lupu a atras aten]ia auditoriului asupra modului
`n care prin Biseric\ pot fi oferite r\spunsuri
celor care caut\ o rezolvare la problemele [i

const=nd `n alinarea durerii trupe[ti provocat\ de
boal\, c=t [i a durerii provocat\ de excluziunea
social\ a persoanelor defavorizate, ce tr\iau `ntrun mediu precar, adeseori f\r\ speran]\,
restaur=nd astfel demnitatea uman\. Exemplul
suprem al purt\rii de grij\ fa]\ de om `l avem `n
M=ntuitorul nostru Iisus Hristos, Care vine s\
vindece pe om at=t de boala p\catului, c=t [i de
boala trupului, pentru ca, la final, omul s\ fie
s\n\tos `n `ntregul s\u [i s\ nu mai gre[easc\:
„Iat\, te-ai f\cut s\n\tos, de acum s\ nu mai
gre[e[ti“ (I 5, 14). Ucenicii M=ntuitorului au continuat opera Sa, iar dup\ ace[tia, Biserica a dezvoltat institu]ii social filantropice bine structurate, care au adus alinare celor afla]i `n
suferin]\: Sf. Vasile cel Mare (Vasiliadele - 369),
Sf. Ioan Gur\ de Aur (379- solicit\ fonduri de la
Trezoreria Palatului pentru ajutorarea s\racilor [i
pentru crearea unui spital dup\ modelul Sf=ntului
Vasile cel Mare), Sf. Ioan cel Milostiv (610 - ridic\ `n Alexandria un spital).“
Primele forme ale institu]ionaliz\rii ini]iativelor care aveau `n vedere vindecarea au fost, la
noi, `nc\ din cele mai vechi timpuri, bolni]ele.
Acestea au func]ionat pe l=ng\ m\n\stiri `n special. Astfel, istoria consemneaz\ `ntemeierea
bolni]ei de la Neam], sub directa `ndrumare a Sf.
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Â

~n cuvântul rostit cu prilejul hramului de la m\n\stirea
Calapode[ti, pr. protopop Ioan Negoi]\ a subliniat c\
Sfin]ii români sunt oglinzi ale spiritualit\]ii române[ti
„S
[i exemple de urmat pentru noi, cei de ast\zi.“

ACTUALITATE

Â Paisie Velicicovschi, zidirea unui a[ez\m=nt pen-

tru fete orfane de c\tre doamna Elena Cuza,
`mpreun\ cu organele biserice[ti, `nfiin]area
bolni]ei de pe l=ng\ M\n\stirea Cozia, ctitorit\ de
c\tre Radu Paisie, `ntemeierea Spiridoniei, care
`[i def\[ura activitatea `n mai multe dintre localit\]ile Moldovei [.a.m.d. „{i ast\zi Biserica
desf\[oar\ o intens\ activitate de alinare a
suferin]elor trupe[ti, prin cabinete medicale,
policlinici sau spitale, centre de zi pentru copii
afla]i `n dificultate, pentru b\tr=ni sau persoane
defavorizate. ~n Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, aceast tip de activitate este coordonat
de serviciul de asisten]\ social\ [i Funda]ia
„Episcop Melchisedec“, „concretiz=ndu-se `n deschiderea de centre de zi pentru copii, b\tr=ni [i
alte persoane aflate `n dificultate, cabinete medicale de diferite specialit\]i, Centrul reziden]ial
pentru B\tr=ni de la H=rja [.a.“, a precizat `n
cuv=ntul s\u pr. Bogdan Lupu.

Sfin]ii rom=ni s\rb\tori]i `n dou\
biserici din Protopopiatul Sascut
Biserica noastr\ i-a pomenit `n Duminica a IIa dup\ Rusalii (17 iunie 2012) pe sfin]ii rom=ni.
Dou\ biserici din Protopopiatul Sascut [i-au
s\rb\torit, cu acest prilej, hramul.
M\n\stirea Calapode[ti [i-a serbat `n aceast\
zi cel de-al doilea hram. Cu aceast\ ocazie Sf=nta
Liturghie a fost oficiat\ de un sobor de preo]i, `n
prezen]a a numero[i credincio[i veni]i din mai
multe zone ale ]\rii. Delegatul Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost protos. Serafim Huzdup, inspector pe sectorul Silvic din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. „~n aceast\ zi
a pomenirii sfin]ilor rom=ni am sim]it cu to]ii
rug\ciunile Sf=ntului Cuvios Antipa de la Calapode[ti `n m\n\stirea pe care o ocrote[te. At=t

Hramul de var\ al M\n\stirii Calapode[ti adun\ `n fiecare an
din ce `n ce mai mul]i credincio[i `n rug\ciune

noi, preo]ii, c=t [i sutele de credincio[i, am tr\it
un moment deosebit [i `n\l]\tor. Ne-am rugat ca
l\ca[ul de `nchin\ciune de la Calapode[ti s\ fie finalizat c=t mai repede, pentru a-l putea primi pe

Sfin]i Români cinsti]i `n mod deosebit
`n Eparhia Romanului [i Bac\ului
Ast\zi, prin sfin]ii rom=ni, canoniza]i `n diferite etape (1950-1955, 1992, 2005, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011), poporul nostru [tie c\ are mai mul]i mijlocitori sau rug\tori pentru el `n fa]a
Preasfintei Treimi, care-l ajut\ s\-[i p\streze credin]a ortodox\, singura prin care dob=nde[te
m=ntuirea, [i s\-[i `nal]e demnitatea sa ca neam purt\tor de Cruce [i ~nviere `n istorie, pentru a se
bucura de slava ~mp\r\]iei cerurilor. Dintre cei peste o sut\ de sfin]i str\rom=ni [i rom=ni trecu]i `n
calendarul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, unii au direct\ leg\tur\ cu Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului. ~ntre ace[tia, amintim pe Sf=ntul Cuvios Antipa de la Calapode[ti (10 ianuarie) - n\scut
`n jude]ul Bac\u, Sf=ntul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului (14 aprilie), Sf=ntul
Ioan de la R=[ca [i Secu, Episcopul Romanului (30 august), Sf=ntul Sfin]it Mucenic Teodosie de
la M\n\stirea Brazi (22 septembrie) - fost Episcop al Romanului, Sf=nta Cuvioas\ Parascheva (14
octombrie) - ocrotitoarea catedralei arhiepiscopale din Roman de peste [ase secole, Sf=ntul Ierarh
Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (13 decembrie) - fost Episcop al Romanului.

Pagini realizate de arhid. Ciprian-IIoan IGNAT

Sf=ntul Antipa acas\. Suntem `ncredin]a]i de
sprijinul autorit\]ilor [i al tuturor factorilor responsabili, dar [i de osteneala ob[tii m\n\stirii,
condus\ de protos. Pahomie Partene, stare]ul M\n\stirii Calapode[ti. ~l consider\m pe Sf=ntul Antipa ca fiind un rug\tor `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Avem datoria moral\ de a-i ridica [i termina
casa (biserica M\n\stirii Calapode[ti) spre a-l
primi aici, de unde a plecat“, a declarat pr. Ioan
Negoi]\, protoiereu al Protopopiatului Sascut.
~n aceea[i zi a `mbr\cat straie de s\rb\toare
biserica parohiei Sascut Sat, unde slujesc pr.
paroh Vasile Abageru [i pr. Lauren]iu Stan. Dup\
terminarea Sfintei Liturghii, soborul de preo]i a
oficiat o slujb\ de mul]umire. „La final, preo]ii [i
credincio[ii au participat la o agap\ fr\]easc\, bucur=ndu-ne de ziua de pr\znuire a sfin]ilor
rom=ni. Sfin]ii rom=ni sunt oglinzi ale spiritualit\]ii rom=ne[ti [i exemple de urmat pentru noi,
cei de ast\zi“, am aflat de la pr. protopop Ioan
Negoi]\. ~n ceea ce prive[te planurile de viitor, `n
apropierea bisericii parohiei Sascut Sat s-a `ntocmit proiectul pentru ridicarea unei clopotni]e, care va fi construit\ cu sprijinul consiliului parohial
[i al enoria[ilor.
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~nnoiri `n parohia „Sf. Dumitru“, Ca[in
~n prima Duminic\ dup\ Rusalii, c\[inenii au
avut bucuria de se ruga al\turi de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu ocazia slujbei de
sfin]ire a a[ez\m=ntului social-filantropic „Sf.
Apostoli Petru [i Pavel“ din parohia Ca[in.
Amplasat l=ng\ biserica „Sf. Dumitru“,
acesta a fost ridicat `n decursul a trei ani, de preotul paroh Marius Cojocaru, cu sprijinul integral
al credincio[ilor din parohie care, de[i majoritatea pensionari, au r\spuns la chemarea Bisericii
de a sus]ine activitatea misionar\.
„~ntr-o perioad\ de criz\, c\[inenii au fost
uni]i `n jurul Bisericii, ceea ce denot\ r=vna [i
dragostea lor pentru cele sfinte. Pe l=ng\
a[ez\m=ntul social-filantropic, `n biserica noastr\
s-a schimbat mobilierul, au fost cump\rate
icoane [i ve[minte noi, iar gardul cimitirului din
parohie a fost `nlocuit. Implicarea credincio[ilor
`n via]a parohiei confirm\ faptul c\ to]i locuitorii

de azi ai comunei sunt fii demni ai Sfintei
Biserici“, a precizat preotul Cojocaru, dup\ cum

Sfântul Maslu oficiat `n parohia Berzun]i
~n ziua de 24 iunie 2012, `n Duminica a III-a
dup\ Rusalii [i a s\rb\toririi Na[terii Sf=ntului
Ioan Botezatorul, s-a s\v=r[it Taina Sf=ntului
Maslu `n Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului“
din localitatea Berzun]i, Protopopiatul One[ti.
Zece preo]i din comunele Berzun]i, Livezi [i
S\nduleni, al\turi de p\rintele protoereu Ctin
Alupei [i de un num\r impresionat de credincio[i,
au urmat `ndemnul Sf. Ap. Iacob, care spune:
,,Este cineva bolnav `ntre voi? S\ cheme preo]ii
Bisericii [i s\ se roage pentru el, ung=ndu-l cu
untdelemn, `ntru numele Domnului.“ S-au `n\l]at
rug\ciuni pentru to]i cei prezen]i [i pentru cei pomeni]i, preo]ii reuni]i `n sobor mijlocind la Maica
Domnului [i la M=ntuitorul Iisus Hristos, s\ ne
,,slobozeasc\ din boala sufleteasc\ [i trupeasc\“.

Sf=ntul Maslu cu mai mul]i preo]i, f\cut cu
credin]\ [i post, pentru cei bolnavi [i ungerea lor
cu untdelemn sfin]it formeaz\ cea mai puternic\
r=nduial\ `n vederea vindec\rii [i alin\rii bolilor
suflete[ti [i trupe[ti, `n Biserica Ortodox\.
Cuv=ntul de `nv\]\tur\ cu aceast\ ocazie a
fost ]inut de pr. protopop Constantin Alupei, din
care cei prezen]i au putut afla informa]ii privind
`nsemn\tatea acestei Sfinte Taine.
Dup\ `ncheierea momentului dedicat
s\v=r[irii Tainei Sf=ntului Maslu, la A[ez\m=ntul
social-filantropic ,,Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ al parohiei, cei prezen]i au primit [i hran\
trupeasc\, `ntregind astfel lucrarea taumaturgic\
a Bisericii, cu cea filantropic\.

ne informeaz\ Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului.

Parohia „Buna
Vestire“ Bac\u `[i
`ntâmpin\ p\storii
~n Duminica Na[terii Sf=ntului Ioan
Botez\torul, credincio[ii b\c\uani au avut bucuria de a-l `nt=mpina pe PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la Biserica „Buna Vestire“ din cartierul b\c\uan Bistri]a Lac, la
slujba Sfintei Liturghii, prima slujb\ arhiereasc\ av=ndu-i `n sobor pe cei doi preo]i tineri care vor p\stori de acum `nainte sufletele
credincio[ilor din aceast\ parohie b\c\uan\.
De anul acesta, la parohia „Buna Vestire“ din
Bac\u, celor 2 preo]i pensionari, pr. Valeriu
Moise [i pr. Ioan Popica, li s-au al\turat pr.
paroh Iulian Mu[at [i pr. Ciprian Burc\.
Biserica din „Buna Vestire“ din Bac\u,
str. Florilor, este unul dintre l\ca[urile de cult
vechi ale ora[ului, fiind zidit ini]ial de
sp\t\reasa Soltana Sandu Sturza `n anul
1820. Apoi, `n 1879, a fost ridicat\ o alt\ biseric\, `n locul celei vechi, construc]ia termin=ndu-se `n 1882, c=nd a fost sfin]it\.
~n interior se mai p\streaz\ icoane [i obiecte de cult din ultima parte a veacului al XIXlea, [i `nceputul veacului al XX-lea. Biserica
a fost renovat\ [i repictat\, fiind una dintre
cele mai frumoase din municipiul Bac\u.

Pagin\ realizat\ de
pr. Constantin GHERASIM
anul IV (XII) nr. 6
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Peste 100 de elevi din clasele III-V
VIII, care `nva]\ `n [colile
din localit\]ile de pe `ntreg cuprinsul Protoieriei Moine[ti
s-aau `nscris la prima edi]ie a concursului de crea]ie plastic\
[i literar-rreligioas\ „C
Cuvânt [i culoare din suflet de copil“..

{TIRI

Prima edi]ie a unui nou concurs pe teme
religioase `n Protopopiatul Moine[ti
Peste 100 de elevi din clasele III-VIII, care
`nva]\ `n [colile din localit\]ile de pe `ntreg cuprinsul Protoieriei Moine[ti s-au `nscris la prima edi]ie
a concursului de crea]ie plastic\ [i literar-religioas\ „Cuv=nt [i culoare din suflet de copil“, organizat de Protopopiatul Moine[ti, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, `n cadrul
Anului omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii
bolnavilor. Acesta a avut ca scop cultivarea dragostei fa]\ de semeni [i educarea copiilor `n sensul
ajutor\rii persoanelor aflate `n suferin]\: b\tr=ni,
bolnavi, oameni singuri, copii abandona]i, familii
s\race. Concursul a avut dou\ sec]iuni: Sec]iunea
A: „Iubirea cre[tin\“ - Ilustrarea printr-un desen `n
acuarel\ a modului `n care cre[tinul `[i manifest\
iubirea fa]\ de persoanele aflate `n suferin]\.
Aceast\ sec]iune s-a adresat elevilor din clasele III
- IV [i V- VI. Sec]iunea B: „S\n\tatea, ca dar al lui
Dumnezeu“ (eseu argumentativ) - adresat\ elevilor din clasele VII-VIII.
C=[tig\torii acestei prime edi]ii a concursului
de crea]ie literar-religioas\ [i plastic\ „Cuv=nt [i
culoare din suflet de copil“ sunt: Premiul special
al concursului: Marian Vasile, clasa a IV-a, {coala cu clasele I-VIII, Solon].
SEC}IUNEA A1 - „Iubirea cre[tin\“ - desen,
pentru copiii din clasele III-IV:
Premiul I - Here[ Andreea, clasa a IV-a B,
{coala „{tefan Luchian“ Moine[ti; Premiul II Todira[ Georgiana, clasa a IV-a B, {coala „{tefan
cel Mare“, Zeme[; Premiul III - Merlu[c\ Denisa,
clasa a IV-a A, Grup {colar D\rm\ne[ti; Men]iune - Condre] Cosmina, clasa a IV-a A, {coala
cu clasele I-VIII, Solon];
Men]iune - Nica Iulia Florentina, clasa a IV-a
B, {coala {tefan cel Mare, Zeme[.

SEC}IUNEA A2 - „Iubirea cre[tin\“ - desen,
pentru copiii din clasele V-VI:
Premiul I - Mur\ra[u Elena, clasa a V-a C,
Grup {colar D\rm\ne[ti; Premiul II - Hu[anu
Andreea, clasa a VI-a B, {coala „George Enescu“
Moine[ti; Premiul III - Barb\lat\ Maria, clasa a
V-a A, {coala „{tefan Luchian“ Moine[ti; Premiul III - Mihai Crina Teodora, clasa a V-a C,
Grup {colar D\rm\ne[ti; Men]iune - Micu Silviu
Alexandru, clasa a V-a C, Grup {colar D\rm\ne[ti; Men]iune - Mare[ Ana Maria, clasa a V-a A,
{coala cu clasele I-VIII, Solon];
SEC}IUNEA B - „S\n\tatea, ca dar al lui
Dumnezeu“ (eseu argumentativ)
Premiul I - Alexa Sorina, clasa a VIII-a B,
Grup {colar D\rm\ne[ti; Premiul II - Avasiloaie
M\lina Ioana, clasa a VII-a A, {coala „{tefan
Luchian“ Moine[ti; Premiul III - Munteanu Andreea, clasa a VII-a A, {coala „{tefan Luchian“

Moine[ti; Premiul III - R=cu Alina, clasa a VIII- a
C, {coala „{tefan Luchian“ Moine[ti;
Men]iune - Pan]iru Cristina Elena, clasa a
VIII-a B, Grup {colar D\rm\ne[ti; Men]iune Ani[ca Iulia, clasa a VII-a A, {coala „{tefan Luchian“ Moine[ti.
„Credem c\ e necesar s\ dezvolt\m `n sufletele tinerilor no[tri compasiunea [i iubirea pentru to]i aceia care sunt `n suferin]\ at=t sufleteasc\
dar [i trupeasc\. ~n acest demers se `nscrie [i concursul nostru, activitate `n cadrul c\reia copiii au
fost chema]i s\ ne arate cum v\d ei boala [i
suferin]a, cunoa[terea [i asumarea unor valori
morale precum demnitatea, altruismul, compasiunea sau sacrificiul de sine“, a subliniat p\rintele
Costel Mare[, protopopul de Moine[ti, cel care a
[i coordonat comisia de evaluare a lucr\rilor.
(Prof. Elena HERE{, {coala „{tefan Luchian“
Moine[ti, articol preluat din Revista Harisma)

Campanii de informare-preven]ie la Bac\u
Centrul pentru consiliere, recuperare [i reabilitare a persoanelor dependente de alcool [i alte droguri „Izvorul T\m\duirii“, din cadrul Funda]iei
„Episcop Melchisedec“ - filiala Bac\u a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a derulat miercuri, 20 iunie, la Liceul „Anghel Saligny“ - Bac\u, prima
etap\ a proiectului „Alege independent!“, informeaz\ „Ziarul Lumina“.
Proiectul a fost primit cu interes [i deschidere at=t de conducerea liceului, dar mai ales de elevi, sesiunea de informare-preven]ie fiind sus]inut\ de
pr. Liviu Burlacu, consilier adic]ie `n cadrul Centrului „Izvorul T\m\duirii“, [i de pr. prof. Ionu] C\saneanu.
Proiectul „Alege independent!“ este sus]inut de echipa Centrului „Izvorul
T\m\duirii“ Bac\u, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, [i este cofinan]at de
Prim\ria Bac\u [i de Funda]ia „Episcop Melchisedec“ filiala Bac\u.
Urm\toarea s\pt\m=n\, la aceea[i unitate de `nv\]\m=nt, a avut loc, pe
28 iunie, workshopul „Portret de voluntar“. Acesta face parte dintre ac-

tivit\]ile sus]inute `n cadrul proiectului FORTE - Formare Trainic\ pentru
Parteneriat Social, finan]at prin fonduri europene - POSDRU, sus]inut de
personalul Centrului de Excelen]\ `n Dezvoltarea Resurselor Umane - CEDRU-Bac\u, informeaz\ „Ziarul Lumina“. Lucr\rile s-au desf\[urat cu
binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, [i au fost coordonate de pr. Ionu]
C\saneanu, `n prezen]a a 33 de elevi [i profesori din cadrul Colegiului
Tehnic „Anghel Saligny“.
„Tema `nt=lnirii a fost sugestiv aleas\, mai ales c\, pe parcursul vacan]ei
de var\, elevii au mai mult timp la dispozi]ie, av=nd posibilitatea de a se implica `n activit\]i de voluntariat organizate `n folosul comunit\]ii. Subiectele
abordate `n cadrul workshopului au fost: defini]ia voluntariatului, cine
poate deveni voluntar, tipuri de activit\]i de voluntariat, responsabilit\]ile [i
drepturile voluntarului [i exemple de centre de voluntariat sau ONG-uri din
municipiul Bac\u“, a spus pr. Liviu Burlacu, consilier adic]ie `n cadrul
Centrului „Izvorul T\m\duirii“ din Bac\u. (pr. Ctin GHERASIM)
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„Minunea“ sfin]irii la Spitalul
de Urgen]\ din Moine[ti
La intrarea PS P\rinte Episcop Ioachim pe
u[a salonului, femeia s-a ridicat de pe pat [i i-a
s\rutat m=na. Ierarhul a binecuv=ntat-o u[or pe
frunte, i-a intins o iconi]\ [i i-a spus c=teva cuvinte de `ncurajare. Aproape `nl\crimat\, aceasta
a apucat s\ rosteasc\ dou\ vorbe: „O minune!“, la
care medicul aflat `n preajm\ a `ntrebat-o: „pentru
dumneata?“. „Pentru noi to]i!“, a r\spuns bolnava.
Spitalul de Urgen]\ din Moine[ti este unul `n
care, prin excelen]\, colaborarea dintre doctorii
de suflet [i cei de trup se `mbin\ armonios. ~nc\
de la `nfiin]area institu]iei, `n curte a fost amenajat\ [i o bisericu]\, `n care medici, pacien]i sau
oameni simpli vin s\ se roage. Pentru c\ diriguitorii acestui a[ez\m=nt au `n]eles c\ spitalul nu
este altceva dec=t o inspira]ie a carit\]ii cre[tine.
De aceea, vineri, 8 iunie, dup\-amiaz\, la doar
dou\ zile `nainte de `nceputul postului Sfin]ilor
Apstoli, c=nd Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, dimpreun\ cu un sobor de preo]i, a oficiat o slujb\ de sfin]ire [i binecuv=ntare a institu]iei, ca urmare a lucr\rilor realizate `n ultima
perioad\, to]i bolnavii care puteau merge au cobor=t la biserica de lemn din curte. Aveau

convingerea c\ sunt `ngriji]i `ntr-un sanctuar al
piet\]ii, unde profesionalismul [i credin]a, [tiin]a
[i profesia sunt `ngem\nate. „Este o mare mul-

]umire pentru noi c\ am putut organiza acest moment deosebit `n anul dedicat de c\tre Biserica
Ortodox\ Tainei Sf=ntului Maslu [i `ngrijrii bolnavilor. Aici, la Moine[ti, avem bucuria ca, `ntre
Spitalul de Urgen]\ [i Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului s\ existe o frumoas\ colaborare“, a
declarat dl doctor Adrian Cot=rle], directorul spitalului moine[tean. (pr. Ctin GHERASIM)

La Buhu[i, Hristos lucreaz\ prin mâinile maicilor [i c\lug\rilor
Ajutorarea celor s\raci [i neputincio[i constituie un adev\r de
net\g\duit `n Biserica Ortodox\.
De altfel, niciun om nu s-ar putea
defini ca fiind un cre[tin adev\rat, f\r\ milostenie [i dragoste
de semenii afla]i `n necaz.
De la Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, am aflat c\ multe dintre activit\]ile
filantropice sunt desf\[urate de c\tre m\n\stiri:
„Multe dintre activit\]ile filantropice desf\[urate
prin m\n\stiri nici nu sunt cunoscute, `ns\ uneori
ele trebuie date de exemplu, a[a cum este cazul
ac]iunilor m\n\stirilor de l=ng\ ora[ul Buhu[i. ~n
acea zon\ tr\iesc multe familii cu situa]ie precar\, at=t material\, c=t [i financiar\, iar maicile
[i c\lug\rii vin `n ajutorul oamenilor `n mod regulat [i de mult\ vreme“.
Pentru b\tr=nii [i copiii care tr\iesc `n
Marginea sau Izvoare, l=ng\ ora[ul Buhu[i, drumul c\tre m\n\stirile Ciolpani sau Runc este un
veritabil pelerinaj pe calea `nt=lnirii cu Hristos
Care, prin m=inile maicilor [i c\lug\rilor, le ofer\
`ntotdeauna ajutor. ~ncovoia]i de povara anilor [i
anul IV (XII) nr. 6

a greut\]ilor, nevoia[ii parcurg c=te 4-5 kilometri
pe jos, aproape zilnic, pentru a veni la m\n\stirile de l=ng\ urbea fostelor postavuri. Aici g\sesc
`n permanen]\ ceva de m=ncare, alimente pentru
acas\, sau chiar `mbr\c\minte adus\ de cre[tini [i
bine chivernisit\ de maici, cu scopul de a fi
`mp\r]ite nec\ji]ilor. ~ntre zidurile sfin]ite de
nevoin]a [i osteneala monahal\, milostenia este o
stare de fapt, pe c=t de fireasc\, pe at=t de impresionant\ ochilor [i auzului celor care `[i imagineaz\ lumea ca fiind ticsit\ de egocentrici [i
nep\s\tori. ~ns\, actul caritabil al celor care [i-au
dedicat via]a slujirii lui Dumnezeu este cel mai
adesea unul t\cut [i modest.
La Ciolpani, acolo unde ziua `ncepe la 5
diminea]a [i se `ncheie la apusul soarelui, adic\
spre orele 21.00, fiind o continu\ stare de munc\
[i rug\ciune, copii din zonele `nvecinate se simt
ca acas\. Vin de la [colile din Buhu[i, pentru a se
bucura [i a se `mp\rt\[i din bucatele m\n\stire[ti,
dar [i de dragoste [i ajutor. „Avem c=teva familii
cu mul]i copii din cartierul Marginea [i din
Buhu[i care vin aproape zilnici la m\n\stire pentru a primi m=ncare. Sunt case cu c=te [ase, [apte
copii, f\r\ nici un venit, pe care `ncerc\m s\ le
sprijinim dup\ puterile noastre. Sunt copii buni,
care merg la [coal\ [i `nva]\ bine. Tot ceea ce le
oferim este din veniturile proprii ale m\n\stirii.

De c=]iva ani `ncerc\m s\ le asigur\m un minimum de hran\, iar c=nd se ive[te ocazia le d\ruim
[i `mbr\c\minte, din cea adus\ la m\n\stire de
unii credincio[i“, ne-a declarat maica stare]\
Lucia Chirvase.
Situa]ia este asem\n\toare [i la Runc, acolo
unde p\rintele stare] Macarie Costea `mparte din
produsele aflate `n gospod\ria ob[tii [i familiilor
f\r\ posibilit\]i materiale [i financiare. „Sunt
b\tr=ni f\r\ pensie, care merg c=te 3-4 kilometri
pe jos, p=n\ aici, la biseric\, pentru a fi ajuta]i.
Avem [i c=teva familii cu mul]i copii c\rora le
d\m alimente la pachet. Din produc]ia m\n\stirii
mai ducem [i la spital, la Buhu[i“, a explicat
p\rintele Macarie.
De altfel, situa]ia existent\ `n cartierele
m\rgina[e ale acestui or\[el este binecunoscut\
[i de preo]ii parohi din zon\, care organizeaz\
adesea campanii de ajutoare a copiilor, `n mod
special a celor care doresc s\ ajung\ la [coal\, s\
`nve]e. „~n protopiatul Buhu[i, preo]ii, al\turi de
credincio[i, s-au implicat `n ajutorare copiilor din
cartierul Marginea [i nu numai, care `nva]\ la
[colile din ora[. S-au derulat ac]iuni filantropice,
merg=ndu-se la casele acestora [i oferindu-li-se
alimente, rechizite [i alte produse“, a men]ionat
preotul protopop Cozma Vasile.
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La `nceputul postului Sfin]ilor Apostoli, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a f\cut o bucurie extraordinar\ b\trânilor
`ngriji]i la Centrul Reziden]ial de la Hârja.

ACTUALITATE

Rug\ciuni de vindecare [i milostenie pentru
b\trânii de la Centrul reziden]ial Hârja
La `nceputul postului Sfin]ilor Apostoli, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a f\cut o bucurie extraordinar\ b\tr=nilor `ngriji]i la Centrul Reziden]ial de la H=rja.
~n prima zi a postului, Preasfin]ia Sa a mers
`n mijlocul bolnavilor [i neputincio[ilor
`ngriji]i cu sprijinul [i sus]inerea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. S-au adunat peste 60 de suflete, oameni singuri, ori
cu copiii pleca]i peste hotare, sau f\r\ nici
un venit, de care M=ntuitorul Hristos are
grij\, prin Biserica Sa. Dup\ oficierea
Sfintei Liturghii `n biserica de la H=rja, la
orele 10.00, a avut loc slujba Sf=ntului
Maslu, `n curtea interioar\ a complexului
social-medical. Al\turi de preo]ii one[teni
sosi]i special pentru acest moment, PS
P\rinte Episcop Ioachim s-a rugat pentru
to]i b\tr=nii [i bolnavii, a[a cum este
tradi]ia [i `nv\]\tura ortodox\. La sf=r[itul
rug\ciunilor, Preasfin]ia Sa a adresat un
cuv=nt de `nv\]\tur\ [i de `ncurajare pentru cei care lucreaz\ `n centru, pentru cei
asista]i, dar [i pentru credincio[ii sosi]i din
parohiile `nvecinate pentru a tr\i acest
moment deosebit. „~n contexul anului
dedicat de Sf=ntul Sinod „Tainei Sf=ntului
Maslu [i `ngrijirii bolnavilor“, trebuie s\
intensific\m activitatea social-filantropic\, s\ ne implic\m mai mult `n ajutorarea semenilor no[tri afla]i `n suferin]e
trupe[ti [i suflete[ti“, i-a `ndemnat ierarhul
pe preo]i [i pe credincio[ii prezen]i la
H=rja. Impresionat [i afectat de suferin]ele
bolnavilor din centru, Preasfin]itul Ioachim a mers `n fiecare camer\, i-a binecuv=ntat pe cei imobiliza]i la pat, a stat de
vorb\ cu ei [i le-a oferit cadouri. „B\tr=nii
acestui a[ez\m=nt sunt `n num\r de 49, la
care se adaug\ 11 la domiciliu. Din cei 49,
numai 9 sunt independen]i, restul imobiliza]i la pat sau semidependen]i, necesit=nd o `ngrijire special\“, a precizat preotul Ilarion M=]\, directorul acestui centru. „Preasfin]itul Ioachim este prezent
al\turi de v=rstnicii de aici `n fiecare lun\,
fiind un prieten [i rug\tor pentru ace[ti oameni `n suferin]\“, a mai precizat preotul
Ilarion. Tot atunci, Preafin]itul Ioachim a
vizitat [antierul de la noul C\min de b\tr=ni
[i Clinica medical\ din acela[i complex social de la H=rja. „Aceast\ construc]ie, cu
binecuv=ntarea lui Dumnezeu [i implicarea
direct\ a Preasfin]iei Sale, a ajuns la stadiul
finisajelor exterioare, mai exact la aplicarea
tencuielii decorative la exteriorul acesteia“,
a mai ad\ugat preotul de la H=rja.

Tinerii roma[cani `n
sprijinul b\trânilor
de la Hârja
O camionet\ `nc\rcat\ cu produse alimentare [i diverse bunuri necesare vie]ii
de zi cu zi a ajuns la b\tr=nii de la Centru
Reziden]ial de la H=rja. Surpriza f\cut\
celor 60 de v=rstnici, `ngriji]i de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, a fost cu
at=t mai mare cu c=t gestul generos a
apar]inut tinerilor roma[cani care, la
finele s\pt\m=nii trecute, au ales s\-[i
petreac\ primele momente din vacan]\
al\turi de oamenii pentru care singurele
bucurii vin din partea lui Dumnezeu [i a
semenilor. Ac]iunea a fost derulat\, cu
sprijinul [i binecuv=ntarea PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, vineri, 22 iunie
2012, de c\tre Biroul de Asisten]\ Social\ din cadrul Protopopiatului Roman, sub
coordonarea preotului Cre]u C\t\lin.
Intitulat „O raz\ de speran]\“, proiectul destinat b\tr=nilor de la Centrul
Reziden]ial de la H=rja a adus fa]\ c\tre
fa]\ dou\ genera]ii, legate prin dragostea
de Dumnezeu [i de semeni. „Prin intermediul acestui proiect s-a reu[it coeziunea `ntre comunitatea roma[can\ [i per-

soanele aflate la Centrul de la H=rja,
unde b\tr=nii primesc ajutor, asisten]\
medical\ [i spiritual\ din partea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Am
reu[it s\-i implic\m pe roma[cani, sensibiliz=ndu-i pentru a sus]ine atelierul de
terapie educa]ional\ pentru v=rstnicii de
la H=rja. Astfel, le-am procurat o parte
din materialele necesare pentru realizarea icoanelor pe sticl\, a felicit\rilor
din h=rtie, goblen, cro[etat etc. Totodat\,
membrii a dou\ cluburi Impact: „Tineri
cu atitudine“ de la Colegiul Na]ional „Roman Vod\“, [i „Z=mbet pentru z=mbet“
Liceul „Petru Poni“- Roman, au participat cu un program educa]ional, muzic\ [i
voie bun\“, a declarat preotul C\t\lin
Cre]u. Roma[canii implica]i `n proiect au
demarat [i un program „fundraising“ angaj=ndu-se ca produsele pe care b\tr=nii le vor confec]iona s\ le comercializeze,
iar banii ob]inu]i s\ se `ntoarc\ `napoi la
beneficiari, pentru sus]inerea lor. „~n urma acestei vizite, s-a pus bazele unui parteneriat activ, `n care tinerii din ora[ul
Roman s-au angajat s\ revin\ la Centrul
nostru pentru alte proiecte menite s\ le
ofere bucurii persoanelor aflate aici, `n
grija Bisericii“, a men]ionat preotul Ilarion
M=]\, directorul Centrului de la H=rja.
(pr. Ctin GHERASIM)
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Rusaliile - prezen]\ teandric\ a lui Dumnezeu `n lume
Taina treimic\ pe care Biserica o s\rb\tore[te `n
Duminica Rusaliilor `[i v\de[te `ntreaga `nsemn\tate
c=nd e vorba de problema crucial\ a existen]ei omene[ti:
ori omul se dezvolt\ `ntr-o comunitate sacramentalm=ntuitoare, ori se izoleaz\ `ntr-un individualism
p\gubitor m=ntuirii personale. ~ntre comunitar [i
personal nu exist\ un alt principiu dec=t cel treimic: `n
orice iubire adev\rat\, Dumnezeu este principiul de
integrare (din tu [i eu, Dumnezeu face noi). O astfel de
unitate `n diversitate face din comuniune o sfer\ vital\,
`n care persoana uman\ se dezvolt\ [i cre[te `n Hristos.
Sf=nta Treime `[i `mp\rt\[e[te adev\rul S\u ca lege
universal\ oric\rei existen]e: „Unul se revars\ `n Trei [i
cei Trei se adun\ `ntr-Unul“.
Prima cuv=ntare a Sf=ntului Apostol Petru (Fapte 2) arat\ m\re]ia revela]iei
Duhului Sf=nt, Care aduce cu sine miracolul vorbirii `n limbi: „limbile, odinioar\ amestecate, se unesc acum `ntru cunoa[terea tainic\ a Treimii“. „Duhul `i
face pe prooroci s\ ias\ ca dintr-un nor; El sfin]e[te preo]ii; din p\c\to[i face
teologi; El `ntemeiaz\ Biserica“. Rev\rsarea Duhului Sf=nt este confirmat\ de
praznicul Sfintei Treimi. Duhul Sf=nt ne poart\ de la revela]ia Bisericii cere[ti a
Celor Trei Persoane dumnezeie[ti, la constituirea p\m=nte[tii ei icoane: Biserica
vie, a comuniunii oamenilor cu Dumnezeu.

Hristos l-a redat pe om comuniunii
La Cincizecime, Duhul Sf=nt vine personal, `n numele lui Hristos, de
la Tat\l, `n lume [i se `mp\rt\[e[te Bisericii, `n `ntregime Sfin]ilor
Apostoli, aduna]i la un loc, av=nd `n mijlocul lor pe Maica Domnului,
marc=nd `ns\ pe fiecare membru al Bisericii cu o pecete a raportului personal [i unic cu persoanele Sfintei Treimi, devenind prezent `n fiecare
persoan\ [i aceasta datorit\ faptului c\ fiecare este un m\dular al Trupului
unic al lui Hristos. Aceasta este semnifica]ia „limbilor ca de foc“ separate unele de altele, cobor=te peste fiecare dintre Apostoli. Textul scripturistic arat\ clar c\ acest fenomen al limbilor ca de foc a avut loc numai
asupra Sfin]ilor Apostoli (Fapte 2, 1).
Biserica este `ntemeiat\ ca unitate a Trupului lui Hristos [i ca o comunitate de persoane, Hristos [i Duhul S\u fiind implica]i deodat\ `n acela[i act.
„~n activitatea Duhului care se r\sp=nde[te asupra lor, oamenii se `ncorporeaz\ `n mod liber `n Hristos cel `nviat, pentru a nu forma dec=t un singur trup cu El“ (pr. prof. D. St\niloae). Cei str\pun[i la inim\ de cele ce se
petrecuser\ cu Apostolii care fuseser\ umplu]i de Duhul Sf=nt [i vorbeau `n
limbi (Fapte 2, 4-6) au `ntrebat pe Petru [i pe ceilal]i Apostoli ce s\ fac\
(Fapte 2,37). R\spunz=ndu-li-se: „Poc\i]i-v\ [i s\ se boteze fiecare dintre
voi, `n numele lui Iisus Hristos, spre iertarea p\catelor, [i ve]i primi harul
Duhului Sf=nt“ (Fapte 2, 38), „ei au primit cuv=ntul [i s-au botezat; [i `n
ziua aceea s-au ad\ugat ca la trei mii de suflete“ (Fapte 2, 41).
Cu Cincizecimea, adic\ cu venirea Lui personal\, ipostatic\ `n lume [i
`nfiin]area Bisericii, Duhul Sf=nt `[i g\se[te acum centrul Lui de ac]iune [i de
iradiere `n fiin]a uman\. Devine Duhul comuniunii noastre cu Hristos [i Duhul
comuniunii `ntre noi prin Hristos, `n Biseric\. P\catul a sl\bit, p=n\ la desfiin]are, tendin]a fireasc\ a omului dup\ comuniunea personal\ cu Dumnezeu, a pus sufletul `ntr-o stare contrar\ naturii lui. R\scump\r=nd pe om din robia p\catului [i
restaur=nd firea uman\, anume chipul lui Dumnezeu din om, Hristos l-a redat pe
anul IV (XII) nr. 6

om comuniunii. Venind personal `n lume, la Cincizecime, Duhul Sf=nt restabile[te [i `nt\re[te rela]ia de comuniune a omului cu Dumnezeu, dar [i cu semenii
s\i `n Biseric\.

Pogor=rea Duhului Sf=nt
d\ existen]\ real\ Bisericii
Dac\ venirea ipostatic\, personal\, a Cuv=ntului a avut `n vedere [i a realizat r\scump\rarea neamului omenesc, venirea ipostatic\ a Duhului la Cincizecime a adus comuniunea omului cu Dumnezeu prin Hristos, `n Biseric\.
Duhul implic\ [i creeaz\ comunitatea. El a venit `n lume `n mod ipostatic pentru a crea Biserica, form\ concret\ comunitar\.
Biserica este finalizarea ac]iunii m=ntuitoare, `nceput\ prin ~ntrupare,
este actul cinci al acestei opere de m=ntuire. ~ntruparea, R\stignirea, ~nvierea [i ~n\l]area sunt primele patru acte ale operei m=ntuitoare a lui Hristos,
Fiul lui Dumnezeu ~ntrupat. Pogor=rea Duhului Sf=nt d\ existen]\ real\
Bisericii, pun=nd `nceput s\l\[luirii trupului `ndumnezeit al lui Hristos `n
celelalte fiin]e umane, [i cu aceasta, pune `nceputul Bisericii.
Pogor=rea Sf=ntului Duh este actul de trecere de la lucrarea m=ntuitoare a lui Hristos `n umanitatea Sa personal\ la extinderea acestei
lucr\ri `n celelalte fiin]e umane. Prin ~ntrupare, R\stignirea, ~nviere [i
~nal]are, Hristos pune temelia Bisericii `n trupul S\u. Prin aceasta,
Biserica ia fiin]\ virtual. Dar Fiul lui Dumnezeu nu S-a f\cut om pentru
Sine, ci pentru c\ din Trupul S\u s-a extins m=ntuirea, ca via]\ dumnezeiasc\ `n noi. Aceast\ via]\ dumnezeiasc\, extins\ din trupul S\u `n
credincio[i, e Biserica, comuniune de via]\ dumnezeiasc\ a oamenilor cu
Hristos, prin Duhul Sf=nt. (pr. Constantin LEONTE)
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~ntâlnirea cu Hristos `n Euharistie presupune o preg\tire [i
vindecare prealabile, Spovedania [i Maslul fiind tainele ce o pot
mijloci, astfel `ncât Hristos, coborând prin mijlocirea Duhului
`n templul fiin]ei noastre, s\ ne poat\ d\rui s\n\tatea dorit\.

DOSAR

Biserica – spitalul unde se opereaz\
restaurarea fiin]ei noastre (II)
Toate elementele constitutive
ale r=nduielii Sf=ntului Maslu
ne introduc `ntr-o atmosfer\
plin\ de har, ce decurge din
prezen]a Duhului Sf=nt simbolizat\ de num\rul care `i este
consacrat [i care traspare `n
fiecare dintre aceste elemente:
rug\ciunea de sfin]ire a untdelemnului, [apte citiri biblice,
[apte rug\ciuni, [apte ungeri
`n [apte locuri ale trupului
bolnavului, [apte ofician]i.
Av=nd `n vedere semnifica]iile simbolice ale
num\rului, ca punte de leg\tur\ [i deschidere
c\tre un plan superior, am putea spune c\ Taina
Maslului, prin elementele sale, `mp\rt\[e[te celui
bolnav harul vindec\tor, conduc=ndu-l de la o
stare de neputin]\ spre una haric\, preg\tindu-l `n
acela[i timp pentru `nt=lnirea cu Hristos euharistic sau, atunci c=nd e administrat\ muribundului,
ca preg\tire pentru `nt=lnirea cu Mirele Hristos.

Valoarea curativ\
a Sf=ntului Maslu
Canonul lui Arsenie are rolul de a preg\ti
pe cel bolnav pentru primirea harului
vindec\tor, cer=nd de la Dumnezeu, „Doctorul
[i ajut\torul“, ca s\-[i reverse milostivirea vindec=nd prin ungere cu untdelemn sufletul [i
trupul celui care sufer\: „~ndur\-Te [i miluie[te
pe acesta care mult a gre[it [i-l izb\ve[te de
p\cate, Hristoase“, precum [i pecetluirea
sim]urilor prin care r\ul intr=nd a rodit p\catul:
„~nsemn=ndu-i acum pe robii T\i, cu bucuria
pece]ii Tale, f\, St\p=ne, sim]urile lor intrare de
netrecut [i de necuprins pentru toate puterile
cele potrivnice“. Rezisten]a la atacul tenta]iilor
[i eliberarea de sub influen]a lor se realizeaz\
prin `nt\rirea sim]urilor trupului cu harul comunicat prin Taina Maslului, a c\rui introducere `n
ele se face prin ungerea lor cu ulei. Toate
cererile acestui canon au rolul de a mijloci pentru cel venit spre vindecare o via]\ curat\ `nchinat\ slujirii lui Dumnezeu, preg\tindu-l pentru
`n]elegerea faptului c\ aceast\ tain\ nu este spre
moarte, ci spre o via]\ `ntru s\n\tate.
~n rug\ciunea sfin]irii untdelemnului, rostit\ de [apte ori `n numele Duhului Sf=nt, se cere

Citirile biblice au rolul pedagogic de a preg\ti pe beneficiar pentru
`n]elegerea prezen]ei adev\ratului Vindec\tor al s\u, de a fundamenta cu autoritate
biblic\ administrarea tainei [i de a mijloci prezen]a `ns\[i a Doctorului sufletelor
[i al trupurilor Care s\l\[luie[te `n Evanghelie: „Nu pun mâna mea
cea p\c\toas\ peste capul celui ce a venit la tine cu poc\in]\...,
ci pun mâma Ta cea puternic\ [i tare ce se afl\ `n aceast\ Sfânt\ Evanghelie“

ca prin mijlocirea ungerii s\ se `mp\rt\[easc\
vindecarea integral\ a omului: „ca s\ fie celor
ce se vor unge din el spre t\m\duirea [i spre
izb\virea de toat\ patima [i `ntin\ciunea sufletului [i a trupului [i de toat\ r\utatea“. ~n
acela[i timp, rug\ciunea face aluzie la motivul
cre\rii omului, precum [i la r\spunsul plin de iubire pe care acesta e dator s\-l `ntoarc\ d=nd
slav\ lui Dumnezeu. Vindecarea este evaluat\
din aceast\ perspectiv\ ca fiind o cale de adorare a Preasfintei Treimi [i o recunoa[tere a puterii restauratoare a Ei: „ca [i `ntru aceasta s\ se
preasl\veasc\...“.
~n lucrarea „Ortodoxia“, Paul Evdokimov
acord\ Maslului o valoare curativ\ pentru cel
ce o prime[te, `n perspectiva `mp\rt\[irii euharistice [i aceasta, deoarece „orice om e virtual bolnav [i muritor, de aceea ea se administreaz\ celor ce se `mp\rt\[esc“. ~nt=lnirea
cu Hristos `n Euharistie presupune o preg\tire
[i vindecare prealabile, Spovedania [i Maslul
fiind tainele ce o pot mijloci, astfel `nc=t
Hristos, cobor=nd prin mijlocirea Duhului `n
templul fiin]ei noastre, s\ ne poat\ d\rui
s\n\tatea dorit\.

Boala trupeasc\ - semnul v\zut
al unei boli suflete[ti
Citirile biblice au rolul pedagogic de a preg\ti
pe beneficiar pentru `n]elegerea prezen]ei adev\ratului Vindec\tor al s\u, de a fundamenta cu autoritate biblic\ administrarea tainei [i de a mijloci
prezen]a `ns\[i a Doctorului sufletelor [i al trupurilor Care s\l\[luie[te `n Evanghelie: „Nu pun m=na
mea cea p\c\toas\ peste capul celui ce a venit la
tine cu poc\in]\..., ci pun m=ma Ta cea puternic\ [i
tare ce se afl\ `n aceast\ Sf=nt\ Evanghelie“.
Evanghelia I leag\ dob=ndirea vie]ii ve[nice
de `mplinirea poruncii iubirii aproapelui. Iubirea
milostiv\ a lui Dumnezeu care vindec\ pe tot
omul ce vine `n lume este condi]ia pe care trebuie
s\ o `ndeplinim, s\ o adapt\m `mprejur\rilor concrete din propria noastr\ existen]\. Vindecarea
este rezultatul, fructul iubirii filantropice a lui
Dumnezeu `nomenit ce continu\ prin Duhul „vindecarea r\nilor net\m\duite“, iar Biserica este
spitalul duhovnicesc `n care Hristos Doctorul,
lucr=nd nev\zut, red\ s\n\tatea psiho-somatic\
celor lovi]i de patimi [i neputin]e.
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Taina Maslului nu e doar semn al iubirii milostive a lui
Dumnezeu, ci [i semn al dragostei celor care particip\
`n comuniunea rug\ciunii la p\timirile celor bolnavi.

Â

Reabilitarea lui Zaheu relatat\ `n a doua
evanghelie, e imaginea faptului c\ Maslul este
taina vindec\rii sufletului prin poc\in]\ [i iertarea
p\catelor, o vindecare-m=ntuire. Hristos intr\ `n
casa sufletului nostru [i vindec\-m=ntuie[te fundamental fiin]a noastr\, transform=nd-o `n templu al Duhului Sf=nt, devine prezen]\ interioar\
cu condi]ia ca noi, prin poc\in]\, s\ ne reg=ndim
priorit\]ile [i s\ ne deschidem Adev\rului.
Evangheliile a treia [i a patra sunt dovada faptului c\ puterea vindec\toare izvor=t\ din Hristos
a fost `mp\rt\[it\ Apostolilor [i prin ei Bisericii [i
`n acela[i timp con[tientizeaz\ pe bolnav de faptul c\ El este la fel de prezent `n aceast\ lucrare
taumaturgic\ a Bisericii. Puterea vindec\toare
mo[tenit\ de Biseric\ nu este rezultatul unei experien]e antropologice sau al unor cercet\ri medicale, ci al prezen]ei harului izvor=t din Dumnezeu prin invocarea Duhului de c\tre ofician]i.
Evanghelia a V-a ne arat\ c\ sim]urile noastre,
prin pecetluirea cu untdelemn, se r\stignesc
`n]elep]ite primind pe Mirele-Hristos prin u[a
sim]urilor, asemenea fecioarelor `n]elepte. Ele
pot fi calea care prin ungere mujloce[te prezen]a
`mp\r\]iei lui Dumnezeu sau pot r\m=ne opace la
aceast\ prezen]\, devenind calea prin care poate
lucra r\ul. Deschiz=ndu-se harului, prin sim]uri,
firea noastr\ din opac\ devine transparent\,
Hristos cobor=nd poate conduce `n felul acesta pe
omul cel vechi c\tre cel l\untric.
Evanghelia a VI-a st\ sub semnul caracterului
universal al tainei Maslului, a c\rui putere vindec\toare e `mp\rt\[it\ prin ungere tuturor, iar
condi]ia primirii eate credin]a sincer\.
Ultima Evanghelie ne descoper\ faptul c\
Taina Maslului nu se refer\ doar la vindecarea
trupului, ci `n special la cea a sufletului de bolile
spirituale. Referindu-se la constitu]ia psiho-somatic\ a fiin]ei umane, precum [i la ac]iunea dianul IV (XII) nr. 6

hotomic\ a tainei Maslului, p\rintele St\niloae
spune: „nu putem separa omul `n trup [i suflet,
`ntre lucrarea sufletului [i a trupului. Sufletul lucreaz\ prin trup, iar trupul e plin de energiile sufletului. De aceea rug\ciunile tainei cer: t\m\duirea trupului, iertarea de p\cate [i cur\]irea
sufletului de p\cate. S\l\[luirea Duhului are mai
ales scopul cur\]irii de p\cate [i al t\m\duirii de
patimi [i al vindec\rii omului la o via]\ de
sfin]enie, de slujire curat\ a lui Dumnezeu“.
Aceste remarci se nasc din atitudinea M=ntuitorului fa]\ de cei pe care i-a vindecat de bolile
trupului dup\ ce mai `nt=i le-a iertat p\catele,
ar\t=nd interdependen]a [i cauzalitatea lor. Este
motivul central pentru care dup\ vindecarea unei
boli trupe[ti El spune: „Iat\ te-ai f\cut s\n\tos, de
acum s\ nu mai p\c\tuie[ti“, ar\t=nd faptul c\
boala trupeasc\ e semnul v\zut al unei boli suflete[ti nesesizabile, iar ie[irea din aceast\ stare
se realizeaz\ prin poc\in]\ sincer\ [i credin]\
dreapt\: „credin]a ta te-a m=ntuit-vindecat“

Solidaritatea cu cei afla]i
`n suferin]\ este semnul
prezen]ei lui Hristos `n lume
Cele [apte rug\ciuni diferite ocup\ un loc
esen]ial `n cadrul r=nduielii Tainei Maslului. Ele
cer sfin]irea untdelemnului prin s=ngele lui
Hristos [i t\m\duirea bolnavului: „untdelemnul
acesta, pe care sfin]e[te-l cu scump s=ngele T\u“,
mijlocesc `mbr\carea lui `n Hristos ca pav\z\
`mpotriva r\ului: „fac\-se, Doamne, untdelemnul
acesta... `mbr\c\minte `mp\r\teasc\, pav\z\ puternic\, izb\vitoare de toat\ lucrarea diavoleasc\,
pecete nestricat\...“. Puterea vindec\toare a untdelemnului izvor\[te din coasta str\puns\ a lui
Hristos Care m=ntuie[te [i vindec\ pe tot cel ce se
deschide Lui prin credin]\, prin s=ngele [i apa

care cur\]esc [i unesc prin Botez [i Euharistie
trupul eclesial cu Hristos. Untdelemnul, ca element specific lucr\rii Duhului, arat\ motiva]ia
primirii lui de c\tre cre[tini `n perspectiva unirii
cu Hristos euharistic, precum [i faptul c\ vindecarea este rodul comuniunii [i conlucr\rii Persoanelor Treimice. Rana lui Hristos vindec\ rana
bolnavului, care, asum=ndu-si suferin]a, `[i r\stigne[te sim]urile consacr=ndu-le prin ungere, [i care
f\c=ndu-se ascult\tor [i imitator al lui Hristos prin
lucrarea Duhului devine mediu al prezen]ei Lui,
Care `n locul nostru p\time[te: „nu mai tr\iesc eu,
ci Hristos este Cel ce tr\ie[te ~n mine“. ~nsemnarea cu semnul sfintei cruci pecetluie[te vindecarea ca rod al Crucii, pe de o parte, dar [i faptul c\ aceasta se dob=nde[te de c\tre cei ce s-au
r\stignit pentru Hristos `n lumea aceasta. Acest lucru ne reveleaz\ faptul c\ vindecarea devine operant\ numai `n contextul `n care cel bolnav este
m\dular al trupului eclesial, [i care dup\ vindecare
r\m=ne integrat [i angajat `n efortul duhovnicesc
de accedere spre unirea cu Dumnezeu.
Taina Maslului nu e doar semn al iubirii
milostive a lui Dumnezeu, ci [i semn al dragostei
celor care particip\ `n comuniunea rug\ciunii la
p\timirile celor bolnavi [i `i insufl\ prin aceasta cu
puterea de a `nt=mpina duhovnice[te starea s\n\t\]ii precare `n care se afl\. Compasiunea ar\tat\ de
cei prezen]i bolnavului a determinat de cele mai
multe ori pe Hristos s\ vindece pe unii pentru
credin]a [i ruga altora [i s\ zic\: „acolo unde vor fi
doi sau trei aduna]i `n numele Meu, acolo voi fi [i
Eu `n mijlocul lor“. Solidaritatea cu cei afla]i `n
suferin]\ este semnul prezen]ei lui Hristos `n lume,
Care nu `nceteaz\ s\ vindece bolile [i durerile
umanit\]ii prin leacurile credin]ei m\rturisitoare [i
prin tainele Bisericii, preg\tind permanent trupul
S\u pentru unirea plenar\ `n `mp\r\]ia Sa. (Preot
Valentin B|LTOI, Parohia Icu[e[ti)
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REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pentru luna iunie 2012
1 iunie
- a premiat pe to]i elevii care au ob]inut premii la diverse concursuri [i olimpiade la Disciplina Religie din
jude]ul Bac\u [i Municipiul Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei [i slujba de sfin]ire a
Centrului social Lazaret, organizat de Funda]ia „Episcop
Melchisedec“, filiala Bac\u. A rostit cuv=nt ocazional;
2 iunie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Dumitru“,
Flore[ti, Parohia Huruie[ti, Prot. Sascut.
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Dumitru“,
Flore[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Privegherii la Biserica „Pogor=rea
Duhului Sf=nt“, M-rea Rafaila, Vaslui. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;
3 iunie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Arhidiacon
Ionu] Alexandru Am\rinii, pe seama Parohiei „Sf. Vasile
cel Mare“, Roman;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe t=n\rul teolog
Lauren]iu F=naru, pe seama Parohiei P\nce[ti, Bac\u,
Protopopiatul Sascut, pentru filia Soci;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman [i a sfin]it ramurile de tei;
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Pogor=rea
Duhului Sf=nt“, Parohia G=din]i, Protopopiatul Roman. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
4 iunie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
Voievozi“, Parohia Larga, Protopopiatul One[ti.
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sfin]ii
Voievozi“, Parohia Larga, Protopopiatul One[ti. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon
Lauren]iu F=naru pe seama Parohiei P\nce[ti, Bac\u,
Protopopiatul Sascut, pentru filia Soci;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Sorin
Postelnicu, Parohia Larga, Protopopiatul One[ti;
- a hirotesit duhovnici pe PC Pr. Lauren]iu F=naru [i
PC Pr. Justin Alixandrescu, Parohia D\rm\ne[ti I;
5 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
6 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe T\taru, Parohia
Parincea; Pr. Costel Busuioc, Parohia „Sf. Nicolae“,
Bac\u; d-l Costel Segneanu, Roman; d-l Bogdan Gabriel
Maxim, pictor;
- a oficiat Slujba Vecerniei `n Biserica „Sf=ntul
Dumitru“, Parohia Iuc[a [i a sfin]it o Sf=nt\ Troi]\. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
7 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
8 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Spitalului Municipal
Moine[ti. A rostit cuv=nt ocazional;
9 iunie
- a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Alexandru
Mihai [i Andreea, la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Piatra Neam]. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
10 iunie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul
Dumitru“, Parohia Ca[in I, Protopopiatul One[ti. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;

- a oficiat Slujba de sfin]irea a A[ez\m=ntului socialfilantropic ridicat `n Parohia Ca[in I;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Cojocaru
Marius, Parohia Ca[in I;
- a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Drago[
Constantin [i Elena Alexandra Custur\, `n Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
11 iunie
- a oficiat, al\turi de preo]ii din Protopopiatul One[ti,
Slujba Tainei Sf=ntului Maslu la Centrul reziden]ial pentru b\tr=ni „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, Parohia H=rja.
A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
12 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
13 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l Emil Izvoranu, loc. St\ni]a;
14 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

15 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, Protopop
al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Ioan Movileanu, Parohia
„Sf. Ilie“, Roman;
17 iunie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Ionu] Alexandru
Am\rinii, Parohia „Sf. Vasile cel Mare“, Roman;
18 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costic\ Busuioc, Parohia
„Sf. Nicolae“, Bac\u; Pr. Iulian Adam, Parohia Holt;
19 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
20 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l Andrei Ciubotaru, Bac\u;
21 - 22 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
24 iunie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,
Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
25 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la [edin]a de investire a d-lui Culi]\
T\r=]\, `n func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean
Neam]. A rostit o alocu]iune;
26 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la [edin]a de reinvestire a d-lui Prof. Dan
Lauren]iu Leoreanu, `n postul de primar al Municipiului
Roman. A rostit o alocu]iune;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
27 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Ciprian Bertea,
Parohia Bote[ti, Bac\u; Pr. Vasile Ghini]\, Parohia „Sf.
Voievod {tefan cel Mare“; Pr. Nicolae Zaharia, Parohia
Br\tila I; Pr. Ionel Pi[tea, Parohia „Sf. Nicolae“, One[ti; d-l
Gheorghe Toma, loc. Ion Creang\; d-l Valeriu Porea,
Com\ne[ti; d-l C\t\lin Robert Chiper, Bac\u;
28 iunie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Ap. Petru
[i Pavel“, cartierul Nicolae B\lcescu, Roman. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
29 iunie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;
30 iunie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a oficiat Slujba de
sfin]ire a Bisericii „Soborul celor 12 Apostoli“, M\n\stirea B=rsana;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a oficiat Sf=nta
Liturghie la Biserica „Soborul celor 12 Apostoli“,
M\n\stirea B=rsana. (a consemnat arhid. Ciprian Ioan
IGNAT, Secretar eparhial)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

22 Cronica Romanului

iunie 2012

