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de 4 decembrie 2013, sub directa `ndrumare a PS P\rinte Episcop Ioachim.
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† EFTIMIE,
Arhiepiscop al Romanului 

[i Bac\ului

~n fiecare cas\ [i suflet credincios r\sun\ ca un
clinchet vestirea din colind: „Praznic luminos/
Str\lucind frumos/ Ast\zi ne-a sosit/ {i ne-a
veselit!“ Peste tot `n crea]ie se revars\ mirific lu-
mina stelei de la Betleem care a indicat locul
na[terii mai presus de fire a Mântuitorului. Astfel,
„`n numele Domnului nostru Iisus Hristos,
aduna]i-v\ voi [i duhul meu, cu puterea Domnului
nostru Iisus Hristos“ (1 Cor. 5, 4) pentru a prea-
m\ri na[terea Pruncului dumnezeiesc din Sfânta
Fecioara Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu.

Iubi]ii mei fii,
Gândul nostru c\l\tore[te, pe firul vremii, spre

acea noapte tainic\, luminat\ de steaua care i-a c\-
l\uzit pe cei trei magi de la R\s\rit pân\ la Betleem,
unde Preacurata Fecioar\ a n\scut mai presus de
fire pe Pruncul divin ce avea s\ fie Izb\vitorul Cel
a[teptat mii de ani de omenirea `ntreag\.

Atunci, `n singur\tatea câmpiei Betleemului,
a str\lucit slava lui Dumnezeu [i un `nger s-a
ar\tat `n fa]a p\storilor care-[i p\zeau turmele lor,
gr\ind: „Nu v\ teme]i, c\ci, iat\, v\ binevestesc
vou\ bucurie mare care va fi pentru tot poporul,
c\ vi S-a n\scut ast\zi Mântuitorul, Care este
Hristos Domnul, `n cetatea lui David. {i acesta
este semnul: ve]i afla un prunc `nf\[at [i culcat `n
iesle“ (Luca 2, 10 - 12). {i `ndat\ s-a auzit, r\su-
nând din naosul cerului, imnul `ngeresc: „Slav\
`ntru cei de Sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace
[i `ntre oameni bun\ voire“, rostire minunat\ ce
va fi `nt\rit\ de cuvintele Domnului: „Ferici]i
f\c\torii de pace c\ aceia fiii lui Dumnezeu se
vor chema“. (Matei 5, 9).

Cu devo]iune sufleteasc\ s\ ne apropiem,
a[adar, de staulul Betleemului [i urmându-i pe
p\stori [i magi, s\ intr\m `n\untru [i plecând ge-
nunchii inimilor noastre s\ exclam\m: „Tain\
str\in\ v\d [i pream\rit\: cer fiind pe[tera, scaun
de heruvimi Fecioara, ieslea s\l\[luire, `ntru ca-
re S-a culcat Cel ne`nc\put, Hristos Dumnezeu,
pe Care l\udându-L ~l preasl\vim!“

S\ ne prostern\m, cu to]ii, `n fa]a Na[terii
celei dup\ trup a Fiului lui Dumnezeu, odat\ cu
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, care se minuneaz\ ast-
fel: „V\d pe tâmplar, ieslea, Pruncul, scutecele,
na[terea Fecioarei lipsit\ de cele de trebuin]\,
toate `nc\rcate de lips\, pline de s\r\cie. Ai v\zut

bog\]ie `n mare s\r\cie? C\, fiind bogat, a
s\r\cit pentru noi? O, s\r\cie, izvor al bog\]iei!
O, bog\]ie nem\surat\, care por]i fastul s\r\ciei!
St\ culcat `n iesle [i zguduie lumea `ntreag\: este
`nf\[at `n scutece [i rupe leg\turile p\catului ...“
(Sf. Ioan Hrisostom, Cuvânt\ri la praznice `m-
p\r\te[ti, Bucure[ti, 1942, colec]ia „Izvoarele
Ortodoxiei“ p. 38). 

Sim]im c\ totul este p\truns aici de sfin]enia
Tainei ~ntrup\rii [i de prezen]a nemijlocit\ a
harului dumnezeiesc. Cerul se une[te cu p\mân-
tul, `ngerii slavoslovesc [i cânt\ `mpreun\ cu oa-

menii, colindându-L pe Pruncul Iisus. Taina cea
din veac ascuns\ a mântuirii se reveleaz\ ca dar
oferit crea]iei v\zute [i celei nev\zute. Singur
Irod nu se bucur\. E nefericit de aceast\ minune
[i `nfrico[at de gândul c\ Pruncul divin `i va lua
st\pânirea [i pl\cerea puterii. Deoarece n-a aflat
de la magi unde S-a n\scut Iisus, ca s\-L ucid\ [i
s\ nu-i scape `n nici un chip, a dat porunc\
odioas\ s\ fie omorâ]i to]i pruncii de parte
b\rb\teasc\, de doi ani, [i mai mici, crezând c\
`ntre ei se va afla [i Hristos. Dar Domnul Iisus a
fost salvat de mânia vr\jma[ului. Sfânta Familie, 

Prin Na[terea Domnului 
s-a f\cut `ncep\tur\ mântuirii noastre
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Na[terea de prunci `n sânul familiei, a[a cum 

au socotit dintotdeauna mo[ii [i str\mo[ii no[tri, 
este nu numai o porunc\ a lui Dumnezeu, nu numai

o lege a firii, ci [i un adev\rat dar dumnezeiesc.

având `n[tiin]are `ngereasc\ despre planul lui
Irod, a fugit `n Egipt la oaza Matarieh de lâng\
Heliopolis. Nu s-au mai `ntors de acolo decât
dup\ pierirea celui ce nu [i-a dat seama de lu-
crurile ce purtau pecetea lui Dumnezeu.

Prin na[terea Sa `n trup omenesc, Fiul lui
Dumnezeu S-a f\cut om adev\rat, asemenea nou\
`ntru toate, `n afar\ de p\cat. P\catul str\mo[esc
nu l-a mo[tenit, fiindc\ ~ntruparea Sa „s-a f\cut“
de la Duhul Sfânt [i de la Maria Fecioara cea
„plin\ de har“, cur\]it\ prin harul dumnezeiesc.
Iar p\cat personal Mântuitorul n-a s\vâr[it nicio-
dat\ deoarece, fiind Dumnezeu `ntrupat, nici nu
putea p\c\tui. P\catul este fapta `mpotriva lui
Dumnezeu iar Dumnezeu nu poate lucra `mpo-
triva Lui ~nsu[i. „Care dintre voi m\ va v\di pe
Mine de p\cat? „(Ioan 8, 46). Iar Sfântul Apostol
Petru m\rturise[te c\ Mântuitorul niciun p\cat n-a
f\cut [i nu s-a aflat vicle[ug `n gura Lui (1 Petru
2, 22). Mântuitorul a suferit Patima Sa „pentru
noi oamenii [i pentru a noastr\ mântuire“ numai
fiindc\ Iisus Hristos a fost, `n acela[i timp, [i
Dumnezeu adev\rat [i om adev\rat.

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
Nu este ceva `ntâmpl\tor c\ minunatele co-

linde de Cr\ciun sunt cântate de glasurile nevino-
vate ale copiilor. Totul are un `n]eles adânc [i, `n
acela[i timp, duios. Faptul c\ Fiul lui Dumnezeu a
procedat la opera Sa de mântuire, n\scându-Se
mai `ntâi ca un copil, cu toat\ ging\[ia [i cu toat\
sensibilitatea unui prunc, este un adev\r cu un
ecou deosebit de puternic [i impresionant `n ini-
mile copiilor. Psalmistul David a prezis iubirea
copiilor fa]\ de Domnul Iisus: „Din gura pruncilor
[i a celor ce sug se aduce laud\“ (Psalmul 8, 2). De
aceea, ne d\m seama cât de potrivit\ [i educativ\
este predarea `nv\]\turii Domnului `n [coli [i licee.
Dup\ 2000 de ani de Cre[tinism, Mântuitorul
r\mâne acela[i Model al ~nv\]\torului Des\vâr[it.

~n Persoana Sa g\sim Binele `ntrupat [i
Iubirea `ntrupat\ pe care le percep sufletele nevi-
novate ale copiilor. Se spune c\ spre sfâr[itul
celui de-al Doilea R\zboi Mondial, ca o compen-
sare a lipsurilor [i suferin]elor de tot felul, de
pân\ atunci, [coala unui sat a `ntâmpinat Cr\ciu-
nul cu o serbare a datinilor [i obiceiurilor româ-
ne[ti de iarn\. ~n jurul bradului simbolic, cu „ceti-
na tot verde“ [i al lui Mo[ Cr\ciun, „de-a pururi
bun [i blând“, corul elevilor a rostit `n prezen]a
p\rin]ilor un m\nunchi de colinde tradi]ionale.
Un copil, care abia se vedea de pe o estrad\ im-
provizat\, cu glasul sigur al inocen]ei, a aclamat
versurile: „Mo[ Cr\ciun, Mo[ Cr\ciun/ Ce e[ti
acum printre noi/ Eu te rog ca anu-acesta/ S\-mi
aduci `n loc de daruri/ Iar pe tata `napoi“. ~n sal\
s-a f\cut lini[te deplin\. Ochii celor de fa]\ erau
sc\lda]i `n lacrimi, c\ci ei [tiau c\ puiul de om
r\m\sese orfan de curând, din cauza r\zboiului.

Dac\ pruncii ~l iubesc pe Iisus [i pe Mo[
Cr\ciun, inima noastr\ ne cere, de la sine, ca iu-

birea noastr\ cre[tineasc\ [i omeneasc\ s\ se re-
verse [i asupra Domnului, dar [i asupra tuturor
copiilor, care sunt podoaba [i prim\vara omenirii.
Na[terea de prunci `n sânul familiei, a[a cum au
socotit dintotdeauna mo[ii [i str\mo[ii no[tri, este
nu numai o porunc\ a lui Dumnezeu, nu numai o
lege a firii, ci [i un adev\rat dar dumnezeiesc.
„Iat\, copiii sunt o mo[tenire de la Domnul [i
roada pântecelui o r\spl\tire“ (Psalmul 126, 3).
De aceea familia trainic\, compus\ din so], so]ie
[i copii este binecuvântarea lui Dumnezeu.
Datoria societ\]ii este de a ocroti familia cre[tin\
[i de a nu permite instituirea altor „forme de fa-
milie“ prin p\cate contra firii, monstruoase din
toate punctele de vedere.

Grija fa]\ de viitorul acestui neam, care sunt
copiii ]\rii, `nseamn\ a-i ocroti din toate punctele
de vedere. De aceea, v\ `ndemn s\ promova]i cu-
vântul iubirii, al p\cii, al bunei `n]elegeri, s\ v\
ruga]i `mpreun\ cu preo]ii, cu monahii [i mo-
nahiile, cu to]i cre[tinii ortodoc[i `n Sfânta noastr\
Biseric\, pentru ca Domnul cel `n Treime `nchi-
nat s\ d\ruiasc\ pace pe p\mânt, s\ ne fereasc\ de
venirea altor popoare asupra noastr\, s\ alunge
gândul r\zbun\rii [i al urii din inimile oamenilor,
s\ ne d\ruiasc\ via]\ `n bun\ `n]elegere cu to]i
vecinii, cu toate neamurile de pe p\mânt. Numai
`ntr-un climat de pace [i de bun\ voire `ntre oa-

meni, viitorul copiilor no[tri poate fi asigurat [i
educa]ia lor `n spiritul iubirii de Dumnezeu [i iu-
birii de oameni poate fi `mplinit\. Mântuitorul 
S-a `ntrupat pentru ca noi s\ primim [i s\
`n]elegem sensul mântuirii, s\-i urm\m Lui cu
smerenie, cu iubire [i cu pace!

Iubi]ii mei fii,
Prin Na[terea Domnului - spune Sfântul Ioan

Gur\ de Aur - s-a f\cut `ncep\tur\ mântuirii noas-
tre: „vie]uirea celor de sus a fost s\dit\ pe p\-
mânt, `ngerii au tov\r\[ie cu oamenii, iar oa-
menii stau, f\r\ team\, de vorb\ cu `ngerii. Pen-
tru ce? Pentru c\ Dumnezeu a venit pe p\mânt [i
omul s-a suit `n cer: toate s-au amestecat“.
Acela[i Sfânt P\rinte ne atrage aten]ia c\ „sun-
tem cre[tini `n m\sura `n care imit\m pe
Hristos“. Trebuie s\ c\lc\m pe urmele lui Iisus,
dar nu `ntr-un mod sentimental, ci prin transpu-
nerea `n condi]iile actuale ale existen]ei umane a
pogorârii Cuvântului, a smereniei [i a tuturor
virtu]ilor Sale, iar conformându-ne umanit\]ii
Lui, vom putea avea acces la dumnezeirea Lui,
inseparabil unit\ cu Acesta.

Pentru Ortodoxia româneasc\, anul acesta a
fost unul deosebit, deoarece Biserica a comemo-
rat `mplinirea a 1700 de ani de când ~mp\ratul







Inimile noastre trebuie s\ tresalte de bucurie 
`n ziua Cr\ciunului, pentru darurile care se revars\ peste noi

din prisosul iubirii dumnezeie[ti nesfâr[ite.

5anul V (XIII) nr. 11-12

 Constantin cel Mare, prin Edictul de la Milan din
313, oferea cre[tinilor posibilitatea de a-[i mani-
festa liber crezul religios. Activitatea sa politico-
religioas\ a `nsemnat pentru Cre[tinismul primar
realizarea unit\]ii de credin]\, de cult [i canonic\,
iar pentru noi, cei de ast\zi, mo[tenirea unui te-
zaur ce ne responsabilizeaz\ [i ne motiveaz\ `n
ap\rarea [i promovarea identit\]ii religioase `n
contextul pluralist [i eterogen actual. ~n acela[i
timp, eforturile mamei sale, ~mp\r\teasa Elena,
de a descoperi lemnul Sfintei Cruci, sub puterea
c\reia Sfântul Constantin a `ntreprins toate ac]iu-
nile sale, au redat Cre[tinismului demnitatea cu
care ~ntemeietorul s\u l-a `nzestrat dintru `nceput,
Crucea devenind simbolul cel mai pre]ios al s\u.

De asemenea, teologia româneasc\ a comemo-
rat personalitatea p\rintelui profesor Dumitru
St\niloae, cel mai mare teolog al secolului al
XX-lea, prin conferin]e [i simpozioane, care au

avut darul de a-i face cunoscut\ gândirea `n con-
textul `mplinirii a 110 ani de la na[terea sa. 

Anul ce va urma, 2014, va fi dedicat de c\tre
Sfânta Biseric\ poc\in]ei, cur\]irii [i unirii omu-
lui cu Dumnezeu prin Taina Spovedaniei [i a
Euharistiei, dar [i m\rturisirii jertfelnice a
credin]ei, prin cinstirea [i comemorarea sacrifici-
ului de sine al marelui voievod Constantin Brân-
coveanu. Astfel, motiva]i de hot\rârea `nain-
ta[ilor no[tri `n a-[i ap\ra ]ara [i credin]a cu pre]ul
sacrificiului suprem, avem datoria sacr\ de a res-
pecta [i promova aceste valori [i de a p\stra a-
mintirea lor la loc de cinste `n sufletele noastre.

S\ mul]umim Preasfintei Treimi c\ a rânduit
ca poporul nostru s\ primeasc\ Evanghelia mân-
tuitoare. S\rb\torind Cr\ciunul anului 2013, s\-i
fim recunosc\tori Sfântului Apostol Andrei [i
celorlal]i misionari care au `ntemeiat Biserica
neamului nostru românesc. S\ `i pomenim `n
rug\ciunile noastre pe to]i ierarhii care au p\storit

turma lui Hristos, mitropoli]ii [i episcopii c\rtu-
rari `nscri[i `n cartea de onoare a poporului
român. S\ fim, deci, mândri de trecutul nostru is-
toric, plin de luptele [i jertfele str\mo[ilor, dar s\
avem grij\ [i de viitorul cât mai trainic al
urma[ilor „lui Decebal cel harnic [i ai lui Traian
cel drept“.

Pref\cându-se inimile noastre `n ieslea
Betleemului, `n care primim dumnezeiasca Na[-
tere a Domnului [i darurile ei mântuitoare, bucu-
ria cea mare [i peste m\sur\ de pre]ioas\, pe care
au avut-o ferici]ii care L-au v\zut cu ochii lor pe
Pruncul Cel dumnezeiesc: „Care bucurie/ {i la
voi s\ fie/ De la tinere]e/ Pân’ la b\trâne]e!“, v\
doresc praznic luminos, `mbel[ugat cu daruri du-
hovnice[ti [i s\rb\tori fericite. Anul Nou ce vine
- 2014 - s\ v\ aduc\ `mplinirea tuturor dorin]elor
de mai bine, fericire [i prosperitate `n toate cele
bune [i folositoare. La mul]i ani - cu doriri de
mântuire!

~n fiecare an, `n prejma s\rb\torilor de Cr\ciun, Biserica `i
cheam\ pe cre[tini s\ reguste din fructul bucuriei dum-
nezeie[ti, pentru c\ `n aceast\ zi, „`n cetatea Ierusalimului s-a
n\scut Mântuitor“. Slava lui Dumnezeu a r\s\rit prin Hristos
`n pe[tera din Betleem, iar de acolo lumina s-a rev\rsat peste
toat\ crea]ia. Suntem chema]i din nou s\ primim aceast\ lu-
min\, iar mintea noastr\ s\ `n]eleag\ adev\rul c\ Dumnezeu
S-a aplecat c\tre noi luând chip de om [i c\ vine s\ ne trans-
forme din interior.

Na[terea Domnului `nseamn\ re-crearea lumii `ntru lu-
min\, c\ci prin descoperirea tainei lui Dumnezeu, avem posi-
bilitatea s\ devenim fiin]e noi prin Duhul Sfânt. Biserica ne in-
vit\ s\ intr\m `n taina luminii, a p\cii [i a bucuriei aduse de
Hristos pentru a fi ilumina]i de harul lui Dumnezeu. Inimile
noastre trebuie s\ tresalte de bucurie `n ziua Cr\ciunului, pen-
tru darurile care se revars\ peste noi din prisosul iubirii Sale
dumnezeie[ti nesfâr[ite. Chiar dac\ suntem s\raci, s\ nu ezi-
t\m a ne apropia de pe[tera lui Iisus unde ne vom `mplini de
adev\rata bog\]ie cea `n veci nepieritoare.

Na[terea lui Hristos este cea mai mare dintre taine, cea mai
dens\, care a fost rev\rsat\, din iubirea Tat\lui, peste lume.
Deci s\ nu avem team\, ci s\ lep\d\m toate grijile lumii [i s\
intr\m `n taina iubirii lui Hristos, adic\ `n acest fluviu de lu-
min\ [i iubire, s\ o percepem, [i apoi, `nc\rca]i cu energie, s\ o
rev\rs\m mai departe peste lumea care este `nc\ `n umbra
mor]ii [i `n valea plângerii. 

M\ rog Pruncului Iisus ca Anul mântuirii, 2014, s\ v\ aduc\
tuturor mult\ s\n\tate sufleteasc\ [i trupeasc\, s\ v\ umple
vistieria inimilor cu bog\]ii suflete[ti neperisabile, s\ v\ dea
puteri `nnoitoare izvorâte din energia necreat\ a lui Dumnezeu,
s\ v\ aduc\ pacea [i lini[tea din pacea pe care El a rev\rsat-o

peste lume la plinirea vremii, ca s\ ave]i dragoste unii fa]\ de
al]ii, iar iubirea milostiv\ a Preasfintei Treimi s\ aprind\ can-
dela stins\ [i `n inimile celor care, din cauza ne[tiin]ei sau a
nerodirii credin]ei, s-au `ndepartat de Dumnezeu.

S\rb\tori binecuvântate! La mul]i ani!

S\ intr\m `n taina p\cii [i bucuriei aduse de Hristos
 Mesajul PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul 

la S\rb\toarea Na[terii Domnului [i a Anului Nou 2014 
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DOSAR
P\rintele Dumitru St\niloae a fost teologul 
care a mers la izvoare de unde s-a ad\pat, 

devenind el `nsu[i izvor de `n]elegere a Logosului. 

Anul acesta se `mplinesc 110
de ani de la na[terea P\rinte-
lui Dumitru St\niloae, precum
[i 20 de ani de la trecerea sa
de la cele vremelnice la cele
ve[nice. Pentru via]a eclezias-
tic\ ortodox\ româneasc\ este
Anul St\niloae, popas aniver-
sar, comemorativ [i omagial
`nchinat marelui P\rinte
Teolog. Se cuvine ca fiecare, `n
felul s\u, s\ omagieze pe cel
ce este cu adev\rat, a[a cum
sintetic a reu[it s\ surprind\
Preafericitul P\rinte Daniel,
„patriarhul spiritual al teologiei
române[ti“, care ne-a l\sat o
vast\ [i inegalabil\ oper\
teologic\, cunoscut\ pe toate
meridianele lumii cre[tine. 

† IOACHIM B|C|UANUL,
Episcop-vicar al

Arhiepiscopiei Romanului 
[i Bac\ului

~n trecerea ireversibil\ a timpului, chipul
blând al marelui teolog va fi p\strat ca o icoan\ `n
memoria tuturor acelora care, `nseta]i de dimen-
siunea spiritual\ a vie]ii, `[i vor ghida pa[ii `n
aceast\ lume studiind, contemplând [i asimilând
opera P\rintelui Dumitru St\niloae. 

Ce chip frumos [i pa[nic avea! ~n fa]a lui
senin\ [i diafan\ `ntrez\reai cu u[urin]\ «chipul
nemuritor al lui Dumnezeu-Iubire», iar din vorba
lui filocalic\ sim]eai savoarea «persoanei omului
`n ve[nic dialog cu Dumnezeu». Gesturile lui
calme [i niciodat\ de prisos concordau cu gândi-
rea lui sistematic\, lipsit\ de orice ambiguitate.
Scrisul s\u p\rea un urcu[ nemijlocit c\tre `nviere
[i evoca, cu certitudine, tr\irea sa `n Dumnezeu.
Din orice expresie a P\rintelui, scris\ sau vorbit\,
se distingea profilul teologului [i filosofului
cre[tin ortodox de net\g\duit. 

P\rintele St\niloae, 
„teologul-patriot“

P\rintele Dumitru St\niloae a fost teologul
care a mers la izvoare de unde s-a ad\pat, de-
venind el `nsu[i izvor de `n]elegere a Logosului.
A spus-o [i el de mai multe ori: «adev\ra]ii

teologi merg `ntotdeauna la surse, iar una dintre
acestea trebuie s\ fie [i tradi]ia spiritual\
româneasc\». 

Pentru el, poporul din Ardeal, de unde `[i
tr\gea obâr[ia, credin]a `n Dumnezeu [i `n Bise-
rica neamului, omenia [i dragostea de p\mântul
str\mo[ilor constituiau taine ale vie]ii, mistere ale

P\rintele spiritual al Teologiei române[ti 
[i universale





Scrierile P\rintelui St\niloae reprezint\ 
sinteza modern\ a teologiei patristice.
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lumii. De aceea, P\rintele St\niloae este [i „teo-
logul-patriot“, care a [tiut s\ transforme „spa]iul
mioritic“ românesc `n „spa]iu mistic“ sau «spa-
]iu de nemurire pentru români». Este dificil s\
rezi[ti ca persoan\ sau neam `n fa]a suflului occi-
dental al globaliz\rii [i aceasta cu atât mai mult
cu cât exist\ ast\zi, `n societatea noastr\, o oare-
care tendin]\ de asimilare a iubirii de neam cu
cea de patriotism desuet. P\rintele St\niloae
ne-a convins c\ trebuie s\ ne orient\m spre

propriile [i autenticele valori na]ionale,
deoarece doar a[a vom putea s\ recâ[tig\m iden-
titatea na]ional\ ce ne-a recomandat [i ne reco-
mand\ `n istorie. El a recunoscut aceste valori [i
le-a identificat ca fiind „Ortodoxia [i Ro-
mânismul“, cele dou\ componente ce `ntregesc
etosul profilului nostru. Ne-a amintit de fiecare
dat\, `n scrierile sale, c\ ne-am dobândit identi-
tate na]ional\ dup\ Hristos, ne-am format dup\
Evanghelia lui Hristos [i tot a[a am supravie]uit.

Sinteza modern\ 
a teologiei patristice

Teologia P\rintelui St\niloae subliniaz\ pereni-
tatea gândirii [i a duhului patristic pe care le reac-
tualizeaz\ `ntr-o formul\ accesibil\ [i inteligibil\ `n
contextul secularizant actual prin propunerea so-
lu]iei patristice salvatoare pentru omul modern sfâ-
[iat de angoas\ [i cu voca]ia descompunerii [i dezin-
tegr\rii, prezentându-i o gândire hristocentric\ ce
d\ sens antropologiei pe care o orienteaz\ spre ide-
alul religios r\s\ritean: `ndumnezeirea. Opera sa,
de altfel destul de ampl\ prin tematica [i profun-
zimea ei, graviteaz\ `n jurul sublimei teme a de-
ific\rii, ca refacere fiin]ial\ a omului, care, ren\scut
mistagogic, este chemat epectatic s\ progreseze de
la starea de chip, la cea de asem\nare [i unire cu
Dumnezeu, stare ce devine un r\spuns la chemarea
ce dintru `nceput i-a fost adresat\, aceea de a r\mâ-
ne om prin fire [i dumnezeu prin har. Identific\m ̀ n
scrierile sale teologice capacitatea de a r\spunde
plauzibil [i inteligibil, `ntr-un stil limpede [i plin de
substan]\, mereu actual [i plin de prospe]ime, omu-
lui contemporan `nsetat de `n]elegerea sensului
unei lumi tot mai divizate [i `nstr\inate.

Scrierile P\rintelui St\niloae reprezint\ sinteza
modern\ a teologiei patristice ce plin\ de prezen]a
Duhului ne determin\ s\ intuim faptul c\ autorul ei
este un mistic. Opera sa nu este doar rezultatul
erudit al unei corecte `n]elegeri [i traduceri patris-
tice, ci exprimarea fireasc\ a unui m\rturisitor ce
se situeaz\ ̀ n continuitatea duhului patristic [i neo-
patristic [i a unui inspirat care a[terne `n scris tean-
drismul rela]iei sale cu Duhul lui Dumnezeu. Pu-
terea sa de p\trundere a tainei lui Dumnezeu [i
vederea `n ansamblu a teologiei au avut ca rezultat
na[terea unei teologii vii, dinamice, pline de
prospe]ime, o teologie cunosc\toare ce conduce
spre `ndumnezeire, confirmând cuvântul biblic:
„{i aceasta este via]a ve[nic\: S\ Te cunoasc\ pe

Tine, singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe Iisus
Hristos pe Care L-ai trimis.“ (Ioan 17,3). 

Oricât de apreciativ am dialoga referitor la
opera P\rintelui Dumitru St\niloae, nu am reu[i

decât `n mic\ m\sur\ s\ exprim\m adev\rata sa
valoare. Opera sa este monumental\ [i str\-
luce[te `n toat\ complexitatea sa tematic\. Cu
siguran]\, numele s\u trebuie s\ stea al\turi de



Am venit la Bucure[ti [i m-am prezentat la P\rintele St\niloae. Era `n toamna lui
1991. Ca [i `n alte rânduri, m-a primit cu aceea[i bucurie [i aceea[i bun\tate an-

gelic\. (…) Parc\-l v\d pe P\rintele c\ se ridic\ de pe scaun [i alege un dosar din
rafturile pline de manuscrise [i c\r]i care `n]esau pere]ii „chiliei“ sale. Apoi zice:

„Sfin]ia ta e[ti c\lug\r, [i dac\ vrei s\ `ncepi cu ceva, iat\, scrie ceva despre mis-
tica mea, care [tiu c\ a avut mare trecere la p\rin]ii c\lug\ri, asemenea Filocaliei“.

Din dosarul ales, dintre cele atât de multe ale bibliotecii sale, a scos câteva 
foi `ng\lbenite de vreme [i mi-a spus: „Scrie câteva idei care s\-]i fie de ghid!“.
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Cu profund\ admira]ie [i recuno[tin]\, 
Ortodoxia româneasc\ omagiaz\ via]a [i activitatea 

unui om ce `n cadrul [colii române[ti de teologie 
a fost Profesorul [i Teologul prin excelen]\.

DOSAR

cele ale teologilor ale c\ror opere le-a tradus [i
teologhisit. 

Credem c\ fundamentul `ntreg edificiului teo-
logic al p\rintelui este iubirea intratreimic\, ce se
manifest\ personal [i invit\ fiin]a uman\ la comu-
niune teandric\. Dac\ „iubirea a fost de la `nceput“,
atunci ea este totul `n toate, singura realitate ce tre-
buie s\ anime universul, integrându-l dialogului cu
Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan ̀ l define[te pe
Dumnezeu ca fiind Iubirea (I Ioan 1,14), singura
virtute care nu poate fi anulat\ de vreo schimbare [i
care ne poate introduce `n ve[nicia lui Dumnezeu
(II Cor. 13,13). Tot ce a f\cut Dumnezeu pentru om
a fost o continu\ jertf\ pe altarul iubirii, de aceea [i
Pavel Apostolul spune c\ nimic nu-l poate desp\r]i
de aceast\ iubire. Raportat la societatea [i accep]iu-
nile modernit\]ii, iubirea divin\ r\mâne aceea[i, Dum-
nezeu fiind neschimbabil, iar iubirea cre[tinului
modern e necesar s\ fie asimilat\ celei divine. Trebu-
ie s\ iubim a[a cum Dumnezeu ne-a iubit pe noi, cu
o iubire responsabil\ [i nu p\rtinitoare, selectiv\; cu o
iubire responsabil\ [i m\rturisitoare. Iubirea lui Dum-
nezeu este una jertfelnic\; El ne-a iubit pân\ la moar-
te cu o iubire nebun\, cum spune Paul Evdokimov. 

Profesor [i Teolog
prin excelen]\

Cu profund\ admira]ie [i recuno[tin]\, Ortodo-
xia româneasc\ omagiaz\ via]a [i activitatea unui
om ce `n cadrul [colii române[ti de teologie a fost
Profesorul [i Teologul prin excelen]\. A materializat
[i experiat `n intimitatea fiin]ei sale tr\irea patristic\
pe care a tradus-o [i asimilat-o, `mbinând cele dou\
principii emblematice pentru spiritualitatea r\s\-
ritean\ ale asceticii [i misticii: praxisul [i theosisul.
P\rintele St\niloae a tr\it `n duhul filocalic al teolo-
giei marilor P\rin]i ai Bisericii c\utând [i iubind ca
[i ei frumuse]ea chipului omului desp\timit [i ̀ mpo-
dobit cu darurile Duhului Sfânt [i `ntruchipând prin
toat\ experien]a vie]ii sale tr\ite, pentru posteritate,
paradigma omului frumos, receptacul [i oglindire a
Frumosului divin. Teologia sa filocalic\ are darul nu
doar de a dezv\lui c\ut\torului frumuse]ea l\untric\
intratrinitar\, ci [i de a-l conduce [i `n\l]a spre `n]e-
legerea [i vie]uirea `ntr-o atmosfer\ filocalic\ plin\
de prezen]a Duhului ce prin Logosul divin `l orien-
teaz\ spre `mplinirea comuniunii teandrice cu Tat\l.
Aceast\ particularitate filocalic\ a teologiei sale su-
bliniaz\ `n mod sublim autenticitatea unei gândiri
independente de mecanismul reduc]ionist, limitat,
al formul\rilor scolastice [i al logicii aristotelice, dar
`n acela[i timp libere ̀ n ̀ n]elesul ce rezult\ dintr-o co-
muniune interpersonal\ `n procesul cunoa[terii apo-
fatice. Teologia sa nu este una descriptiv\, deta[at\,
ci una participativ\, ca invita]ie la dialog cu Dum-
nezeu, ca o continu\ liturghisire, ce `nf\]i[eaz\ pe
Dumnezeu [i umanitatea `ntr-o nedesp\r]it\ comu-
niune jertfelnic\, `ntr-un dialog `n\l]\tor, deificator
care adun\ `n sine `n]elesurile Tainei existen]ei.

O `nt=lnire memorabil\
Via]a P\rintelui s-a desf\[urat ca pe o scen\

deschis\. Tot ceea ce el a avut ca dar – voca]ia
teologhisirii – a `mp\rt\[it cititorilor, f\când din
acesta un bun al tuturor. Opera sa teologic\ poate
fi citit\ [i este la `ndemâna tuturor, `ns\ nu [i in-
terpretarea ei: o experien]\ mistic\ [i duhovni-
ceasc\ este necesar\ celui care `ncearc\ s\ p\trun-
d\ [i s\ `n]eleag\ teologia sa atât de variat\ [i pro-
fund\. A fost teologul sintezei, ca nimeni altul
dup\ mai multe secole, reu[ind s\ pun\ `n dialog
constructiv marile idei [i curente culturale [i filo-
sofice cu teologia tr\it\ la cel mai `nalt [i autentic
nivel, [i a [tiut s\ orienteze teologia simultan `n
cele trei ferestre ale timpului: trecut, prezent [i
viitor, l\sând, deci, o teologie apostolic\, con-
temporan\ [i profetic\. Teologia sa este, `n acela[i
timp, o teologie a iubirii [i comuniunii personale,
„o teologie a libert\]ii personale [i a sfin]irii
crea]iei“ (Preafericitul Patriarh Daniel). 

Desigur c\ o astfel de teologie [i o astfel de
personalitate nu puteau trece neobservate de un

ieromonah din acele vremuri postdecembriste,
când bra]ul secular al totalitarismului [i prigoana
anticre[tin\ c\zuser\. Sim]eam o admira]ie pro-
fund\ pentru omul [i teologul St\niloae. ~n ceea
ce m\ prive[te, m\ simt profund `ndatorat fa]\ de
marele teolog, pentru c\ prin el [i prin gândirea sa
teologic\ mi-am `nscris numele `ntre cei ce poart\
titlul academic de doctor `n teologie. N-a[ putea
spune c\ am fost un ucenic apropiat al P\rintelui,
dar l-am cunoscut `nc\ din anul 1969, când am in-
trat ca frate la M\n\stirea Sih\stria. De atunci,
chipul lui mi-a devenit paradigm\ [i icoan\. P\rin]ii
din vremea aceea ai Sih\striei, (Cleopa Ilie,
Petroniu T\nase, Partenie Bu[cu, Paisie Olaru,
Caliopie Creang\, Ioanichie B\lan etc.), f\ceau
adesea referin]\ la marele teolog, mai ales c\, pe
atunci, Patericul egiptean [i Filocalia (existau doar
primele patru volume) constituiau manualul vie]ii
spirituale pentru tinerii monahi ce se nevoiau
c\utând repere patristice `n perioada de noviciat.
Dup\ ani [i ani, a venit timpul când, pe atunci IPS
Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, m-a
trimis s\-mi aprofundez studiile de teologie la Paris
(1990). ~ntre altele, Parintele Mitropolit mi-a spus
- redau cuvintele `naltului ierarh: „Mergi la
Domnul Olivier Clément [i spune-i c\ dore[ti s\
faci o tez\ de doctorat care s\ se intituleze „Bise-
rica `n fa]a modernit\]ii, punct de vedere ortodox“. 

A[adar, preocup\rile mele `n momentul
plec\rii `n str\in\tate au fost legate de cunoa[-
terea [i `n]elegerea fenomenului seculariz\rii ce
aproape ruinase Occidentul cre[tin, iar acum a[-
tepta extinderea [i `n spa]iul românesc. ~ns\, ma-
rele teolog Olivier Clément m-a determinat s\
`mi schimb op]iunile [i `n loc s\ analizez, pentru
Ortodoxie, cauzele care au condus Occidentul
spre aceast\ maladie generalizant\, am analizat
perspectiva deific\rii fiin]ei umane `n viziunea
P\rintelui St\niloae [i apoi am prezentat-o ca
posibil\ solu]ie salvatoare pentru ie[irea din im-
pasul spiritual al omului modern. Astfel, marele
profesor mi-a spus: „~ntr-adev\r, este un subiect
de actualitate, dar ar fi mai interesant dac\ ai
prezenta personalitatea [i gândirea teologic\ a
P\rintelui St\niloae, pentru c\ este cel mai mare
teolog ortodox al secolului al XX-lea, iar noi, oc-
cidentalii, `l cunoa[tem foarte pu]in“. La sfatul
s\u am venit la Bucure[ti [i m-am prezentat la
P\rintele St\niloae. Era `n toamna lui 1991. Ca [i
`n alte rânduri, m-a primit cu aceea[i bucurie [i
aceea[i bun\tate angelic\. Dup\ ce am evocat
`mpreun\ numele teologilor ru[i de la Institutul
Saint Serge din Paris, pe care sfin]ia sa `i cuno[-
tea foarte bine, i-am prezentat [i scopul vizitei
mele, acela de a `ncerca, sub `ndrumarea lui
Olivier Clément, s\ scriu o tez\ de doctorat de-
spre unul sau mai multe puncte ale teologiei
Preacucerniciei sale. M-a privit cu ochii `ntre-
deschi[i [i mi-a spus cu blânde]ea-i caracteristic\:
„L\sa]i-m\ s\ m\ duc dincolo [i dup\ aceea o s\
scrie]i despre mine [i despre cele ce m-a inspirat
Dumnezeu s\ scriu“. Parafrazând cuvintele lui
Hristos de la `ntâlnirea, pe malul Iordanului, cu

Ca un prinos de recuno[tin]\ 
[i sfânt\ pre]uire, `n anul 2003, 

la `mplinirea a o sut\ de ani de la
na[terea P\rintelui, [i la comemorarea

a 10 ani de la rena[terea sa `n ceruri,
~naltpreasfin]itul Daniel a dat binecu-
vântarea ca lucrarea mea de doctorat

„~ndumnezeirea omului `n opera P\rin-
telui St\niloae“ s\ vad\ lumina tiparu-

lui la editura Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, „Trinitas“, din Ia[i, fiind

reeditat\ anul acesta la Editura „Filocalia“
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului







Acum la `mplinirea a 110 de ani de la na[terea lui 
[i la dou\zeci de ani de la trecerea sa `n via]a ve[nic\,

`l putem numi [i „P\rintele Dumitru Teologul“.
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Ioan Botez\torul, i-am zis: „L\sa]i acum [i plini]i
dorin]a prietenului de suflet de la Paris, Olivier
Clément, care, [ti]i, cât v\ iube[te [i pre]uie[te
gândirea teologic\ a Preacucerniciei voastre“.
{i, parc\-l v\d pe P\rintele c\ se ridic\ de pe
scaun [i alege un dosar din rafturile pline de ma-
nuscrise [i c\r]i care `n]esau pere]ii „chiliei“ sale.
Apoi zice: „Sfin]ia ta e[ti c\lug\r, [i dac\ vrei s\
`ncepi cu ceva, iat\, scrie ceva despre mistica
mea, care [tiu c\ a avut mare trecere la p\rin]ii
c\lug\ri, asemenea Filocaliei“. Din dosarul ales,
dintre cele atât de multe ale bibliotecii sale, a
scos câteva foi `ng\lbenite de vreme (probabil
schi]a planului inegalabilei sale opere „Ascetica
[i Mistica Ortodox\“) [i mi-a spus: „Scrie câteva
idei care s\-]i fie de ghid“. {i ideile nu au fost al-
tele decât planul lucr\rii, pe baza c\ruia mi-am
redactat teza de doctorat la Paris. A[adar, am ales
aceast\ tem\ numai dup\ ce am ob]inut binecu-
vântarea [i `ndrumarea `n realizarea planului
lucr\rii. A fost prima tez\ de doctorat ce a abor-
dat teologia P\rintelui Dumitru St\niloae, iar
prezentarea ei `ntr-un astfel de spa]iu occidental a
`nsemnat deschiderea unui câmp de lucru pentru
noii teologi, români [i str\ini.

~ntâlnirea aceea cu P\rintele St\niloae a fost o
revela]ie, o `ncântare, o bucurie nespus\. A fost,
de altfel, [i ultima, c\ci nu am reu[it s\-l mai v\d
`n via]\, trebuind s\ r\mân la Paris mai mul]i ani,
pân\ la finalizarea tezei, `n toamna anului 1994.
A[adar, la un an dup\ trecerea lui `n ve[nicie (5
octombrie 1993), ca un omagiu adus P\rintelui
de ziua onomasticii Sale, Sfântul Dimitrie
Izvorâtorul de mir, `n data de 26 octombrie, mi-am
sus]inut teza de doctorat la Paris, intitulat\: „La

déifica]ion de l’homme d’apres la pensée du Pere
Dumitru St\niloaë“. 

„P\rintele Dumitru Teologul“
Pân\ `n prezent s-au scris foarte multe lucr\ri

despre opera lui, [i se vor mai scrie, dar r\mân cu
bucuria [i impresiile profunde pe care prezen]a [i
elocin]a marelui teolog le-a s\dit `n fiin]a mea,
dar [i cu cinstea de a fi fost primul teolog care a
scris o tez\ de doctorat  abordând unul dintre
capitolele principale ale `naltei sale teologii. Ca
un prinos de recuno[tin]\ [i sfânt\ pre]uire, `n
anul 2003, la `mplinirea a o sut\ de ani de la
na[terea P\rintelui, [i la comemorarea a 10 ani de
la rena[terea sa `n ceruri, ~naltpreasfin]itul
Daniel a dat binecuvântarea ca lucrarea mea s\
vad\ lumina tiparului la editura Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, „Trinitas“, din Ia[i, fiind
reeditat\ anul acesta la Editura Filocalia a
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Sper c\ [i
prin aceasta am adus smerita mea contribu]ie la
evocarea celui care [i-a `nscris numele `n pan-
teonul gândirii teologice universale, prin excep-
]ionala sa oper\, dar [i prin via]a sa exemplar\ de
preot [i dasc\l de teologie. Trebuie, `ntr-adev\r,
ca persoana [i opera sa s\ fie cunoscute de câ]i
mai mul]i teologi, nu numai cei de azi, ci mai ales
de genera]iile care vor veni dup\ noi, c\ci, dup\
cuvântul episcopului-cronicar Macarie al Roma-
nului (sec. al XVI-lea), avem datoria moral\ ca
„lucrurile `ntâmplate `n vremurile [i domniile
trecute s\ nu fie acoperite de mormântul uit\rii“,
c\ci „mor]ii nu mor când sunt depu[i `n mor-
minte, ci atunci când cad `n uitare“.

P\rintele St\niloae a tr\it 90 de ani `n aceast\
„Gr\din\ a Maicii Domnului“, culegând nectarul
celei mai `nalte gândiri teologice, pe care l-a con-
stituit `ntr-un adev\rat florilegiu filocalic, o
capodoper\ ce l-a recomandat ca fiind un P\rinte
al Bisericii care a gândit, tr\it [i scris `n duhul pa-
tristic al Bisericii Universale din toate timpurile.

La acest an aniversar, `n care teologia româ-
neasc\ se `nclin\ cu recuno[tin]\ `naintea mo[te-
nirii spirituale pe care P\rintele Dumitru St\ni-
loae a `ncredin]at-o posterit\]ii, con[tientiz\m va-
loarea inegalabil\ a gândirii sale pentru via]a du-
hovniceasc\ ecleziastic\, dar [i de reper teologic
`n formularea adev\rului de credin]\ al Bisericii.

Prin urmare, acum la `mplinirea a 110 de ani
de la na[terea lui [i la dou\zeci de ani de la tre-
cerea sa `n via]a ve[nic\, `l putem numi [i «P\rin-
tele Dumitru Teologul», f\r\ a sugera expres o
tentativ\ de canonizare. Aceasta se va decide `n
timp, când se vor `nm\nunchia toate criteriile
doveditoare. ~ns\ apelativul de «teologul» i se
potrive[te `ntru totul, fiindc\ a fost omul care, nu
numai c\ a vorbit despre Dumnezeu, ci a vorbit
cu El. Aceasta `nseamn\ c\ a intrat `n comuniune
cu El, tr\ind prin El [i cu El. {i cum niciun canon
nu stipuleaz\ cât timp trebuie s\ treac\ pentru a
canoniza pe cineva, cine [tie? Poate timpul sun-
tem noi, c\ci tr\irea P\rintelui cu Hristos [i `n
Hristos s-a consumat deja `n aceast\ istorie. 

~n orice caz, P\rintele Dumitru St\niloae va
r\mâne peste veacuri P\rintele spiritual al Teolo-
giei române[ti [i universale, ocupând permanent
un loc special `n inimile teologilor [i cre[tinilor
de pretutindeni.

Filocalia constituia manualul
vie]ii spirituale pentru tinerii monahi

ce se nevoiau c\utând repere 
patristice `n perioada de noviciat

Opera P\rintelui St\niloae este monumental\ 
[i str\luce[te `n toat\ complexitatea sa tematic\



` `
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{TIRI
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, 

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
l-a felicitat pe IPS Arhiepiscop Eftimie, 

mul]umindu-i pentru realiz\rile din cele peste patru decenii
de slujire arhiereasc\ pe scaunul de la Roman.

Sâmb\t\, 9 noiembrie 2013, IPS Arhiepis-
cop Eftimie al Romanului [i Bac\ului a fost ser-
bat la `mplinirea vârstei de 99 de ani. A[a cum
este tradi]ia pentru asemenea evenimente, ̀ n Ca-
tedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din
Roman a fost oficiat\ Sfânta Liturghie, `n ca-
drul c\reia s-au f\cut rug\ciuni speciale de mul-
]umire lui Dumnezeu pentru binefacerile rev\r-
sate asupra ~ntâist\t\torului Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, unul dintre cei mai vârst-
nici ierarhi `n func]ie din Biserica Ortodox\.

~n dup\-amiaza zilei de vineri, Preasfin-
]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\u-
lui, care prin hot\r=rea Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române coordoneaz\ activi-
tatea Eparhiei din anul 2008, s-a deplasat la
Palatul Arhiepiscopal `mpreun\ cu membrii
Permanen]ei eparhiale, slujitorii de la Cate-
drala arhiepiscopal\ [i angaja]ii Centrului
eparhial, unde l-a felicitat pe IPS Eftimie,
mul]umindu-i pe aceast\ cale ierarhului pen-
tru realiz\rile din cele peste patru decenii de
slujire arhiereasc\ pe scaunul de la Roman.

La rândul s\u, venerabilul ierarh i-a bine-
cuvântat pe to]i cei prezen]i la momentul ani-
versar. (Pr. Constantin GHERASIM)

P\stor pe scaunul vl\dicesc de la Roman, Sfântul Ierarh Dosoftei a fost
pomenit anul acesta, pe 13 decembrie, `ntr-o manier\ deosebit\ la Centrul
eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

S\rb\toarea a debutat cu dumnezeiasca Liturghie oficiat\ de c\tre Prea-
sfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanu-
lui [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor alc\tuit din preo]ii consilieri [i inspec-
tori ai Centrului eparhial, precum [i din p\rin]ii protopopi de pe cuprinsul
eparhiei. ~n cadrul slujbei, diaconul Mirel Ionu] Andronache a fost hirotonit
`ntru preot pe seama parohiei Vultureni (Protopopiatul Sascut). ~n cuvântul de
`nv\]\tur\, Preasfin]ia Sa a vorbit despre importan]a Sfântului Dosoftei pen-
tru teologia româneasc\, rolul avut `n via]a culturii române[ti [i a Bisericii, `n
general, reiterând faptul c\ Sfântul Dosoftei face parte din rândul celor patru
sfin]i ierarhi care au p\storit pe scaunul vl\dicesc de la Roman.

A urmat o procesiune cu icoana Sfântului Ierarh Dosoftei, dup\ care,
Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul a s\vâr[it slujba de resfin]ire a
birourilor din incinta Centrului eparhial, `mplinire a unui amplu proiect pe
care ierarhul l-a ini]iat `n urm\ cu câ]iva ani cu scopul de a restaura [i pune
`n valoarea frumuse]ea din inima uneia dintre cele mai vechi arhiepiscopii.
„La ini]iativa [i cu binecuvântarea Preafin]itului P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul s-au derulat ample lucr\ri de reabilitare [i recompartimentare a
birourilor `n care `[i desf\[oar\ activitatea administra]ia [i cancelaria
eparhiale. Aceste lucr\ri se impuneau din cauza deterior\rii evidente, iar pe

de alt\ parte pentru a putea r\spunde nevoilor cerute de noua organigram\ a
institu]iei. Ele constituie continuarea proiectului pe care Preafin]itul P\rinte
Episcop Ioachim l-a in]iat `n urm\ cu mai bine de patru ani, proiect ce pre-
supune restaurarea patrimoniului Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului“, a
explicat arhidiac. Adrian Ciobanu, consilier economic. (C.G.)

Arhiepiscopul Eftimie al Romanului [i
Bac\ului, s\rb\torit la vârsta de 99 de ani

Centrul eparhial de la Roman, 
sub obl\duirea Sfântului Ierarh Dosoftei



Anul acesta, `n cadrul conferin]elor de pres\, 
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar 

al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, 
a prezentat calendarul cre[tin-ortodox pentru anul 2014.
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La ini]iativa [i cu binecuvântarea PS Episcop
Ioachim B\c\uanul [i `n acest an, pe 1 noiembrie,
la Cimitirul Bisericii „Sfin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavril“ din cartierul {erb\ne[ti - Bac\u preo]ii
[i enoria[ii de la aceast\ parohie [i-au dat mâna
pentru a le face un parastas persoanelor necunos-
cute sau f\r\ rude care sunt `ngropate aici. Sunt
mor]ii nim\nui, pe care Biserica Ortodox\ i-a
pomenit vineri rug=ndu-se pentru m=ntuirea su-
fletelor lor. Slujba a fost oficiat\ de PS Ioachim
B\c\uanul al\turi de un sobor de preo]i.

„Este o bucurie pentru noi c\ reu[im s\ con-
tinu\m tradi]ia, pe care am statornicit-o `n ultimii
ani, aceea de a veni `n preajma zilei de pomenire
a mor]ilor din 1 noiembrie `n cimitirul acesta din
Bac\u, dar [i `n alte cimitire, pentru a face
rug\ciuni pentru aceia al c\ror nume noi nu-l
cunoa[tem, dar [tim c\ fiecare este creatura lui
Dumnezeu, iar El [tie pe fiecare dintre noi. Noi
`ncerc\m s\ intr\m `n comuniune de dragoste cu

Dumnezeu [i cu cei care au fost p\r\si]i de lume,
dar ne rug\m s\ fie pomeni]i de El pentru c\ noi
nu [tim `n ce circumstan]e au decedat ace[tia“, a
spus PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Pomana a ajuns la copiii 
[i b\trânii din centre

La eveniment au luat parte [i mul]i credincio[i
care au aprins lumân\ri [i au pus flori la
mormintele la care nimeni nu vine. Ei au adus
sute de pachete cu mâncare ce au fost apoi
`mp\r]ite c\tre centre de copii [i b\trâni [i ei afla]i
`n situa]ie dificil\. 

„Aici au fost `ngropa]i mai mul]i oameni care
nu aveau rude, care au stat mult timp la Morga [i
s-a decis ca o dat\ pe an s\-i pomenim. Avem
câteva sute de pachete de la credin[io[i din paro-
hia aceasta din {erb\ne[ti. Mâncarea va fi
`mp\r]it\ copiilor de la C\minul „Drago[ Vod\“
din Bac\u, cel de pe strada Arcadie {eptilici, de
la „Henri Coand\“, la Funda]ia „Episcop Melchi-
sedec“ Roman [i la C\minul de B\trâni de la
Hârja“, a declarat pr. Adrian Ghinea, paroh al Bi-
sericii „Sf. Mihail [i Gavriil“ din {erb\ne[ti. (C.G.)

Parastas pentru mor]ii f\r\ nume

A devenit o obi[nuin]\ ca, `n ultimul trimestru al
anului, departamentul de rela]ii cu presa din cadrul
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului s\ organi-
zeze o `ntâlnire cu jurnali[tii roma[cani [i b\c\uani,
`n care s\ se discute despre realiz\ri [i perspective. 

Anul acesta, `n cadrul conferin]elor de pres\,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Eparhiei Romanului [i Bac\ului, a prezentat
calendarul cre[tin-ortodox pentru anul 2014.

Rug\ciune pentru jurnali[tii
trecu]i la Domnul

La Bac\u, pe 6 noiembrie a.c., la Biserica
„Precista“, `naintea `ntâlnirii cu reprezentan]ii
mass-media, PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul a s\vâr[it o slujb\ de pomenire pentru
jurnali[tii str\muta]i la cele ve[nice. To]i cei
prezen]i, de la preasfin]itul p\rinte episcop, la
preo]i, redactori de radio, televiziune, reporteri
din presa scris\ ori cea din mediul virtual, ca-
meramani [i fotoreporteri s-au rugat pentru su-
fletele jurnali[tilor Cezara Du]\, Claudiu Boan-
giu-Poe, Gina Baciu, Alexandru Ungureanu,
Mircea Lupu [i al]ii, nenumi]i, dar cunoscu]i lui
Dumnezeu.

„Jurnalistul - a subliniat `n cuv=ntul rostit cu
acest prilej PS P\rinte Episcop Ioachim - nu prac-
tic\ doar o meserie, ci are o misiune sacr\ de
c\utare a adev\rului [i de zugr\vire a lumii lui
Dumnezeu. De aceea e bine ca, din când `n când,
s\ ne adun\m `ntru rug\ciune pentru pomenirea
celor care nu mai sunt [i pentru s\n\tatea celor
care practic\ aceast\ nobil\ profesie.“

Nout\]i `n calendarul 
cre[tin-ortodox pentru anul 2014

~n continuare, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioa-
chim, `nso]it de pr. Ioan Gherasimescu, vicar admi-
nistrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
pr. protopop Constantin Tomozei [i pr. Constantin
Gherasim, inspector activit\]i cu tineretul [i mass-
media, a prezentat calendarul cre[tin-ortodox pen-
tru anul, 2014, ap\rut [i `n acest an `n trei forme:
foaie(de perete), file(tot de perete) [i agend\.

„~n acest an, Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române a introdus câteva elemente noi - a
precizat cu acest prilej PS P\rinte Episcop Ioachim.
Astfel, `ncepând cu 2014, `n calendarul cre[tin-
ortodox apar marcate, `n premier\, date importante
precum Ziua Na]ional\ a Familiei ce se va pr\znui
duminic\, 11 mai, Duminica românilor migran]i -
17 august - ori Ziua rug\ciunii pentru mediu, ce va
coincide cu `nceputul anului bisericesc.“

De asemenea, PS P\rinte Episcop a f\cut un
apel c\tre credincio[i s\-[i procure calendarele de
la parohiile de care apar]in, ori de la magazinele
autorizate ale Arhiepiscopiei pentru a evita even-
tualele erori ce pot ap\rea `n calendarele tip\rite
f\r\ verificarea [i aprobarea Sfântului Sinod. De
asemenea, credincio[ii care doresc s\ achizi]io-
neze un calendar cre[tin-ortodox, trebuie s\ [tie
c\ fondurile strânse din comercializarea calen-
darelor eparhiale sunt direc]ionate c\tre a[ez\-
mintele social-filantropice aflate `n administrarea
Ahiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Joi, 7 noiembrie, la ora 10.00, la Centrul
eparhial de la Roman a avut loc `ntâlnirea Prea-
sfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu jurna-
li[tii din Roman. Cu acest prilej, ierarhul a pre-
zentat calendarul cre[tin-ortodox pe 2014, iar la
final, a r\spuns `ntreb\rilor venite din partea jur-
nali[tilor. (Pr. Constantin GHERASIM)

Conferin]e de pres\ la sfâr[it de an
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FILANTROPIE
Situat\ `n incinta A[ez\mântului Social-filantropic

„Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare 
[i Sfânt“, noua cl\dire ce va deservi centrul 

social-medical are o capacitate de 60 de locuri.

Unul dintre cele mai moderne
centre social-medicale pentru
persoanele vârstnice a fost
inaugurat la Hârja, sâmb\t\, 23
noiembrie, de c\tre IPS Arhiepis-
cop Ioan al Covasnei [i Harghi-
tei [i PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi
de un impresionant sobor de
preo]i, `n prezen]a reprezentan-
]ilor autorit\]ilor centrale, ju-
de]ene [i locale, deputa]i [i se-
natori din zon\, precum [i a
numero[i credincio[i de pe Valea
Oituzului. 

Situat\ `n incinta A[ez\mântului Social-filan-
tropic „Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare
[i Sfânt“, noua cl\dire ce va deservi centrul social-
medical are o capacitate de 60 de locuri, distribuite
pe trei nivele, `n 47 de spa]ii de cazare [i cabinete,
fiind dotat cu aparatur\ de ultim\ genera]ie. 

Doi ani de conlucr\ri fructuoase
Slujba de sfin]ire a fost oficiat\ pe o scen\ ame-

najat\ `n curtea A[ez\mântului Social-Filantropic
„Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt“. La acest eveniment, delegat din partea
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel a fost preo-
tul Dorel Nicolae Mo]oc, consilier patriarhal [i sec-
retar general al Consiliului Director al Federa]iei
„Filantropia“. Acesta a transmis cuvântul de pre-
]uire al Preafericitului P\rinte Patriarh „pentru str\-
dania [i râvna preotului Ilarion Mâ]\“, c\ruia i-a `n-
mânat Ordinul „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“. La rândul s\u, directorul A[ez\mântului de
la Hârja a mul]umit tuturor celor care l-au sprijinit
`n acest demers, f\când [i o scurt\ istorie a acestui
centru social-medical. „Lucr\rile au debutat cu
sprijinul direct al Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, care a pus piatra de temelie a
noii cl\diri `n luna octombrie a anului 2010. Apoi,
cu sprijinul unor donatori [i sponsori, mul]i dintre
ei ucenici ai Preasfin]iei Sale, credincio[i ortodoc[i
din New York, s-a continuat aceast\ lucrare. S-a
ad\ugat [i sprijinul financiar al prim\riei din Oituz,
prin Ioan Osolos, iar `n ultimele luni activitatea a
beneficiat [i de su]inere din partea Ministerului
Muncii, Familiei, Protec]iei Sociale [i Persoanelor
Vârstnice“, a explicat p\rintele Ilarion Mâ]\.

~n continuare, Ion Osolos, primarul localit\]ii
Oituz, a f\cut o scurt\ istorie a `nceputurilor aces-
tui a[ez\mânt: „~n 24 aprilie 2004, locuitorii aces-
tei comune l-au `ntâmpinat pe Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, care a sfin]it locul noului a[e-
z\mânt. Apoi, a[ez\mântul [i-a intensificat activi-
tatea `n sprijinul celor afla]i `n dificultate sub coor-
donarea preotului paroh Ilarion Mâ]\, iar ast\zi se
inaugureaz\ centrul social-medical. ~n numele lo-
cuitorilor din Oituz, le mul]umim celor care `ntr-o
form\ sau alta, s-au implicat `n realizarea acestui
a[ez\mânt“, a men]ionat primarul Osolos. 

Impresionat de cele v\zute [i tr\ite la inaugu-
rarea Centrului Social-medical, IPS P\rinte
Arhiepiscop Ioan a reamintit celor prezen]i c\ „o
carte de istorie `n care nu apare numele Oituz nu
este o carte complet\. Pe aceast\ vale s-au scris
pagini cu sângele feciorilor neamului românesc.
Noi ap\r\m spiritul european, cu mâna pe cruce,
având o con[tiin]\ cre[tin\“, `n aceast\ perspec-

tiv\, noi trebuie s\ `n]elegem c\ „b\trâne]ea nu
reprezint\ sfâr[itul, ci zorii ve[niciei omului creat
dup\ chipul lui Dumnezeu“.

Emblem\ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

~n cuvântul s\u, ierarhul locului, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, a rememorat
câteva file din istoria acestui spa]iu de ocrotire a
b\trânilor nevoia[i, devenit o emblem\ a Eparhiei
Romanului [i Bac\ului [i un simbol al Ortodoxiei
pe Valea Oituzului: „~ntr-o societate amnezic\
trebuie s\ facem anamnez\“, precizând faptul c\
pe Valea Oituzului, cea mai accesibil\ trec\toare
din Carpa]i c\tre Ardeal, c\tre Europa“ se vor
face, `ncepând cu anul 2014, slujbe de pomenire
pentru to]i eroii c\zu]i pe aceste meleaguri, `n
Primul R\zboi Mondial [i nu numai.

~n aceea[i zi a fost inaugurat\ Ferma de ani-
male a Asocia]iei de la Hârja, ce deserve[te `ntreg
complexul social-medical pentru persoane vârst-
nice, b\trânii de la domiciliu [i copiii din centrul
de zi, ce provin din familii defavorizate.

Reamintim faptul c\ Centrul social-medical de
la H=rja asigur\ urm\toarele servicii: promovare de
rela]ii sociale, reintegrare comunitar\ [i familial\,
consiliere psihologic\ `n vederea integr\rii sociale,
servicii de `ngrijire socio-medicale de natur\ so-
cial\, g\zduire pe perioad\ nedeterminat\, servicii
de asigurare a hranei [i a suplimentelor nutritive,
servicii medicale de urgen]\, servicii medicale de
recuperare [i reabilitare: kinetoterapie [i fiziote-
rapie, servicii medicale [i de ̀ ngrijire paleativ\, con-
siliere spiritual\. (Pr. Constantin GHERASIM)

O mân\ `ntins\ 
spre ajutorarea b\trânilor de la Hârja
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~n luna decembrie a anului
2013, cu binecuvântarea Prea-
sfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, s-a des-
f\[urat campania de strân-
gere de fonduri intitulat\
„Donez eu, donezi tu [i `m-
preun\ vom d\rui un zâmbet
copiilor“. Campania carita-
bil\ a fost organizat\ de
Funda]ia „Sfântul Spiridon“ [i
Funda]ia „Episcop Melchi-
sedec“ Filiala Bac\u, `n parte-
neriat cu Farmaciile „Sfântul
Spiridon“ din localit\]ile
Bac\u [i Ia[i.

Scopul campaniei „Donez eu, donezi tu…“ a
fost acela de a asigura resursele financiare nece-
sare pentru programul de recuperare din anul
2014 la care particip\ `n mod gratuit copiii bene-
ficiari ai Centrului de recuperare neuro-motorie
„Sf. Vasile cel Mare“ al Funda]iei „Episcop
Melchisedec“ Filiala Bac\u. 

Acest centru social acreditat, situat `n cadrul
{colii nr. 8 „Domni]a Maria“ din Bac\u, a fost i-
naugurat [i sfin]it de c\tre Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul `n luna august a anului 2009,
[i a sprijinit pân\ `n prezent un num\r de peste
120 de copii cu dizabilit\]i neuro-motorii
(sechele de rahitism, tulbur\ri de static\ verte-
bral\), autism, boli genetice (afec]iuni cardiace
congenitale, malnutri]ie proteino-energetic\), etc. 

Serviciile oferite beneficiarilor sunt gratuite
[i constau `n identificare [i evaluare, recuperare [i
reabilitare, promovare `n rela]ii sociale, kine-
toterapie, logopedie, reintegrare `n comunitate.
Serviciile de kinetoterapie sunt oferite de un spe-
cialist `n terapia de recuperare a copiilor cu di-
zabilit\]i, iar cele de logopedie sunt asigurate de
c\tre voluntari.

Beneficiarii no[tri sunt selecta]i din familii cu
grad ridicat de s\r\cie, num\r mare de copii,
monoparentale, cu situa]ie financiar\ precar\ sau
posesori ai unui certificat de `ncadrare `ntr-o ca-
tegorie de handicap.

Pentru
s u s ] i n e r e a
campaniei „Do-
nez eu, donezi tu…“,
la fiecare produs cump\rat
de c\tre clien]i `n luna decem-
brie din cele 17 Farmacii „Sf. Spiri-
don“ s-a donat 1 leu/bon. De asemenea, au
fost amenajate `n farmacii urne speciale de co-
lectare a fondurilor, al\turi de care s-au prezen-
tate detalii cu privire la 5 cazuri sociale selec-
tate dintre copiii care particip\ la terapiile de re-
cuperare neuro-motorie oferite `n Centrul „Sf.
Vasile cel Mare“. 

Serat\ caritabil\, la Bac\u
Un eveniment deosebit desf\[urat `n cadrul

campaniei a fost organizarea unei serate caritabile
`n data de 27 decembrie a anului trecut, la restau-
rantul Parc din Bac\u, având ca scop colectarea
de fonduri pentru dep\[irea situa]iilor de criz\ pe
care le traverseaz\ cele 5 cazuri selectate [i famili-
ile acestora. Facem men]iunea c\ ace[ti copii au
avut nevoie de fonduri pentru efectuarea unor in-
terven]ii chirurgicale, achizi]ionarea de ghete or-
topedice, alimente, haine, `nc\l]\minte, medica-
mente, plata utilit\]ilor, toate acestea fiind acope-
rite din sumele colectate `n cadrul seratei. 

La acest eveniment caritabil au participat
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
doamna Daniela Popa, pre[edinte al Funda]iei
„Sf. Spiridon“, angaja]i ai celor dou\ funda]ii or-
ganizatoare [i ai farmaciilor „Sf. Spiridon“,
preo]i, deputa]i, oameni de afaceri, d-l Pl\cint\
Petru [i d-l Roman Dorin, (membri `n Adunarea
Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\u-
lui) etc., care au contribuit la colectarea sumei de
43.650 ron, necesar\ ajutor\rii celor 5 copii defa-
voriza]i [i pentru asigurarea salariz\rii personalu-
lui din Centrul „Sf. Vasile cel Mare“. Suma men-
]ionat\ a fost oferit\ Funda]iei „Episcop Melchi-
sedec“ Filiala Bac\u `n data de 9 ianuarie 2014.

Remarc\m aici deosebita implicare [i d\ruire
de care a dat dovad\ doamna Daniela Popa,

ini]iatoarea
acestei campanii

[i totodat\ prietenul
„de suflet“ al Funda]iei „Episcop

Melchisedec“ Filiala Bac\u, care aflând de situa-
]ia precar\ a beneficiarilor no[tri a mobilizat `n-
treaga echip\ pe care o coordoneaz\, pentru a
veni `n sprijinul acestora. Faptul acesta a fost evi-
den]iat de c\tre PS P\rinte Ioachim B\c\uanul `n
cuvântul rostit `n cadrul seratei caritabile, drept
pentru care, doamnei Daniela Popa i-a fost acor-
dat\ o distinc]ie de vrednicie, pentru dragostea [i
eforturile depuse `n sprijinirea programelor so-
cial-filantropice ale Funda]iei „Episcop Melchi-
sedec“ Filiala Bac\u.

Campania „Donez eu, donezi tu…“ a reu[it s\
aduc\ un zâmbet tuturor beneficiarilor care par-
ticip\ `n mod gratuit la terapiile de recuperare
neuro-motorie `n cadrul Centrului „Sf. Vasile cel
Mare“, [i totodat\ a deschis calea unor viitoare
proiecte derulate `n parteneriat de c\tre Funda]ia
„Sf. Spiridon“ [i Funda]ia „Episcop Melchise-
dec“ Filiala Bac\u, `n folosul persoanelor aflate
`n dificultate. 

Dorim s\ mul]umim [i pe aceast\ cale
Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul pen-
tru binecuvântarea acordat\ derul\rii acestei
campanii, sprijinul financiar oferit celor 5 cazuri
sociale [i purt\rii de grij\ pe care o manifest\ fa]\
de persoanele nevoia[e din cadrul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.

De asemenea, ne exprim\m recuno[tin]a at=t
fa]\ de doamna Daniela Popa [i membrii echipei
coordonatoare, invita]ilor din cadrul seratei cari-
tabile, cât [i fa]\ de clien]ii farmaciilor „Sf.
Spiridon“, care au contribuit la colectarea
sumelor necesare continu\rii terapiilor de recu-
perare a copiilor cu deficien]e neuro-motorii din
cadrul Centrului „Sf. Vasile cel Mare“ Bac\u.
(pr. Eugen Ciprian CIUCHE)

Strângere de fonduri pentru copii 
cu probleme neuro-motorii
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~n fiecare zi de vineri din perioada Postului Na[terii

Domnului, la Biserica „Acoper\mântul Maicii
Domnului“ de la Valea Budulu PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba Sfântului Maslu.

~n fiecare zi de vineri din perioada Postului
Na[terii Domnului, `ncepând cu 15 noiembrie, la
ora 21.00, credincio[ii au fost prezen]i `n Biserica
„Acoper\mântul Maicii Domnului“ de la Valea
Budului, unde PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba Sfântului Maslu,
`nconjurat de un sobor de preo]i veni]i din Bac\u,
`mpreun\ cu enoria[ii lor.

Sub lumina crucii ce vegheaz\ deasupra satu-
lui Valea Budului de la `n\l]imea dealurilor `ncon-
jur\toare, la biserica metocului chiriarhal
„Acoper\mântul Maicii Domnului“ s-a s\vâr[it `n
fiecare vineri seara, aproape de straja nop]ii, Taina
Sfântului Maslu. Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un numeros so-
bor de preo]i, a rostit rug\ciunile de alinare [i vin-

decare a suferin]elor trupe[ti [i suflete[ti pentru cei
afla]i `ntr-un ceas de cump\n\ al vie]ii lor.

Tineri [i b\trâni, credincio[ii b\c\uani au luat
calea Moine[tiului poposind la ceas de sear\ `n
mijlocul celui mai nou a[ez\mânt monahal pe
care l-a rânduit Dumnezeu pe meleagurile
b\c\uane. Prin citirea celor [apte Evanghelii [i a
rug\ciunilor, cei 14 preo]i, sub protia Preasfin]i-
tului Episcop Ioachim, l-au invocat pe Dum-
nezeu ca „doctor al sufletelor [i al trupurilor
noastre, a C\rui mil\ este nem\surat\ ...“ sfin]ind
untdelemnul [i grâul aduse ca ofrand\ de cre[tinii
prezen]i la s\vâr[irea Sfântului Maslu.

„A[a cum am promis - a subliniat PS Ioachim
`n cuvântul s\u de `nv\]\tur\ - `n fiecare vineri
din s\pt\mânile Postului Cr\ciunului, am rânduit
`n a[ez\m=ntul acesta, pe colina de sub cruce, s\
facem `n cursul nop]ii rug\ciune pentru noi
`n[ine [i pentru t\m\duirea bolilor noastre su-
flete[ti [i trupe[ti. Avem nevoie de t\m\duire
pentru c\ via]a noastr\ este o cruce permanent\,
este o purtare a bolilor [i a consecin]elor
gre[elilor noastre“.

La final, cei prezen]i au fost mirui]i cu unt-
delemn sfin]it [i, ca o promisiune, PS P\rinte
Episcop Ioachim a spus: „vom continua acest de-
mers liturgic `ntrucât, reg\sindu-ne `n spa]iul
mistic al rug\ciunii, ne reg\sim `n iubirea lui
Dumnezeu. R\mâne]i `ntru iubirea mea, a[a ne-a
`ndemnat Hristos.“ (C.G.)

~n ziua de pr\znuire a Sfântului Ioan Gur\ de
Aur (13 noiembrie), Preasfin]itul P\rinte Ioa-
chim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, a resfin]it biserica
din Avere[ti, Protopopiatul Roman. La acest
eveniment spiritual, `n prezen]a raclei cu sfin-
tele moa[te din Catedrala Arhiepiscopal\ din
Roman, au participat, al\turi de ierarhul `ncon-
jurat de un sobor de aproape 50 de preo]i, cre-
dincio[ii din comuna Ion Creang\, cu to]ii tr\ind
plenitudinea momentului ce a consemnat fi-
nalizarea lucr\rilor de restaurare a bisericii din
Avere[ti. „~ncepând cu anul 2010, au fost de-
marate, cu binecuvântarea Preasfin]itului Epis-
cop Ioachim B\c\uanul, lucr\ri de repara]ie ce
au constat `n refacerea acoperi[ului [i `nvelirea
cu tabl\ Lindab, v\ruirea zidurilor exterioare,
refacerea treptelor la intrare, sp\larea [i `mpros-
p\tarea picturii murale la interior, a catapetes-
mei, schimbarea instala]iei electrice, a tâmpl\-

riei, confec]ionarea stranelor noi din lemn de
stejar, refacerea piciorului Sfintei Mese,
`mpodobirea bisericii cu policandru, obiecte [i
podoabe de cult. De asemenea, a fost construit
[i un lumân\rar. Toate acestea s-au `mplinit cu
efortul bunilor credincio[i harnici [i darnici, cu
sprijinul Consiliului local [i al unor oameni de
bine ce au dorit s\-[i `nscrie numele `n rândul
ctitorilor“, a explicat preotul paroh Ion Isachi. 

~n ceea ce prive[te istoria acestui sfânt l\ca[,
este consemnat `ntr-un zapis de la 1 august 1626,
p\strat `n arhiva M\n\stirii Neam], [i numele
primului slujitor, Preotul {tefan din Avere[ti.
Hrisovul `ntocmit cu prilejul sfin]irii bisericii noi
din satul Avere[ti [i descoperit `n piciorul Sfintei
Mese aminte[te de ziua de 24 iunie 1907, data
când un sobor de preo]i, la ini]iativa preotului
paroh Iconom Gheorghe Platon, cu binecu-
vântarea chiriarhului, episcopul Gherasim

Safirin, „au pus piatra fundamental\ a sfântului
l\ca[„. Biserica mare, zidit\ din blocuri de piatr\,
aproximativ 1500 m3, aduse din carierele din
`mprejurimi, a fost ridicat\ pe locul uneia mai
vechi din lemn care s-a risipit `n timp.

La `n\l]area l\ca[ului de cult, având o arhitec-
tur\ zvelt\, `n plan trilobat, cu turn clopotni]\ pe
pridvor, au contribuit poporanii locului [i
„cre[tini din alte sate care au putut cu mul]umirea
de suflet s\ ajung\ binecuvântata zi de 06 oc-
tombrie 1913, când s-a oficiat sfin]irea“ de c\tre
episcopul Teodosie al Romanului. Cei ce au fost
martori la acest eveniment, privind spre viitor,
aveau s\ consemneze `n hrisovul de sfin]ire
urm\toarele cuvinte: aceast\ biseric\ „va fi
oglind\ vie genera]iilor viitoare, va fi un exemplu
de dragoste cre[tineasc\ pentru urma[i, iar pentru
]ar\ un monument istoric…“ (pr. Constantin
GHERASIM)

Rug\ciuni arhiere[ti pentru cei bolnavi 
la m\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“

Resfin]irea bisericii din Avere[ti 
`nchinate Sfântului Ioan Gur\ de Aur
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Medici, profesori universitari, cre[tini evla-
vio[i, al\turi de numero[i copii, au participat `n
ziua de 25 noiembrie, la slujba Sfintei Liturghii
ce a fost oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, la biserica parohiei din M\n\s-
tirea Ca[in, ce are hramurile „Sfântul Arhidiacon
{tefan“, „Sf. Simeon Noul Teolog“ [i „Sfânta
Mare Mc. Ecaterina“. 

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit la liturghia ofi-
ciat\ `n ziua de pomenire a Sfintei Ecaterina, PS
P\rinte Episcop Ioachim a f\cut leg\tura `ntre
Evanghelia citit\ `n Duminica a 30-a dup\ Ru-
salii, respectiv a „Dreg\torului celui bogat [i p\-
zirea poruncilor“ [i via]a Sfintei Mare Muceni]e
Ecaterina. De asemenea, ierarhul a eviden]iat
parohia M\n\stirea Ca[in II, ca fiind una dintre

comunit\]ile cu o bogat\ [i frumoas\ activitate
cultural-misionar\ [i filantropic\ sub `ndrumarea
p\rintelui paroh Ioan Bârg\oanu. 

Atmosfera duhovniceasc\ aparte s-a datorat [i
prezen]ei raclei cu moa[tele Sfântului Antipa de
la Calapode[ti, aduse `n procesiune de la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, cu binecu-
vântarea Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\ua-
nul, de c\tre p\rintele protosinghel Andrei Ioni]\,
ecleziarhul Catedralei arhiepiscopale „Sf. Pa-
rascheva“. 

Un moment deosebit l-a constituit programul
artistic realizat de copiii coordona]i de prof.
Otilia Bârg\oanu care au recitat fragmente din
Imnul Acatist al Sfintei Cuvioase Parascheva [i
cel al Sfântului Antipa de la Calapode[ti. Talentul
[i calit\]ile micu]ilor arti[ti au fost recompensate
cu daruri oferite din partea ierarhului. 

Impresiona]i de cele tr\ite la M\n\stirea
Ca[in, prof. dr. Codru] Munteanu, renumit chi-
rurg din Bucure[ti, [i prof. univ. dr . Dan Mihai
Chi]oiu, de la Facultatea de Filozofie a Uni-
versit\]ii „Al I. Cuza“din Ia[i, prezen]i la M\n\s-
tirea Ca[in, [i-au exprimat bucuria de a fi parti-
cipat la acest eveniment. 

La rândul s\u, pr. paroh Ioan Bârg\oanu a mul-
]umit Bunului Dumnezeu [i tuturor celor care au
fost prezen]i la acest\ s\rb\toare a Ca[inului. „Am
avut binecuvântatul prilej ca Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul s\ fie prezent `n mijlocul nostru la
aceast\ rug\ciune a poeziei [i poezie a rug\ciunii
`nchinat\ sfin]ilor trei teologi. Momentul de
rug\ciune arhiereasc\, al\turi de sfintele moa[te de
la Catedrala din Roman au adunat `n jurul Bisericii
`ntreaga comunitate a M\n\stirii Ca[in“, a precizat pr.
Ioan B=rg\oanu. (pr. Constantin GHERASIM)

Comunitatea M\n\stirii Ca[in adunat\ `n jurul bisericii

~naintea Sfintei Liturghii, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a citit, `n fa]a raclei cu moa[te de sfin]i adus\ de la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, Acatistul Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena, omagia]i `n anul 2013



noiembrie-decembrie 2013Cronica RomanuluiCronica Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

16

EVENIMENT
Un impresionant eveniment artistic a avut loc duminic\,
1 decembrie, la Catedrala „Na[terea Maicii Domnului“

[i „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Moine[ti.

La Catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuvioas\ Parascheva“ din
Roman, dumnezeiasca Liturghie
a fost oficiat\ pe 1 decembrie de
c\tre Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i diaconi, `n
prezen]a unui num\r foarte
mare de credincio[i.

Tot duminic\, 1 decembrie 2013, un impre-
sionant concert social-caritabil a avut loc la
Catedrala „Na[terea Maicii Domnului“ [i
„Sfântul Ierarh Nicolae“ din Moine[ti. Invitatul
acestei edi]ii a fost maestrul Grigore Le[e.

Ziua Na]ional\ la Catedrala
arhiepiscopal\ din Roman

Dac\ la 1 decembrie, zi plin\ de lumin\, ne
aducem aminte cu venera]ie [i recuno[tin]\ de
f\ptuitorii României din 1918, nu trebuie s\ uit\m
[i faptul c\ Biserica, prin smeri]ii ei slujitori de
alt\dat\, [i-a adus contribu]ia la preg\tirea [i apoi
la realizarea unirii statale. Potrivit tradi]iei bise-
rice[ti, `n aceast\ zi, `n toate catedralele eparhiale,
bisericile parohiale [i `n mân\stiri, s-a oficiat sluj-
ba de Te-Deum la care sunt pomeni]i eroii care 
s-au jertfit pentru unitatea [i libertatea neamului
românesc, precum [i personalit\]ile biserice[ti [i
civile care au contribuit la `nf\ptuirea unit\]ii
na]ionale a românilor, `n anul 1918. La Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman,
Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`nconjurat de un ales sobor de preo]i [i diaconi, `n
prezen]a unui num\r foarte mare de credincio[i. La
momentul liturgic specific, ierarhul a hirotonit
`ntru diacon pe tân\rul teolog Avram Ionu].

S\rb\toarea a continuat `n jurul prânzului
când, dup\ Sfânta Liturghie, preo]ii din munici-
piul Roman [i numero[i credincio[i au participat,
al\turi de Preasfin]itul P\rinte Ioachim, la slujba
de pomenire a eroilor neamului românesc care, `n
urm\ cu 95 de ani, au contribuit la `nf\ptuirea
unit\]ii na]ionale. Bucuria acestei zile s-a `ncheiat
cu un emo]ionant cuvânt de `nv\]\tur\ al ierarhu-
lui care a explicat rolul deosebit al acestei zile
pentru poporul român [i pentru Biserica noastr\.

Eroii nea-
mului au fost
pomeni]i [i
la Moine[ti,
s=mb\t\, 30
noiembrie,
c=nd a fost
dezvelit\ o
plac\ memo-
rial\ `n cin-
stea eroilor
din Primul
R\zboi Mon-
dial. 

~n con-
textul serb\rii
a 95 de ani de la Marea Unire, la Moine[ti a avut
loc sâmb\t\, 30 noiembrie, o impresionant\ cere-
monie religioas\ [i militar\, la care au participat
preo]ii moine[teni, sub protia pr. protopop Costel
Mare[. Dup\ slujba de pomenire a eroilor români
c\zu]i pentru unitatea [i libertatea poporului român,
la care au asistat câteva sute de persoane, prefectul
Claudiu {erban [i primarul Viorel Ilie au dezvelit o
plac\ `n memoria solda]ilor c\zu]i la datorie `n
Primul R\zboi Mondial. Dup\ alocu]iunile rostite
la acest moment, la final, la monumentul eroilor au
fost depuse coroane de flori din partea reprezentan-
]ilor institu]iilor statului.

Concert-eveniment la Moine[ti
Un impresionant eveniment artistic a avut loc

duminic\, 1 decembrie, la Catedrala „Na[terea
Maicii Domnului“ [i „Sfântul Ierarh Nicolae“ din
Moine[ti. La ini]iativa preotului protopop Costel
Mare[, cu binecuvântarea PS P\rinte Ioachim, a
fost organizat concertul tradi]ional de colinde.
Spectacolul a `nceput cu intonarea Imnului Na-
]ional al Rom=niei, dup\ care au cântat grupul
„Cetina“ al {colii „Tristan Tzara“, dirijor prof. Otilia
Purcaru, [i grupul „Florile din Cucuie]i“, dirijor pr.
Irinel Cernat. A urmat apoi momentul culminant,
respectiv concertul maestrului Grigore Le[e, care i-
a `ncântat pe cei prezen]i cu tradi]iile [i obiceiurile
din mai multe zone. Apreciatul artist a prezent [i
cartea al c\rei autor este, intitulat\ „Acum [tiu cine
sunt“. Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, prezent la concert, l-a felicitat pe
cunoscutul artist oferindu-i, `n semn de dragoste,
icoana Sfintei Cuvioase Parascheva [i alte daruri.
Reu[ita acestui eveniment a fost posibil\ prin im-
plicarea Prim\riei Moine[ti, prin bun\voin]a dom-
nului primar Viorel Ilie, dar [i a mai multor per-
soane cu suflet mare din zona Moine[tiului. „{i `n
aceast\ a treia edi]ie, evenimentul a `mbr\cat haina
unui concert de binefacere, Protoieria Moine[ti
dorind s\ sublinieze caracterul social-filantropic [i
de caritate al manifest\rii“, a explicat pr. protopop
Costel Mare[. (arhid. Ciprian IGNAT)

Evenimente culturale [i religioase 
organizate de Ziua Na]ional\

La 1 decembrie, `n toate catedralele eparhiale, bisericile parohiale [i `n m\n\stiri,
s-a oficiat slujba de Te-Deum la care au fost pomeni]i eroii care s-au jertfit pentru

unitatea [i libertatea neamului românesc, precum [i personalit\]ile biserice[ti [i
civile care au contribuit la `nf\ptuirea unit\]ii na]ionale a românilor, `n anul 1918.
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Ca `n fiecare an, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\-
c\uanul s-a aflat `n mijlocul
credincio[ilor din Eparhia
Romanului [i Bac\ului. Cu
binecuv=ntarea ierarhului, pe
cuprinsul `ntregii eparhii s-au
desf\[urat ac]iuni caritabile,
s-au sus]inut concerte de
colinde, iar credincio[ii au
participat `n num\r mare la
slujbele r=nduite de Biseric\.

Ca `n fiecare an, `n ajunul S\rb\torii Na[terii
Domnului, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, din Roman, Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul a fost prezent al\turi
de ob[tea de slujitori, maicile, ostenitorii Cen-
trului eparhial [i credincio[i la Slujba Ceasurilor
`mp\r\te[ti, Utreniei [i Sfintei Liturghii a Sfân-
tului Vasile cel Mare unit\ cu Vecernia.

Potrivit tradi]iei acestei zile, soborul
de slujitori a pornit `n procesiune cu icoa-
na Na[terii Domnului, de la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, c\tre
cabinetul Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul, cântând troparul „Na[terea Ta,
Hristoase“ [i condacul „Fecioara ast\zi“.

A urmat un frumos program de co-
linde interpretate de maicile [i ostenitorii
care-[i desf\[oar\ activitatea la Centrul
eparhial, iar Preasfin]itul P\rinte Episcop
a oferit tuturor daruri.

~n cuvântul rostit cu acest prilej, ie-
rarhul a dorit s\ mul]umeasc\ colaborato-
rilor de la Centrul eparhial pentru activi-
tatea depus\ `n anul 2013, `ndemnând ca
„`n anul urm\tor s\ se reg\seasc\ aceea[i
atmosfer\ de colaborare, coeziune [i spri-
jin, `mplinind ascult\rile pe care le are
fiecare, cu dragoste [i d\ruire, m\rtu-
risind prin fapte [i slujire pe Hristos, Cel
ce Se `ntrupeaz\ [i Se face Prunc pentru
noi [i a noastr\ mântuire.“

Bucuria Na[terii Domnului 
`n inima Eparhiei
Romanului [i Bac\ului

~n prima zi de Cr\ciun, câteva sute de
credincio[i [i zeci de copii au participat la
slujba arhiereasc\ oficiat\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul `n Catedrala

„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. ~n cadrul sluj-
bei, cei mici, dar [i cei mari, preg\ti]i duhovnice[te
[i trupe[te, au fost `mp\rt\[i]i de ierarh cu Sfântul
Trup [i Sânge al Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Conform tradi]iei, un moment deosebit 
l-a constituit oferirea de daruri, din partea Prea-
sfin]iei Sale, tuturor copiilor prezen]i la rug\ciune,
dup\ ce, mai `nainte, sufletele tuturor s-au bucurat
nespus de frumoasele colinde tradi]ionale.
„Na[terea Domnului `nseamn\ re-crearea lumii
`ntru lumin\, c\ci prin descoperirea tainei lui
Dumnezeu, avem posibilitatea s\ devenim fiin]e
noi prin Duhul Sfânt. Biserica ne invit\ s\ intr\m
`n taina luminii, a p\cii [i a bucuriei aduse de
Hristos pentru a fi ilumina]i de harul lui Dum-
nezeu“, a spus Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul `n
cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej. „M\
rog Pruncului Iisus ca Anul mântuirii 2014 s\ v\
aduc\ tuturor mult\ s\n\tate sufleteasc\ [i tru-
peasc\, s\ v\ umple vistieria inimilor cu bog\]ii su-
flete[ti neperisabile, s\ v\ dea puteri `nnoitoare
izvorâte din energia necreat\ a lui Dumnezeu, s\
v\ aduc\ pacea [i lini[tea din pacea cea pe care El
a rev\rsat-o peste lume la plinirea vremii, ca s\
ave]i dragoste unii fa]\ de al]ii, iar iubirea

milostiv\ a Preasfintei Treimi s\ aprind\ candela
stins\ `n inimile celor care din cauza ne[tiin]ei sau
sau a nerodirii credin]ei s-au `ndepartat de Dum-
nezeu. S\rb\tori binecuvântate [i la mul]i ani!“, a
mai spus ierarhul.

Timpul petrecut dup\ voia lui
Dumnezeu este un câ[tig

La r\stimpul dintre ani, Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul s-a rugat `mpreun\
cu soborul de preo]i [i credincio[i din Roman, ce
au dorit s\ fie prezen]i, la miezul nop]ii, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“.

Dup\ rostirea Acatistului Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, a fost oficiat\ Slujba de Te-
Deum, `n cadrul c\reia ierarhul a citit rug\ciuni
de mul]umire pentru binefacerile primite de la
Dumnezeu [i pentru binecuvântarea noului an.

~n cuvântul s\u, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim a mul]umit celor ce au l\sat grijile aces-
tei lumi pentru a petrece câteva clipe `n rug\-
ciune. „Important este cum [tim s\ folosim acest

timp pe care Dumnezeu ni l-a dat s\-l tr\im.
Dac\-l risipim `n p\cate, este un timp
mort. Dar, dac\ `l folosim urmând `nv\]\-
tura Sfintelor Evanghelii [i `mplinind
voia lui Dumnezeu, atunci timpul este un
câ[tig pentru via]a noastr\ spre dobândi-
rea mântuirii“, a spus ierarhul.

De Sfântul Arhidiacon
{tefan, `n mijlocul
credincio[ilor din Bac\u

~n a treia zi de Cr\ciun, Biserica „Sf.
Dumitru“ din cartierul Narcisa a fost
ne`nc\p\toare pentru mul]imea credin-
cio[ilor b\c\uani veni]i s\ aduc\ cinstire
Sfântului Apostol, `ntâiul Mucenic [i
Arhidiacon {tefan, s\rb\torit de Biserica
Ortodox\ `n ziua de 27 decembrie.
Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nso]it de un so-
bor de preo]i [i diaconi. Frumuse]ii sluj-
bei Sfintei Liturghii, i s-a ad\ugat ofi-
cierea, concomitent, a altor dou\ taine:
un botez [i o hirotonie. ~n cadrul Sfintei
Liturghii Preasfin]itul P\rinte Episcop a
oficiat [i taina Sfântului Botez a pruncei
Maria Ple[c\u, [i, totodat\, a hirotonit ̀ ntru
diacon pe tân\rul teolog Adrian Bârdan.
Oficierea Sfintelor Taine `n cadrul Litur-
ghiei a oferit tuturor celor prezen]i bucu-
ria de a asista la unele dintre cele mai fru-
moase slujbe. (arhid. Ciprian IGNAT)

S\rb\torile de iarn\ cu binecuvântare arhiereasc\

Copiii prezen]i la Catedrala arhiepiscopal\ 
din Roman `n prima zi de Cr\ciun au primit daruri 

din partea Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul
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Având sufletele curate [i fiind asemenea `ngerilor,

copiii tr\iesc cel mai frumos [i profund 
s\rb\toarea Na[terii Domnului.

Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a felicitat pe
pr. Remus Sc=ntee, pentru `n-
delunga activitate, [i a prezentat
credincio[ilor pe pr. Valentin
B\ltoi, noul paroh al Bisericii „Sf.
~mp\ra]i Constantin [i Elena“
din Roman [i consilier cultural.

~n ultima duminic\ a anului 2013, pe 29 de-
cembrie, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul s-a aflat `n mijlocul credincio[ilor din
Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“,
Roman. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi, aducând mul]u-
mire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite [i
subliniind, ̀ nc\ o dat\, importan]a omagierii a 1700
de ani de libertate de manifestare a credin]ei pro-
mulgat\ prin Edictul din 313 de la Mediolanum, de
c\tre Sfântul ~mp\rat Constantin cel Mare.

~n cuvântul de `nv\]\tur\, rostit dup\ citirea
textului Sfintei Evanghelii, PS P\rinte Episcop
Ioachim a f\cut referire la S\rb\toarea Na[terii
Domnului: „Suntem chema]i s\ recunoa[tem pe
Pruncul Iisus ca Dumnezeu adev\rat din Dum-
nezeu adev\rat, n\scut `n timp din Fecioara Ma-
ria [i, din ve[nicie, din Dumnezeu Tat\l. Sunt Tai-
ne nep\trunse, ne`n]elese de mintea noastr\ limi-
tat\. Dac\ Dumnezeu ar fi a[ezat `n defini]ii ale
min]ii noastre, ar `nsemna c\ nu L-am cunoscut
pe Dumnezeu, ci ne min]im, asem\nându-ne `n-

gerului c\zut, Lucifer, care a `ndr\znit, prin mân-
drie, s\ se considere ca Dumnezeu. Motivul
~ntrup\rii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a
fost acela de a ne ridica pe noi la starea de fii ai
lui Dumnezeu prin har. Evenimentele pe care le
retr\im `n perioada Cr\ciunului ne aduc `n fa]a
Pruncului Hristos, Dumnezeu f\cut om, la pe[tera
s\r\c\cioas\ a Betleemului. Suntem chema]i s\

fim ucenici ai apostolilor, s\ m\rturisim ceea ce
ace[tia au experiat, prin vedere [i ascultare, stând
al\turi de Mântuitorul Hristos. Ceea ce au sim]it
ei, noi tr\im [i experiment\m prin credin]\. A-
ceasta este cunoa[terea lui Dumnezeu. Prin
aceasta ne facem p\rta[i la via]a lui Hristos `n
Biserica Sa.“

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfin]itul P\rinte
Episcop a felicitat pe pr. Remus Scântee, pentru
frumoasa activitate desf\[urat\ la aceast\ parohie
timp de 33 de ani, preciz=nd c\ „ajuns la vremea
pension\rii, devine un adev\rat avva, p\rinte
duhovnicesc, pentru fiii spirituali ai Bisericii „Sf.
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, r\m=n=nd ca re-
sponsabilit\]ile administrative ale parohiei s\ fie
preluate de pr. Valentin B\ltoi, c\ruia i s-a `ncre-
din]at [i `nalta responsabilitate de consilier cultural
la Centrul eparhial, `ncepând cu 1 noiembrie a.c.“.

De asemenea, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim l-a felicitat [i pe pr. Eugen Gorb\nescu
pentru modul `n care a [tiut s\ colaboreze [i s\
slujeasc\ p=n\ `n acest moment, `ndemn=ndu-l s\
reprezinte `n continuare un sprijin pentru credin-
cio[i, dar [i pentru noul paroh.

Pr. Consilier cultural Valentin B\ltoi a mul]u-
mit ierarhului at=t pentru dragostea ar\tat\ fa]\ de
credincio[ii [i preo]ii din parohia „Sfin]ii ~mp\-
ra]i Constantin [i Elena“ din Roman, c=t [i pentru
responsabilit\]ile `ncredin]ate, m\rturisind c\ va
`ncerca s\ `mplineasc\, prin râvn\ [i devotament,
slujirea la care a fost chemat din milostivirea lui
Dumnezeu. (arhid. Ciprian IGNAT)

Slujb\ arhiereasc\ `n ultima duminic\ a anului

Un eveniment cu o profund\ `nc\rc\tur\ duhovniceasc\ a avut loc `n
seara zilei de 11 decembrie, `n sala de conferin]e a Liceului Teologic
„Episcop Melchisedec“ din Roman. Cei prezen]i s-au bucurat de
tradi]ionalele colinde române[ti interpretate de copiii de la gr\dini]ele [i
[colile din urbea roma[can\. Serbarea pomului de Cr\ciun a fost organizat\
de Funda]ia „Episcop Melchisedec“, filiala Roman, cu binecuvântarea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, pentru micu]ii care provin din Centrul de zi pentru
copii din familii `n dificultate „Episcop Melchisedec“. ~ntr-o atmosfer\ de
pregustare a Na[terii Domnului, `n fa]a bradului [i a mo[ului, 50 de copii
beneficiari ai acestui program au primit cadouri din partea Preasfin]itului
P\rinte Ioachim B\c\uanul, care i-a felicitat pe cei care au organizat acest
moment deosebit [i i-a binecuvântat pe copii. Daruri specifice s\rb\torii de
Cr\ciun au primit din partea ierarhului [i ceilal]i copii. ~n scurtul, dar
emo]ionantul cuvânt de `nv\]\tur\, Preasfin]ia Sa a precizat `n fa]a p\rin-
]ilor [i dasc\lilor prezen]i la acest moment de s\rb\toare faptul c\, având
sufletele curate [i fiind asemenea `ngerilor, copiii tr\iesc cel mai frumos [i
profund s\rb\toarea Na[terii Domnului. (pr. Constantin GHERASIM)

Bucuria s\rb\torii pentru copiii 
de la Funda]ia „Episcop Melchisedec“
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Dou\ personalit\]i ca p\rintele
Dumitru St\niloae [i p\rintele
Petroniu T\nase nu se putea s\
nu se `ntâlneasc\, atât `n
modalitatea de gândire, cât [i `n
realitate. „~ntâlnirea dintre
persoan\ [i persoan\ este
lumin\“ [i „calea prin care vine
credin]a `n om este un alt om“
spunea p\rintele St\niloae (`ntr-un
interviu televizat). Cu siguran]\,
`ntâlnirea acestor doi P\rin]i a
sporit lumina unuia pentru
cel\lalt, dar [i pentru cei din jur,
c\ci „numai `n comuniune ne
putem ajuta unii pe al]ii, prin
iubire `ntre to]i [i fa]\ de Dum-
nezeu“ ,  dup\ cum `nsu[i p\-
rintele Petroniu T\nase spunea.

Sfin]ii sunt considera]i [i numi]i „prieteni“ ai
lui Dumnezeu, iar oamenii, slujitorii Lui, tind [i
caut\ s\ fie prieteni cu El. Mântuitorul ~nsu[i a
numit „prieteni“ pe Apostoli (Ioan 15, 14) [i pe
Laz\r (Ioan 11, 11), iar Sfântul Ioan Botez\t\torul
s-a numit el `nsu[i „prietenul Mirelui“ (Ioan 3,
29). „To]i adev\ra]ii cre[tini – asemenea sfin]ilor
– sunt prieteni [i fra]i ai lui Hristos [i `mpreun\
mo[tenitori cu El, spune Sfântul Pavel (Rom. 8,
17), precum [i „prieteni [i fii prin har ai lui
Dumnezeu“ (Pr. Ioan Mircea, Dic]ionar al
Noului Testament).

Filosoful german Heidegger se refer\, cu ge-
nerozitate, la P\rintele St\niloae ca la al doilea ca
importan]\ gânditor al secolului al XX-lea;
aprecierea lui venea din considerentul c\ el `nsu[i
se socotea a fi primul `ntre gânditorii secolului tre-
cut. Spiritele `nalte caut\ `ntâlnirea cu Dumnezeu
`n profunzimi [i nuan]e, la care cu greu au acces
oamenii obi[nui]i. Pe c\rarea strâmt\ a acestei
c\ut\ri se `ntâlnesc cu oameni asemenea lor.
Aceste `nalte spirite se `ntâlnesc at=t `n lumea laic\
sau bisericeasc\, cât [i ̀ n lumea artei, literaturii sau
[tiin]ei. E o c\utare `n planul ideilor `nalte, cât [i o
c\utare a r\spunsurilor `n planul duhovnicesc. 

Gândirea teologic\ a P\rintelui St\niloae,
asemenea unei „por]i deschise c\tre secolul al
XXI-lea“ (Pr. Prof. Ion Bria), l-a adus `n preajma
unor personalit\]i din `ntreaga lume, cu care a pur-

tat prietenii deosebite. A[ enumera aici doar câteva
dintre aceste prietenii pe care P\rintele St\niloae
le-a legat cu mitropolitul ortodox Kallistos Ware,
reverendul anglican Donald Allcin, cardinalul
catolic Ratzinger, profesorul Jürgen Moltmann, is-
toricul religiilor Mircea Eliade sau poetul Ioan
Alexandru. Dar P\rintele a c\utat [i prietenia unor
oameni, poate mai pu]in cunoscu]i `n planul
ideilor, dar profund implica]i `n via]a duhovni-
ceasc\: arhiepiscopul Justinian Chira, ieromo-
nahul Arsenie Boca, arhimandritul Cleopa Ilie,
ieroschimonahul Paisie Olaru, arhimandritul
Ioanichie Balan [i protosinghelul Petroniu T\nase.

„E[ti gata s\ mori 
pentru Hristos?“

Dou\ personalit\]i ca P\rintele Dumitru
St\niloae [i P\rintele Petroniu T\nase nu se putea
s\ nu se `ntâlneasc\, atât `n modalitatea de

gândire cât, [i `n realitate. „~ntâlnirea dintre per-
soan\ [i persoan\ este lumin\“ [i „calea prin care
vine credin]a `n om este un alt om“, spunea P\rin-
tele St\niloae (`ntr-un interviu televizat). Cu si-
guran]\, `ntâlnirea acestor doi P\rin]i a sporit lu-
mina unuia pentru cel\lalt, dar [i pentru cei din
jur: „numai `n comuniune ne putem ajuta unii pe
al]ii, prin iubire `ntre to]i [i fa]\ de Dumnezeu“
(Ieromonah Petroniu T\nase, Icoane smerite,
P\rintele Profesor Dumitru St\niloae). 

F\c=nd parte din aceea[i genera]ie, s-au
apropiat unul de altul [i suflete[te prin partici-
parea la activit\]ile mi[c\rii duhovnice[ti „Rugul
Aprins“ de la M\n\stirea Antim din Bucure[ti. 

Amintirea altor `ntâlniri a fost p\strat\ `n un-
ele dintre scrierile lor. P\rintele Petroniu vorbe[te
de o `ntrevedere cu P\rintele St\niloae prin anii
1964-1965, dup\ ie[irea P\rintelui St\niloae din
`nchisoare. Aceast\ `ntâlnire este relatat\ de
P\rintele Petroniu `n lucrarea Icoane smerite.

Dumitru St\niloae [i Petroniu T\nase

~ntâlniri `n lumina lui Hristos

„M-am `ntâlnit cu p\rintele St\niloae dup\ ce ie[ise din `nchisoare [i, rugându-l s\-mi dea un sfat
duhovnicesc, mi-a spus urm\toarele: Fii optimist! Roag\-te necontenit, las\-te `n voia lui Dumnezeu,
mul]ume[te-I pentru toate! Nu te lega de nimic din cele vremelnice!

Sluje[te pe aproapele t\u cu toat\ dragostea [i d\ruirea; nu numai cât are nevoie, ci mai mult!
Via]a s\-]i fie hot\rât\, f\r\ compromisuri [i confuzii, limpede!
Crezul t\u s\-]i fie viu: via]\, nu teorie!
Nu pierde din vedere ]inta spre care alergi; s\ nu ne `nec\m `n marea vie]ii!“ (Pr. Petroniu T\nase)
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Având atâtea afinit\]i `ntre ei, Dumitru St\niloae 

[i Petroniu T\nase nu aveau cum s\ nu se `ntâlneasc\
`ntr-o prietenie `n planul preocup\rilor pentru ve[nicie.

Cuvântul duhovnicesc, pe care i l-a `ncredin]at
P\rintele St\niloae atunci, dup\ ce P\rintele
Petroniu tocmai trecuse prin focul Decretului
410/1959, a constituit pentru acesta din urm\ un
program pentru toat\ via]a: „Via]a s\-]i fie
hot\rât\, f\r\ compromisuri [i confuzii, limpede.
Crezul s\-]i fie viu: via]\, nu teorie. E[ti gata s\
mori pentru Hristos? Nu pierde din vedere ]inta
spre care alergi; s\ nu ne `nec\m `n marea vie]ii“.
Aceste idei puternice, rostite cu fermitate de
P\rintele St\niloae, au g\sit un ogor prielnic `n
persoana P\rintelui Petroniu [i au rodit `nsutit,
dup\ cum spune Evanghelia. 

P\rintele St\niloae a vizitat de mai multe ori
M\n\stirea Sih\stria din jude]ul Neam], `ntâl-
nindu-se cu p\rin]i duhonice[ti [i c\utând s\ intre
`n comuniune cu cei care tr\iau dup\ regulile
scrierilor filocalice, pe care el le traducea din
limba greac\. ~ntre vie]uitorii de atunci ai ob[tii
nem]ene se afla [i P\rintele Petroniu, apreciat de
P\rintele Cleopa ca fiind „cel mai de[tept dintre
to]i“ din ob[te (Mitropolitul Antonie Pl\m\deal\,
Tradi]ie [i libertate `n spiritualitatea Ortodox\).
P\rintele Petroniu `[i aminte[te de cuvântul de
`nv\]\tur\ al P\rintelui St\niloae ]inut monahilor,
`n iulie 1977, `n trapeza M\n\stirii Sih\stria:
„Ortodoxia nu-i doar o concep]ie, o [tiin]\ anume
a celor p\mânte[ti, ci o hot\rât\ angajare per-
sonal\ pe calea urm\rii lui Hristos. Angajându-se
cu toat\ fiin]a lor pe aceast\ cale, c\lug\rii sunt
`naintemerg\torii omenirii, f\cându-se pild\ de
virtute f\r\ de care ea nu poate tr\i. Altfel, vine
peste noi potopul! De aceea, Biserica are nevoie
de cât mai mul]i c\lug\ri angaja]i cu hot\râre pe
calea urm\rii lui Hristos, angaja]i eroic, care s\
ne impresioneze cu pilda vie]ii lor, s\ ne arate cu
fapta c\ este cu putin]\ [i ast\zi s\ mergem pe
aceast\ cale“. Este viu `n amintirea mea momen-
tul `n care, `n anul 1985, ajungând la Schitul
Prodromu, i-am transmis P\rintelui Petroniu din
partea lui Ioan Ianulide mesajul urm\tor: „Voi,
c\lug\rii, ave]i misiunea s\ mântui]i lumea“. ~n
replic\, P\rintele Petroniu a spus: „Interesant! {i
P\rintele St\niloae ne-a spus a[a ceva la
Sih\stria, prin 1977“.

„Fericitul St\niloae“
~ntr-adev\r, crezul acestor doi P\rin]i a fost

unul viu [i purt\tor de lumin\ [i bun exemplu
pentru noi. Amândoi erau erudi]i, iubitori de va-
lori na]ionale [i cu deschidere c\tre valorile altor
culturi prin limbile str\ine pe care le cuno[teau.
Aveau o robuste]e a spiritului [i a trupului, dar [i
o rigoare `n a-[i disciplina trupul, mintea [i sufle-
tul. Prin aceast\ rigoare, exercitat\ cu aten]ie [i
constant, au dep\[it limite ale comportamentului
uman obi[nuit.

Mai mul]i oameni de seam\ din Biserica
Ortodox\ Greac\ [i, mai ales, din Sfântul Munte
Athos, apreciaz\ c\, „P\rintele Dumitru, consti-
tuie darul scump al lui Dumnezeu pentru Biserica
noastr\ [i pentru umanitate“, cum aprecia Pr.

Prof. Gheorghe Holbea `ntr-un articol, de aceea a
fost numit `nc\ din via]\ „fericitul St\niloae“. 

Când ni[te str\ini au `ntrebat pe un monah
aghiorit dac\ mai sunt „monahi adev\ra]i“ `n
Muntele Athos, acesta a r\spuns: „Doar doi mai
sunt: Dionisie de la Colciu [i Petroniu de la
Prodromu“, ar\tând prin aceasta aprecierea de
care se bucura P\rintele Petroniu `n rândul mon-
ahilor aghiori]i. 

Se observ\ cum ace[ti P\rin]i, St\niloae [i
Petroniu, unul preot de mir [i cel\lalt monah, se
bucurau de o apreciere deosebit\ `n rândul
vie]uitorilor din Sfântul Munte, apreciere care se
datoreaz\ preocup\rilor lor duhovnice[ti. ~n via]\,
ei au lucrat totul ca pentru Dumnezeu [i au c\utat
atingeri `nalte ale tr\irii `n Dumnezeu. P\rintele
St\niloae a exprimat `n scris experien]a lui
Dumnezeu prin traduceri din scrierile Sfin]ilor
P\rin]i [i lucr\ri originale. P\rintele Petroniu,
prin interiorizare [i rug\ciunea inimii, a tr\it `n
experien]a Sfin]ilor P\rin]i [i ne-a l\sat ca o
m\rturie-e[antion experien]a de la praznicul
Schimb\rii la Fa]\ a Domnului de pe Muntele
Atonului, rememorat\ astfel `n volumul de
medita]ii intitluat „Bine e[ti cuv=ntat, Doamne“:

„...se petrecea ceva cu totul minunat [i cu
neputin]\ de explicat. Cântarea parc\ se materia-
lizase. Tot v\zduhul, `ns\[i biserica [i toate cele
dintr-`nsa cântau; eu `nsumi, trupul tot, mâini [i
picioare, se transformaser\ `ntr-o minunat\
cântare. {i eu m\ sim]eam ca [i cum pluteam pe o
`ntindere nesfâr[it\ [i elementul, pe care m\
aflam [i `n care eu `nsumi m\ transformasem cu
totul, era acea cântare nemaiauzit\. Nu visam,
eram cu totul treaz [i con[tient de sine, m\
vedeam plutind pe undele cânt\rii ca pe o mare,
[i lacrimi neoprite `mi curgeau din ochi“.

Remarc\m la ace[ti doi P\rin]i c\ut\ri de a-
ceea[i natur\, `ntâlniri de acela[i nivel duhovni-
cesc, cu toate c\ acestea sunt exprimate `n mod
diferit, unul ca profesor de teologie [i familist,
cel\lalt ca monah isihast. Având atâtea afinit\]i
`ntre ei, Dumitru St\niloae [i Petroniu T\nase nu
aveau cum s\ nu se `ntâlneasc\ `ntr-o prietenie `n
planul preocup\rilor pentru ve[nicie. Asem\n\-
rile personalit\]ii lor i-au atras [i sus]inut `ntr-o
prietenie frumoas\ [i de durat\, prietenie ve[nic\,
prietenia cu Dumnezeu - Prieten al sfin]ilor [i al
slujitorilor S\i. (Arhim. Clement HARALAM,
M\n\stirea Antim, Bucure[ti)

F\c=nd parte din aceea[i
genera]ie, p\rintele

Petroniu [i p\rintele
St\niloae s-au apropiat

unul de altul [i suflete[te
prin participarea la
activit\]ile mi[c\rii

duhovnice[ti „Rugul
Aprins“ de la M\n\stirea

Antim din Bucure[ti
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Pagin\ realizat\ de 
prof. Otilia B+RG|OANU

An de an, luna decembrie este, `n cea mai
mare parte, parte din Postul Cr\ciunului.
Fie c\ posti]i voi `n[iv\, fie c\ i-a]i auzit
vorbind despre asta adul]ii din preajma
voastr\, [ti]i deja c\ Na[terea Domnului
e precedat\ de o perioad\ de post.
Probabil c\ v\ `ntreba]i de ce unei
s\rb\tori care aduce at=ta bucurie `i
preced\ o perioad\ de restric]ii. ~ns\,
postul nu `nseamn\ at=t renun]area la
ceea ce ne place, c=t c=[tigarea libert\]ii
fa]\ de tot ceea ce aici, pe p\m=nt, ne
poate ]ine departe de Dumnezeu. C=nd
m=nc\m prea mult, devenim somnoro[i.
Cei care beau prea mult, devin agresivi,
r\i cu ceilal]i sau cu ei `n[i[i. De aceea,
putem spune c\ postul ne ajut\ s\ ne
dezb\r\m de obiceiurile noastre rele
deoarece, atunci când spunem „nu“ unor
lucruri care ne plac, `nv\]\m s\ spunem
„nu“ unor lucruri pe care nu ar trebui s\
le facem. ~n final, postul [i rug\ciunea ne
ajut\ s\ devenim oameni mai buni.

De-a lungul anului, Biserica noastr\ a
r=nduit s\ ]inem 4 posturi mari: `nainte
de Pa[ti, `nainte de Cr\ciun, `nainte de
Adormirea Maicii Domnului [i `naintea

pr\znuirii s\rb\torii `nchinate Sfin]ilor
Apostoli Petru [i Pavel. De asemenea,
sunt marcate prin prost [i s\rb\toarea
Botezului Domnului [i T\ierea Capului
Sf=ntului Ioan Botez\torul. ~n cursul
anului, `n cea mai mare parte, ]inem
post miercurea [i vinerea, amintindu-ne
de evenimentele tr\ite de M=ntuitorul
Hristos `n zilele corespunz\toare din
S\pt\m=na Patimilor.

Postul nu e o inven]ie a cre[tinilor
actuali. Din Biblie afl\m c\ au ]inut
post, `ntre al]ii, Moise, Sf. Ioan
Botez\torul [i ~nsu[i Iisus Hristos. Noi,
cre[tinii ortodoc[i, ]inem post pentru a
ne putea apropia de Dumnezeu. Atunci
când postim [i ne rug\m, min]ile
noastre sunt mai clare [i putem vorbi
cu Dumnezeu. Postul [i rug\ciunea ne
u[ureaz\ [i cur\]\ sufletele.

De ce ~l `ntâmpin\m pe Prunc postind?

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa
cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se 
închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască 
pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie!

(Troparul Naşterii Domnului) 
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REPERE
~n ziua de 8 noiembrie, PS P\rinte Episcop

Ioachim B\c\uanul a oficiat Slujba de sfin]ire a
A[ez\mântului social-filantropic „Sf. ~mp\ra]i

Constantin [i Elena“, Corbasca. 

NOIEMBRIE
1 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de pomenire pentru cei `nmormânta]i `n

cimitirul Bisericii „Sfin]ii Arhangheli“, Cartierul {erb\ne[ti, al
c\ror nume nu se cunosc;

2 noiembrie
- a participat la Sf. Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

3 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Voievozi Mihail [i

Gavriil“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit ̀ n treapta de diacon pe tân\rul teolog Balaban Mihai-

Flavius, pe seama Parohiei Valea-Budului, Protopopiatul Bac\u;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Segneanu

Constantin Valeriu, pe seama Catedralei arhiepiscopale.

4 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Ple[c\u, Parohia „Sf.

Dumitru“, Bac\u; Pr. Iulian Adam, Parohia Holt;
- s-a `ntâlnit cu o delaga]ie de la Bucure[ti pentru a analiza

situa]ia Spitalului Precista Mare, Roman;

5 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Ple[c\u, Parohia „Sf.

Dumitru“, Bac\u; Pr. Iulian Adam, Parohia Holt; Pr. Silviu Be[a,
Parohia „Sf Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Ionu] Ple[c\u, Parohia „Sf.
Dumitru“, Bac\u; d-l Adrian Bârdan, Bac\u; 

- a prezidat [edin]a cu profesorii de religie din zona Ro-
manului, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman;

6 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Radu, Biserica

„Schimbarea la Fa]\“, S\rata II; Pr. Aurel Stoica, Parohia Valea
Bogdanei; Pr. Petru Dinu, Parohia „Sf. ~nviere“, Bac\u;

- a sus]inut o conferin]\ de pres\ la Bac\u;

7 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Silviu Be[a, Parohia „Sf. Trei

Ierarhi“, Bac\u; d-l Ionu] Avram, Bac\u; Pr. Ionu] Deac, Parohia
„Izvorul T\m\duirii“; Pr. Aurel Cârlan, Parohia Lichiti[eni;

- a sus]inut o conferin]\ de pres\ la Roman;

8 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Runc. 
- a hirotonit `n treapta de ierodiacon pe monahul Mina Cre]u

pe seama Schitului „Sf. Daniil Sihastru [i Sf. ~mp\r\teas\ Olga“.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-fi-
lantropic „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Corbasca. 

- a hirotesit `n treata de sachelar pe PC Pr. Paiu Vasile,
Parohia Corbasca;

- a acordat „Crucea Moldav\“ pentru mireni d-lui deputat
Gabriel-Petru Vlase;

9 noiembrie - ziua de na[tere a IPS Eftimie
- a oficiat Sf. Liturghie la Biserica „Na[terea Maicii Dom-

nului [i Sf. Ierarh Nectarie de Eghina“, Pârjol, Moine[ti;
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Na[terea Maicii

Domnului [i Sf. Ierarh Nectarie de Eghina“, Pârjol, Moine[ti;
- a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Gabriel Tomozei,

la Biserica „Precista“, Bac\u;

10 noiembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-fi-

lantropoic din Parohia Gher\ie[ti, Roman. 
- a oficiat Sf. Liturghie la Biserica „Na[terea Maicii Dom-

nului“, Gher\ie[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Tiberiu

Ro[u, pe seama Parohiei Stejaru;
- a hirotesit `n treata de iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh

Vasile Lupu, Parohia Gher\ie[ti, Protopopiatul Roman; 
- a oficiat Taina Botezului pentru prunca Ana Sofia Pal\r, la

Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u;

11 noiembrie 
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. 

- a hirotonit `n treapta de ieromonah pe ierodiaconul Mina Cre]u,
pe seama Schitului „Sf. Daniil Sihastru [i Sf. ~mp\r\teas\ Olga“. 

- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Segneanu Constantin Valeriu.
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf. Trei

Ierarhi“, Bac\u; Pr. Vasile Paiu, Parohia Corbasca;

12 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. - a hirotonit `n treapta de preot
pe PC Diacon Mihai-Favius Balaban, pe seama Parohiei Valea-
Budului, Protopopiatul Bac\u;

- a prezidat conferin]a administrativ\ a preo]ilor din
Protopopiatul Bac\u;

13 noiembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sf. Ioan Gur\ de

Aur“, Avere[ti. 
- a oficiat Sf. Liturghie la Biserica „Sf Ioan Gur\ de Aur“,

Avere[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Daniel

Tuchiac, pe seama Parohiei Icu[e[ti, Protopopiatul Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Tiberiu Ro[u,

pe seama Parohiei Stejaru, Protopopiatul Roman.
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr. Ioan

Isachi, Parohia Avere[ti;

14 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a pastoral-misionar\ semestrial\ a preo]ilor

din Protopopiatul Buhu[i, cu tema: „Lucrarea tridimensional\ a
lui Hristos `n Teologie p\rintelui Dumitru St\niloae“;

15 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului;

16 noiembrie
- a participat la Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman;

17 noiembrie
- a oficiat Sf. Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Daniel Tuchiac,

pe seama Parohiei Icu[e[ti, Protopopiatul Roman;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Adrian Bârgu.

18 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Ionu] Avram, Bac\u; Pr. Nicolae

Barcan, Parohia Slobozia; Pr. Mih\i]\ Popovici, Parohia „Precista
Mic\“, Roman; Pr. Marius C\t\lin Acatrinei, Parohia Ru[i-Valea Mare;

19 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al Pro-

topopiatului Buhu[i; Pr. Marius Popescu, Parohia „Sf. Ioan“,
Bac\u; Pr. Nicolae Popa, Parohia „Sf. Ioan“, Bac\u;

20 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Precista Mic\“,

Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de parastas (stâlpi), pentru r\posatul Vasile

Trofin, `n localitatea Cordun; 

21 noiembrie
- a oficiat Sf. Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

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

22 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Dan Alexandru Antoce, Parohia

„Precista Mare“, Roman; Pr. Vasile Cozma, protopop al Proto-
popiatului Buhu[i; d-l Alexandru Bozianu, Roman; Pr. Ilarion Mâ]\,
Parohia Hârja; d-l ing. Florin Cornescu, Bac\u; Arhim. Grigore
Zenovie, M\n\stirea Nechit; d-na Irina Argatu, primar S\rata; 

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului;

23 noiembrie
- a oficiat al\turi de ~PS Arhiepiscop Ioan al Covasnei [i

Harghitei, Slujba de sfin]ire a Centrului Social-Medical, Parohia
Hârja, Protopopiatul One[ti.

24 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Apostoli Petru [i

Pavel“, B\rboi, Ia[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

25 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,

M\n\stirea Ca[in II. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

26 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Liviu Burlacu, Parohia Lazaret;

Pr. Nicolae Munteanu, Schitul Zimbru; Pr. Florin Ioni]\, Parohia
Poiana; Pr. Constantin Dragomir, Parohia Pârjol; d-l prof. Dan
Zamfirescu, Bucure[ti;

27 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf.

~mp\ra]i“, Bac\u; Pr. Iulian Adam, Parohia Holt; Pr. Liviu D\nil\,
Parohia Chetri[; Pr. Dumitru Darie, Parohia Corni; d-l Ionu]-Alin
Afren]oaie, Bac\u; d-l J\nic\ Enache, Buz\u; d-l R\zvan Lu-
cinschi, Bac\u, d-na Iulia Blanariu, Roman; Pr. Paraschiv Chep-
t\naru, Parohia Margina; d-l Ovidiu Mo]oc, Pânce[ti; Pr. Iulian
Bertea, Parohia Bote[ti; d-l Ionu] Grecu, Horia; d-l Neculai Ifti-
mie, Com\ne[ti; Pr. Alexandru Andrioaie, Parohia Verme[ti; d-l
Florentin Vornicelu, Bac\u; d-l Ioan Gu]anu, Vultureni; d-na Ma-
rieta Botez, Bac\u; Pr. Radu Silioan, M\n\stirea Tisa Silvestri; d-
na Veronica Pâr]ac, Roman; d-l Iustin Dârlea, Bra[ov; d-l Andrei
Nistoreanu, Piatra-Neam]; d-l Dumitru Ilisei, Bac\u; Pr. Gelu
Chirib\u, Parohia Ite[ti; d-na Aglaia Olariu, Horia; Pr. Cristinel
Te[u, Moine[ti; d-na Irina Leonte, Bac\u; Pr. C\t\lin Bibiru[,
Parohia Horia; Pr. Ionel Codrin Gheorghi]\, Parohia St\ni[e[ti;

28 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;

29 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Sârcu, Parohia „Sf. Trei

Ierarhi“, Bac\u; d-l Dumitru Ilisei, Bac\u; Pr. Constantin
P\tr\uceanu, Parohia Horia;

- a oficiat slujba de binecuvântare [i sfin]ire a podului ce
leag\ Bac\ul de Moine[ti;

- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul
Maicii Domnului“, Valea Budului; 

- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Daniel Tuchiac, PC Pr. Mihai
Flavius Balaban [i PC Pr. Ionel Codrin Gheorghi]\; 

Sâmb\ta, 30 noiembrie
- Sfânta Liturghie `n Arhiepiscopia Tomisului; 

Agenda de lucru a PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
pe lunile noiembrie [i decembrie a anului 2013



Pe 17 decembrie, PS P\rinte Episcop
Ioachim a participat la Sfânta Liturghie,

al\turi de membrii Sfântului Sinod, 
la Catedrala Patriarhal\, Bucure[ti.
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DECEMBRIE
1 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ionu]

Avram, pe seama Parohiei M\r\[ti, Protopopiatul  Bac\u;
- a oficiat slujba de Te-Deum la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman,  Ziua Na]ional\;
- a participat la Concertul de colinde sus]inut de Grigore Le[e

la Biserica „Sf. Nicolae“, Moine[ti. A rostit cuvânt ocazional;

2 decembrie
- a participat la Catedrala Patriarhal\, al\turi de Preafericitul

P\rinte Patriarh Daniel, la slujba de pomenire a p\rintelui Ilie
Cleopa;

3 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin P\tr\uceanu, Parohia

Horia; Pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhu[i;

4 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Dorin

Geaboc B\dic, pe seama Parohiei Blidari, Protopopiatul One[ti;
- Sinaxa stare]ilor [i stare]elor din m\n\stirile de pe cuprinsul

Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului;

5 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Dumitru

Pristavu, pe seama Parohiei Hociungi II, Protopopiatul Buhu[i;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Dorin Geaboc

B\dic, pe seama Parohiei Blindari, Protopopiatul One[ti;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Pr. Gheorghe Smerea, director al

Liceului Teologic „Melchisedec  {tef\nescu“, Roman; Pr. Con-
stantin Carp, Parohia Cuci; d-l Constantin C\t\lin Carp, Roman;
d-l Ionu]-Alin Afren]oaie, Bac\u; d-l Dumitru Ilisei, Bac\u; Pr.
Drago[ Munteanu, protopop al Protopopiatului Roman; d-l Dan
Zamfirescu, Bucure[ti; d-l Florentin Vornicelu, Bac\u; Pr. Marius
Popescu, Parohia „Sf. Ioan“, Bac\u;

- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Nicolae“, Roman.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

6 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u.

A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Dumitru

Ilisei, pe seama Parohiei I]cani, Protopopiatul  Bac\u;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ionu] Avram,

pe seama Parohiei M\r\[ti, Protopopiatul Bac\u;
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\-

mântul Maicii Domnului“, Valea Budului; 

7 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Voievozi“,

Scor]eni, Protopopiatul Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ionu]

Grecu, pe seama Parohiei Chicerea, Protopopiatul  Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Dumitru Ilisei,

pe seama Parohiei I]cani, Protopopiatul Bac\u;

8 decembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-filan-

tropic „Sf. Filoteia“, Parohia Poiana II, Protopopiatul Moine[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Na[terea Maicii

Domnului“, Parohia Poiana II, Protopopiatul Moine[ti. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;

- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Mirel Ioan
Andronache, pe seama Parohiei Vultureni, Protopopiatul Sascut;

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Dumitru
Pristavu, pe seama Parohiei Hociungi II, Protopopiatul Buhu[i;

- a hirotesit `n treata de iconom-stavrofor pe PC Pr. Ionel
Sebastian Ghine], Parohia Poiana II, Protopopiatul Moine[ti;

9 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Ionu] Alin

Afren]oaie, pe seama Capelei „Sf. Ierarh Spiridon [i Sf. Ierarh
Nectarie de la Eghina“, Spitalul de Pneumoftiziologie, Bac\u; 

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ionu] Florin
Grecu, pe seama Parohiei Chicerea, Protopopiatul Roman;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Adrian Frunz\, Parohia Frun-

te[ti; Pr. Gabriel R\sloag\, Roman; Drago[ Munteanu, protopop al
Protopopiatului Roman; Pr. Gheorghe Anghel, Parohia Vulp\[e[ti;

10 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog Constantin

C\t\lin Carp, pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului“,
Cuci, Protopopiatul Roman;

- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Ionu] Alin
Afren]oaie,  pe seama Capelei „Sf. Ierarh Spiridon [i Sf. Ierarh
Nectarie de la Eghina“, Spitalul de Pneumoftiziologie, Bac\u; 

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Gianpietro Franchini, Italia;

11 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a participat la serbarea organizat\ de Gr\dini]a „Mel-

chisedec {tef\nescu“, Roman;      

12 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ierarh Spiridon“,

Com\ne[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

13 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Mirel Ioan

Andronache, pe seama Parohiei Vultureni, Protopopiatul Sascut;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Mirel Ioan Andronache [i pe

PC Pr.  Dumitru Ilisei;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a birourilor Centrului eparhial,

Roman;
- a oficiat Taina Sf. Maslu la M\n\stirea „Acoper\mântul

Maicii Domnului“, Valea Budului; 
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Ionu] Florin Grecu [i pe PC

Pr. Ionu] Alin Afren]oaie;

14 decembrie  
- a oficiat Taina Botezului pruncei Ilinca Comisu, Biserica

R\c\u]i, Prot. One[ti; 

15 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Gheorghe“,

Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul de colinde organizat la Parohia

Schineni;

16 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Drago[ Munteanu, protopop al

Protopopiatului Roman; d-l Florentin Vornicelu, Bac\u; Ierom.
Siluan Antoci, M\n\stirea Agafton, Boto[ani; d-na Mioara
Dohotaru, One[ti;

- a participat la Concertul de colinde organizat de Liceul
Teologic „Episcop Melchisedec“, la Casa de Cultur\, Roman;

17 decembrie
- a participat la Sf=nta Liturghie, al\turi de membrii Sfântului

Sinod, la Catedrala Patriarhal\, Bucure[ti;

18 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

19 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

20 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acope-

r\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului; 

22 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-

vioasa Parascheva“, Roman.
- a participat la Slujba Vecerniei `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a participat la Concertul de colinde „Am plecat s\ colind\m“,

organizat la Seminarul Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman;

23 decembrie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;

24 decembrie
- a participat la Slujba Ceasurilor `mp\r\te[ti [i la Sfânta

Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unit\ cu Vecernia la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.

- a primit soborul slujitorilor de la Catedrala arhiepiscopal\
cu Ajunul Cr\ciunului;

- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;

25 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

26 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotesit duhovnic pe PC Protos. Nicodim Bi]ic.

27 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Dumitru“,

Cartierul Narcisa, Bac\u;
- a hirotonit ̀ n treapta de diacon pe tân\rul teolog Adrian Bârdan,

pe seama Parohiei „Sf. Voievozi“, Holt, Protopopiatul Bac\u;

28 decembrie
- a oficiat Taina Botezului pruncului Pavel Corduneanu, la

M\n\stirea „Schimbarea la Fa]\“, Sf. Sava, Berzun]i. A rostit cu-
vânt de `nv\]\tur\;

29 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. ~mp\ra]i“, Roman.

A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

30 decembrie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;

31 decembrie
- a oficiat Slujba de Te-Deum la cump\na dintre ani. (a con-

semnat Arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)

~n fiecare vineri din Postul Na[terii Domnului, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat
Slujba Tainei Sf=ntului Maslu la M\n\stirea „Acoper\m=ntul Maicii Domnului“, Valea Budului, Bac\u
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