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Ziua de 6 noiembrie a fost zi de doliu pentru Biserica Ortodox\ Rom=n\. La Roman
ierarhi, preo]i [i mii de credincio[i s-au adunat s\ `i aduc\ un ultim omagiu vrednicului de pomenire arhiepiscopul Eftimie Luca, cel care a p\storit destinele eparhiei
Romanului [i Bac\ului vreme de 42 de ani.
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A vie]ui `n duhul Betleemului
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului
† TEOFAN
Arhiepiscopul Ia[ilor
Loc]iitor de Arhiepiscop
al Romanului [i Bac\ului
[i Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei
Iubi]ilor preo]i din parohii, cuvio[ilor
vie]uitori ai sfintelor m\n\stiri [i drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Ia[ilor [i din Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului: har, bucurie, iertare [i ajutor de la
Dumnezeu Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfânt
„Domnul coboar\,
~ngerii cânt\,
Magii ~l ador\,
P\storii alearg\
Ieslea o-nconjoar\,
Mari minuni se `ntâmplar\.“
Iubi]i fra]i preo]i,
Iubi]i fra]i [i surori `n Hristos-Domnul,
Dumnezeu ne-a binecuvântat [i anul acesta s\
ajungem la marea s\rb\toare a Na[terii Fiului S\u
din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt.
Dumnezeu a venit `n lume, a vie]uit printre oameni pentru ca ace[tia s\ redobândeasc\ puterea
de a vie]ui autentic aici, pe p\mânt, `n perspectiva vie]ii ve[nice.
~n aceste zile de praznic dumnezeiesc, Sfânta
Scriptur\, slujbele Bisericii [i minunatele colinde
bat la u[a inimii noastre, sensibilizându-ne s\
primim vestea cea bun\ a coborârii Domnului pe
p\mânt.
Sfântul Apostol Pavel ni se adreseaz\, `n mod
special `n aceste zile, spunând: „Gândul acesta
s\ fie `n voi, care era [i `n Hristos Iisus, Care,
Dumnezeu fiind (…), S-a de[ertat pe Sine, chip
de rob luând, f\cându-Se asemenea oamenilor, [i
la `nf\]i[are aflându-Se ca un om“ I.
Urm\rile coborârii lui Dumnezeu printre oameni sunt m\rturisite de slujbele Bisericii, `ntr-un
elan de bucurie [i de n\dejde: „Veni]i s\ ne bucur\m `ntru Domnul, povestind taina ce este de
fa]\. Zidul cel desp\r]itor acum cade; sabia cea
de foc se `ndep\rteaz\; heruvimul nu mai p\ze[te
pomul; iar eu m\ `mp\rt\[esc din dulcea]a din
anul VI (XIV) nr. 11-12

Rai, de la care m-am `ndep\rtat, din neascultare“ II.
~n cuvinte simple, dar adânci [i cuprinz\toare, colindele prezint\ acela[i adev\r al
Na[terii lui Hristos cu chemarea st\ruitoare adresat\ nou\
pentru a ne l\sa cuprin[i de harul mântuitor al Betleemului.
„Hristos Se na[te,
Domnul coboar\,
~ngerii cânt\,
Magii ~l ador\,
P\storii alearg\
Ieslea o-nconjoar\,
Mari minuni se `ntâmplar\.“
Iubi]i credincio[i,
Coborârea lui Dumnezeu
pe p\mânt ar\tat\ `n Na[terea
lui Hristos la pe[tera din Betleem constituie adev\rul fundamental descris de Scriptur\,
m\rturisit de Sfin]ii P\rin]i [i
cântat de Biseric\, de slujbele
[i colindele sale. Acest adev\r
este `n]eles [i tr\it `n via]a
noastr\ `n chipuri diferite. O
privire atent\ `n jurul nostru de
Cr\ciun ne prezint\ imaginea
unei lumi cu `n]elesuri [i interpret\ri diverse asupra semnifica]iei Na[terii
Domnului. Modul `n care aceast\ s\rb\toare influen]eaz\ via]a noastr\ este, de asemenea, diferit
de la om la om.
Vedem `n aceste zile cete de colind\tori
vestind marea tain\ a Na[terii lui Hristos. Lu\m
seama, de asemenea, c\ al]i tineri folosesc aceste
zile pentru distrac]ii necuvenite, cu urm\ri dintre
cele mai d\un\toare pentru via]a lor [i a celor din
jur. Bisericile sunt pline de credincio[i `n zilele
de Cr\ciun. Dup\ perioada postului, ei s-au
preg\tit, prin spovedanie [i milostenie, pentru
`mp\rt\[irea cu Sfintele Taine [i se bucur\, `n sufletul lor, pentru aceasta. ~n acela[i timp `ns\,
mul]i dintre semenii no[tri, `n ciuda faptului c\ se
declar\ cre[tini, stau departe de Biseric\, de
Sfânta Liturghie [i de tot ceea ce este curat, sfânt,
autentic românesc [i cre[tinesc.
Descrierea acestor situa]ii diferite, `ntâlnite `n
aceste zile, cuprinde [i ceea ce se `ntâmpl\ pe micul ecran, pe internet, `n familie, `n locuri publi-

ce... Oamenii `n]eleg diferit semnifica]ia acestei
perioade, se preg\tesc `n diverse feluri pentru trecerea dintre ani, au perspective multiple [i contradictorii asupra anului care vine. De aceea, se cuvine s\ ne oprim o clip\ din iure[ul vie]ii [i s\ ne
`ntreb\m: Ce este Cr\ciunul? Cum ar trebui s\ ne
raport\m la aceast\ s\rb\toare? Care sunt `n]elesurile, pentru via]a noastr\, ale credin]ei `n Fiul lui
Dumnezeu devenit om, `n marea tain\ a vie]uirii
lui Dumnezeu printre oameni?
Iubi]i fra]i [i surori `ntru Hristos Domnul,
„Cu adev\rat mare este taina dreptei credin]e: Dumnezeu S-a ar\tat `n trup.“ III
Acesta este Cr\ciunul. Cel ce Se na[te `n Betleem este Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. El
este Dumnezeu [i devine Om `n acela[i timp. Orice alt\ `n]elegere a Cr\ciunului, ce nu cuprinde `n
ea m\rturisirea c\ Hristos este Dumnezeu, c\
Pruncul Iisus n\scut `n ieslea Betleemului este
Dumnezeu, c\ Fecioara Maria este N\sc\toare de
3



S\rb\toarea Na[terii Domnului este
ziua p\cii, a refacerii leg\turii `ntre noi
[i Dumnezeu, `ntre noi [i semenii no[tri,
`ntre puterile suflete[ti ale fiec\ruia.
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 Dumnezeu, este o `nv\]\tur\ fals\ [i adev\r nu se

afl\ `ntru ea. Cre[tinul ortodox este chemat `nainte de toate s\ aprofundeze credin]a `n Hristos ca
Dumnezeu, s\ se lase cuprins de ea, s\ se roage
pentru a o dobândi.
~nainte de rostirea cuvântului din Sfânta
Evanghelie la Dumnezeiasca Liturghie, preotul [i
cei prezen]i se roag\ astfel: „Str\luce[te `n inimile noastre, Iubitorule de oameni, St\pâne, lumina
cea curat\ a cunoa[terii Dumnezeirii Tale“ IV.
Având ca fundament credin]a `n Hristos,
Dumnezeu [i Om deopotriv\, suntem chema]i s\
prelungim `n via]a noastr\ taina Lui divinouman\. Tr\ind `n aceast\ lume, dar destina]i ve[niciei, via]a noastr\ se cere a fi dumnezeiasc\ [i
omeneasc\ `n acela[i timp.
Perioada s\rb\torii Na[terii Domnului este
bun prilej pentru a con[tientiza acest adev\r [i
a-l tr\i cât mai adânc [i cuprinz\tor. Medita]ia la
taina Na[terii lui Hristos, participarea la Sfânta
Liturghie [i pacea sufleteasc\ d\ruit\ de colinde
pot fi `mpletite `n aceste zile cu bucuria de a fi `n
familie, de a ne `ntâlni cu prietenii, de a oferi
daruri celor dragi [i celor care sunt `n nevoie.
S\rb\toarea Na[terii Domnului este ziua
p\cii, a refacerii leg\turii `ntre noi [i Dumnezeu,
`ntre noi [i semenii no[tri, `ntre puterile suflete[ti
ale fiec\ruia. P\rintele Dumitru St\niloae vorbe[te despre „harul p\cii izvorâtor din Hristos (…)
ce `nconjoar\ lumea (…), ce se a[az\ `ntre toate,
legându-le, f\când pace `ntre ele (…), pace `n
omul `nsu[i“ V.
~n perioada dintre s\rb\torile Na[terii [i
Botezului Domnului suntem chema]i la o mai mare
deschidere spre ceilal]i, spre o `n]elegere mai
adev\rat\ a ceea ce suntem noi `n raport cu ei.
Pornind de la „zidul desp\r]itor“ dintre om [i Dumnezeu, `nl\turat prin Na[terea lui Hristos, este bine
s\ con[tientiz\m tragedia zidurilor desp\r]itoare
dintre fra]ii de aceea[i mam\, dintre so]i, dintre
p\rin]i [i copii, dintre boga]i [i s\raci, dintre politicieni [i popor, uneori chiar dintre preo]i [i credincio[i, sau dintre arhierei [i preo]i. A fi `mpreun\, a
ierta, a fugi de r\zbunare, a nu te l\sa cuprins de
ispita superiorit\]ii `n raport cu ceilal]i, a avea for]a
renun]\rii la p\rerea proprie `n favoarea viziunii
mai bune a celuilalt, `nseamn\ a te l\sa cuprins [i
convins de taina Betleemului, de cântarea `ngerilor,
de bucuria magilor [i a p\storilor.
Na[terea Dumnezeiescului Prunc, prezen]a
Preacuratei Sale Maici [i a b\trânului Iosif,
leag\nul [i scutecele ar trebui s\ nasc\ [i s\ renasc\
`n via]a românilor bucuria de a fi tat\ [i mam\, de
a avea prunci [i de a veghea la educa]ia lor.
Se cuvine ca icoana Na[terii Domnului s\ fie
a[ezat\ `n fiecare cas\ la loc de cinste, pentru ca
p\rin]ii cu mul]i copii s\ primeasc\ `nt\rire, curaj
pentru a-i cre[te cum se cuvine [i a se bucura de
existen]a lor. Aceea[i icoan\ poate fi [i izvor de
`ntrebare pentru mul]i, [i anume: De ce nu am
copii? De ce am doar unul sau doi? Unde sunt

ceilal]i? Ce am f\cut cu ei? Cum pot repara gre[eala [i redobândi normalitatea?
Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,
Am `ncercat `n pu]ine [i s\race cuvinte s\
medit\m `mpreun\ la taina S\rb\torii Na[terii
Domnului, c\utând a afla ce este aceasta, cum
poate fi cunoscut\, tr\it\ [i m\rturisit\. N\d\jduim `n mila Domnului c\ vom primi harul pentru a
`n]elege taina Betleemului [i pentru a `ncerca s\
ne conform\m via]a, adic\ starea l\untric\ [i atitudinea exterioar\, cu aceast\ tain\.
Este bine ca `n aceste zile de mare bucurie
s\ ne `ntreb\m [i noi cu marele duhovnic al
pustiei, P\rintele Iachint de la Putna: „Cum ~l
primim noi pe Iisus Hristos? Cu `ndoial\, ca
evreii cei de demult, sau cu credin]\, ca magii
neamurilor? ~l odihnim pe Domnul `n ieslea
cea de tain\ a inimii sau ~l izgonim din cetatea
sufletului, asemenea lui Irod? Jertfim Mântuitorului via]a noastr\, sufletul, puterea, mintea
[i tot ce avem mai de pre]? ~l `ntâmpin\m noi
ast\zi pe Hristos `mp\ca]i unii cu al]ii, spovedi]i, uni]i cu Dumnezeie[tile Taine? Sau venim
la El plini de ur\, certa]i, nespovedi]i, `ntuneca]i de patimi?“ VI.
Rug\m pe Hristos Domnul s\ ne d\ruiasc\
puterea alegerii celei curate [i s\ `n]elegem c\
s\rb\torile Na[terii Domnului, Anului Nou [i
Bobotezei `[i `mplinesc rostul dac\ sunt tr\ite `n
duhul Betleemului [i al Iordanului, nu `n duhul

Babilonului [i al Sodomei, `n duhul p\cii l\untrice [i al familiei, nu `n iz de bâlci [i iarmaroc.
Rug\ciunea noastr\ se `ndreapt\ cu st\ruin]\
c\tre tronul Preasfintei Treimi spre a primi puterea alegerii celei bune. Pentru aceasta, ne
`ncredin]\m milei lui Dumnezeu Tat\l, n\d\jduim
`n iertarea Domnului Hristos [i cerem harul iubirii care ne vine de la Sfântul Duh, Mângâietorul.
Pacea, bucuria [i adev\rul Na[terii Domnului
s\ ne cuprind\ pe to]i! S\ avem parte de un sfâr[it
de an binecuvântat! Dumnezeu s\ ne aib\ sub
ocrotirea Lui `n Anul Nou ce se apropie, [i care
n\d\jduim s\ fie r\stimp de apropiere fa]\ de
Dumnezeu, de `n]elegere `ntre oameni [i de pace
`n ]ar\ [i `n lume.
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Cronica Romanului
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IN MEMORIAM
Mesaj la slujba de `nmormântare a Arhiepiscopului Eftimie al
Romanului [i Bac\ului, oficiat\
`n Catedrala Arhiepiscopal\
„Sfânta Parascheva“ din Roman,
joi, 06 noiembrie 2014:

Un ierarh `n]elept, harnic [i darnic

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române
Am aflat cu mult\ durere `n suflet de trecerea
din aceast\ via]\, `n ziua de 4 noiembrie 2014, a
~naltpreasfin]itului P\rinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, ierarh venerabil al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
arhip\stor misionar [i harnic, ap\r\tor `n]elept al
tradi]iei ortodoxe române[ti [i al monumentelor
istorice biserice[ti.
Decedat la venerabila vârst\ de aproape 100
de ani (f\r\ cinci zile), Arhiepiscopul Eftimie
Luca a fost unul dintre cei mai longevivi ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Române, `n general, [i ai
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n special.
N\scut `n data de 09 noiembrie 1914, `n satul
Schitul, comuna Hangu, azi comuna Ceahl\u, a
devenit din tinere]e monah, diacon [i preot slujitor, f\când parte dintr-o genera]ie de harnici slujitori ai Bisericii noastre, fiind coleg la Seminarul
Teologic de la Cernica [i la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti cu fericitul `ntru pomenire Patriarh Teoctist, cu Arhiepiscopul Gherasim Cristea, precum [i cu Arhimandri]ii Sofian
Boghiu [i Grigorie B\bu[.
~n vremuri grele a condus M\n\stirile Bistri]a
– Neam] [i Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cu
mult\ `n]elepciune [i h\rnicie. La recomandarea
Mitropolitului Moldovei [i Sucevei Iustin
Moisescu, a devenit arhiereu vicar al Episcopiei
Romanului [i Hu[ilor (30 ianuarie 1972), ajutându-l la conducerea istoricei eparhii pe Episcopul
Partenie Ciopron.
Dup\ ce a fost `ntronizat ca Episcop al Romanului [i Hu[ilor (23 aprilie 1978), s-a `ngrijit mult
de eparhia sa, restaurând vechile biserici [i zidind
altele noi, `n timpurile când institu]ia Bisericii a
cunoscut multe `ngr\diri [i umilin]e. Statornicia
sa `n credin]\ l-a ajutat s\ slujeasc\ Biserica `n
vremuri grele, `n contextul ostil religiei din vremea regimului comunist, plin de restric]ii [i presiuni asupra vie]ii Bisericii. Ca episcop al Eparhiei Romanului, a reu[it, cu r\bdare constant\ [i
`n]elepciune practic\, s\ p\streze [i s\ promoveze
credin]a cre[tin\ [i cultura româneasc\ din
aceast\ istoric\ zon\ a Moldovei.
A ref\cut, `n decursul anilor, Catedral\ arhiepiscopal\ de la Roman, ctitoria Domnitorului Peanul VI (XIV) nr. 11-12

Arhiepiscopul Eftimie al Romanului [i Bac\ului (1914 – 2014)

tru Rare[, redându-i frumuse]ea de alt\dat\ prin
`mpreun\-lucrarea cu mari arhitec]i, restauratori
[i pictori (Ci[migiu, Bal[, Grimalschi [. a.), dup\
ce restaurase [i consolidase cu mare grij\ Catedrala episcopal\ de la Hu[i, bisericile voievodale
ale M\n\stirilor Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava [i Bistri]a nem]ean\, precum [i alte m\n\stiri [i biserici din cuprinsul `ntinsei sale eparhii.
A sprijinit apari]ia celor 12 volume ale
Vie]ilor Sfin]ilor, `n editura Episcopiei Romanului, cu binecuvântarea [i sprijinul s\u personal,
precum [i a altor lucr\ri de spiritualitate ortodox\
cum ar fi: Convorbiri duhovnice[ti, Vetre de
Sih\strie Româneasc\, Patericul Românesc, ale
P\rintelui Arhimandrit Ioanichie B\lan.
Dup\ anul 1990, a redeschis mai multe m\n\stiri [i schituri, a aprobat [i `ncurajat zidirea de
noi loca[uri de `nchinare, a `ndrumat preo]ii [i
monahii, f\cându-se tuturor pild\ prin fapt\, cuvânt rostit [i cuvânt tip\rit.
~n vremea p\storirii noastre la Ia[i, ca Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei (1990-2008),
Episcopul Eftimie Luca a lucrat cu osârdie [i
mult\ c\ldur\ sufleteasc\. A r\spândit `n jurul s\u
lumin\ [i bun\tate, pentru c\ a fost un ierarh harnic [i darnic. ~n anul 2009, la propunerea noastr\,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat Episcopia Romanului la rang de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, iar Chiriarhul acesteia a primit rangul
de Arhiepiscop.
P\rintele Arhiepiscop Eftimie r\mâne `n
memoria noastr\ ca fiind un om echilibrat, iubitor de pace [i comuniune, un p\stor `n]elept [i
milostiv, prin dragostea sa fa]\ de credin]a [i
tradi]ia Bisericii, prin bun\tatea [i d\rnicia sa
p\rinteasc\, exprimate adeseori atât fa]\ de
clerici, cât [i de credincio[ii p\stori]i. De aceea, i
se mai spunea: „Eftimie cel Bun“.
La acest moment de doliu pentru Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i pentru `ntreaga
Biserica Ortodox\ Român\, `n numele ierarhilor
Sfântului Sinod [i al nostru personal, adres\m
familiei `ndurerate, clerului, vie]uitorilor din m\n\stiri [i credincio[ilor acestei eparhii, p\rinte[ti
condolean]e, rugându-ne Domnului nostru Iisus
Hristos, Arhiereul Cel Ve[nic, s\ a[eze sufletul
vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Eftimie,
`n lumina, pacea [i iubirea Preasfintei Treimi, `n
ceata sfin]ilor S\i slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii [i a vie]ii ve[nice.
Ve[nica lui pomenire din neam `n neam!
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~naltpreasfin]itul Eftimie Luca s-a mutat la Domnul
cu cinci zile `nainte de a `mplini vârsta de 100 de ani.

IN MEMORIAM

Doliu `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n ziua de 4 noiembrie 2014
inima ~naltpreasfin]itului
Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului a `ncetat s\
mai bat\. ~naltpreasfin]itul
Eftimie Luca s-a mutat la
Domnul cu cinci zile `nainte
de a `mplini v=rsta de 100 de
ani. Slujba de `nmormântare
a avut loc joi, 6 noiembrie,
ora 11.00.
Pân\ la alegerea noului chiriarh, potrivit rânduielilor biserice[ti, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, va exercita, ca loc]iitor, slujirea de Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului [i va fi pomenit ca atare la slujbe.
~n ziua de 4 noiembrie, Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul `nconjurat de un sobor de
preo]i a condus `n procesiune trupul ne`nsufle]it

al ~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Eftimie de la
Palatul arhiepiscopal la Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“, acolo unde acesta a fost depus pân\
joi, 6 noiembrie, când a avut loc slujba de `nmormântare. Prin vocea molcom\ [i ferm\ a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, to]i cei prezen]i, cler [i credincio[i, au rev\zut prin ochi duhovnice[ti, personalitatea ~naltpreasfin]itului
Eftimie Luca.
Fin [i profund cunosc\tor al fiec\rei trepte din
urcu[ul istoric [i spiritual al acestei eparhii, Preasfin]itul Episcop Ioachim a a[ezat figura Arhiepiscopului Eftimie `n rândul marilor slujitori ai
Altarului. „~n aceast\ parte a Moldovei - b\tut\
de vânturi, de necazuri - inima a fost aici, `n
eparhia Romanului [i Bac\ului, centrul s\u fiind
`ntemeiat de voievodul Alexandru cel Bun. ~naltpreasfin]itul Eftimie a avut permanent con[tiin]a
c\ recapituleaz\ `ntreaga activitate a `nainta[ilor
s\i. ~naltpreasfin]ia Sa a fost un ierarh paradigmatic prin maniera de a se ata[a de aceast\
eparhie [i nu cred c\ a mai fost cineva a c\rui
via]\ s-a confundat a[a cu destinele acestei eparhii ale c\rei vestigii, patrimoniu cultural [i spiritual le-a ap\rat.

Se vor spune multe despre Eftimie cel Bun,
cel ce, pentru noi, r\mâne ca o icoan\, ca o paradigm\. Ne vom aduce aminte de bun\tatea lui, de
maniera de a conduce eparhia [i a se ruga `n acest
loc binecuvântat. Nu o s\ uit\m niciodat\ cum, `n
momentul hirotoniei `ntru arhiereu `n aceast\
eparhie, am sim]it, când ni s-a pus mitra pe cap,
c\ toat\ dragostea sa s-a rev\rsta asupra noastr\.
Avem o mare responsabilitate pentru a-i p\stra
memoria [i a-i promova valoarea de om, de ierah,
de teolog, de bun sf\tuitor [i coordonator al vie]ii
bisericii. Ve[nic\ s\-i fie pomenirea“, a `ncheiat
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
cuv=ntul rostit la depunerea `n Catedrala Arhiepiscopal\ a trupului ne`nsufle]it al vrednicului de
pomenire Arhiepiscopul Eftimie Luca.

Ziua `nmorm=nt\rii
Cea]a lui Brumar se ridica u[or deasupra Catedralei din Roman. Pa[ii m\run]i ai pelerinilor
p\reau a num\ra clipele a c\ror trecere revelau un
albastru perfect deasupra bisericii voievodale
mu[atine. Peste 2000 de credincio[i [i preo]i din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, dar [i din
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Programul liturgic al zilei de 6 noiembrie a cuprins
oficierea Slujbei Utreniei, a Sfintei Liturghii
[i s-a `ncheiat cu oficierea slujbei de `nmormântare
a IPS Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.

 alte eparhii, [i-au luat r\mas bun de la Arhiepis- rion, Episcopul Tulcii, PS Ieronim Sinaitul, Epis- participat la funeralii a adus cu cuvânt de pioas\
copul Eftimie Luca.
Programul liturgic al zilei de 6 noiembrie a
cuprins oficierea Slujbei Utreniei, a Sfintei
Liturghii [i s-a `ncheiat cu oficierea slujbei de `nmormântare a ~naltpreasfin]itului Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. La oficierea slujbei de `nmormântare au participat IPS Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor, Loc]iitor de Arhiepiscop al
Romanului [i Bac\ului, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i
Muscelului, IPS Casian, Arhiepiscopul Dun\rii
de Jos, PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS Visaanul VI (XIV) nr. 11-12

cop-vicar Patriarhal, PS Calinic Boto[\neanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.
Luându-[i r\mas bun, ierarhii au rostit cuvinte
de mângâiere pentru credincio[ii eparhiei [i pentru familia vrednicului de pomenire. Preasfin]itul
Ieronim Sinaitul a dat citire mesajului transmis de
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, dup\ care a
urmat alocu]iunea ~naltpreasfin]itului Mitropolit
Teofan. Spre final, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
B\c\uanul, mul]umind Preafericitului P\rinte
Patriarh pentru mesajul adresat, ~naltpreasfin]itului Mitropolit Teofan, tuturor ierarhilor care au

venera]ie ierarhului mutat la Domnul dup\ o
p\storire de 42 de ani a acestei eparhii.
Dup\ slujba din Biseric\, `n cânt\rile neostoite ale tinerilor de la Liceul Teologic „Episcop
Melchisedec“ din Roman, sicriul cu trupul ~naltpreasfin]itului P\rinte Arhiepiscop Eftimie a fost
purtat `n procesiune `n jurul Catedralei Arhiepiscopale din Roman. ~n fa]a Catedralei s-a f\cut
un popas, iar garda de onoare a dat onorul, apoi
sicriul a fost depus `n mormântul amenajat `n incinta Centrului eparhial, al\turi de locurile `n
care `[i dorm somnul de veci episcopul Lucian
Triteanu [i Ilarion Mircea B\c\uanul. (pr. Ctin
GHERASIM, arhid. Ciprian-Ioan IGNAT)
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~naltpreasfin]itul Eftimie
a fost om harnic [i curajos.

IN MEMORIAM

~n pragul vârstei de 100 de
ani, P\rintele Arhiepiscop
Eftimie al Romanului [i al Bac\ului a fost chemat `n ceruri
de Hristos Domnul s\ ia plata
numeroaselor sale osteneli. Se
`ncheie, astfel, pentru acest
vrednic de pomenire arhip\stor, un veac de continu\ lupt\
dus\ cu vitregiile acestei lumi,
cel mai adesea `n vreme de
necaz [i strâmtorare, dar
mereu cu n\dejdea `n biruin]a
pe care o d\, negre[it, Dumnezeu ale[ilor S\i. Este un veac
care-[i are `nceputul la poalele Ceahl\ului, acest munte
sfânt al românilor, atât de
mult `nc\rcat de lumin\,
adâncime [i cuprindere.
† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei
Via]a Arhiepiscopului Eftimie a fost ca un
urcu[ de la baza unui astfel de munte pân\ pe vârful s\u cel mai `nalt. {i, precum `ntr-o astfel de
ascensiune, tot a[a [i `n via]a sa au fost [i clipe de
bucurie `n\l]\toare, dar [i momente de osteneal\;
[i poticneli, poate, dar [i zvâcniri pline de curaj
spre `n\l]imi. Cu certitudine, `nc\ din copil\rie a
sim]it puterea rug\ciunilor pustnicilor de care
erau pline p\durile ce `nconjurau Ceahl\ul. {i
aceasta a contat `n orientarea sa c\tre cele cere[ti,
netrec\toare.
A p\storit `n una dintre cele mai frumoase
regiuni ale ]\rii. A primit, `n 1971, din partea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
misiunea de a sluji ca arhiereu vicar `n Episcopia
Romanului [i Hu[ilor. ~n cuvântul s\u, adresat ierarhilor sinodali, Prea Cuviosul - pe atunci - Arhimandrit Eftimie Luca avea s\ spun\: „Cinstea ce
mi s-a f\cut ast\zi... `mi umple sufletul de emo]ie
[i `ngrijorare, deopotriv\, fa]\ de marea r\spun-

FOTO: LIVIU MAFTEI

Arhiepiscopul Eftimie un veac de comuniune `n iubire*

dere ce mi se deschide pentru viitor. P\[esc `ns\
cu `ncredere [i cu n\dejde `n noua misiune, amintindu-mi de bun\tatea Marelui Arhiereu, Domnul
Hristos, care m\ va ocroti [i m\ va `nt\ri, precum
[i de `ndemnurile Sf. Ap. Pavel adresate corintenilor c\rora le scrie: „c\ci puterea Mea `n sl\biciuni se des\vâr[e[te“ ( II Cor. 12, 9).“

Un p\stor apropiat de oameni
Dup\ aproape [apte ani, Vl\dica Eftimie a
primit o misiune [i mai `nalt\ [i mai grea, devenind titular `n Episcopia Romanului [i Hu[ilor.
~n cuvântul rostit cu prilejul `ntroniz\rii, ce a avut
loc `n aceast\ sfânt\ Catedral\ episcopal\, la duminica Floriilor din 23 aprilie 1978, Preasfin]itul
Episcop Eftimie avea s\ spun\: „De la clerul de
mir [i monahal voi cere lucrare plin\ de d\ruire,
cu toat\ con[tiin]a (...) Voi `ndemna [i sprijini
clerul de mir [i monahal spre a fi la `n\l]imea misiunii lor. Credincio[ii ortodoc[i au cinstit pe
preo]ii lor pentru devotament, pentru abnega]ie,
pentru slujirea adev\rului. Ierarhii acestei istorice
eparhii au `nscris pagini glorioase [i voi g\si -, spunea Vl\dica Eftimie la `ntronizare -, `n ei exemple cump\nite, motive [i `ndemnuri la lucrul cel
bun `n via Domnului“.
~ntr-adev\r, de la acel moment `ncepând,
decenii de-a rândul, Vl\dica Eftimie a continuat a
scrie, `n istoria acestei de Dumnezeu p\zite
eparhii, pagini luminoase [i dense cu lucrarea lui
cea bun\. A fost un p\stor apropiat de oameni. N-a
fost niciodat\ distant nici cu preo]ii, nici cu cre-

dincio[ii cu care, adesea, intra `n dialog. Autoritatea lui nu izvora din `n\l]imea func]iei, ci din
bun\tatea lui. Era o autoritate a iubirii care convinge, care cucere[te [i care smere[te pe cel care
gust\ dintr-`nsa. A fost un om al comuniunii calde
[i continue. ~i era drag s\ aib\ o leg\tur\ vie, direct\ cu oamenii, s\ stea de vorb\ cu ei. Privind
la modul cum [i-a tr\it via]a, nu gre[im dac\ am
considera c\ ea este `ntrutotul inspirat\ de cuvântul Evangheliei care ne `nva]\ c\ „P\storul cel
bun `[i pune sufletul pentru oile sale“ (Ioan 10,
11). La acest cuvânt s-ar putea ad\uga, `n chip
firesc, [i cuvântul rostit de Sfântul Apostol Pavel,
cum c\ „suntem `mpreun\-lucr\tori ai bucuriei
voastre“ (II Cor. 24).
Vl\dica Eftimie nu doar c\ se dedica suflete[te p\stori]ilor s\i, ci le transmitea acestora [i
o permanent\ `ncredere `n faptul c\, `n lume, cel
care ~l urmeaz\ pe Hristos nu poate s\ fie decât
biruitor. De aici [i faptul c\ ostenelile sale nu erau
niciodat\ `nso]ite de `ncruntare sau de sfor]are, ci
pe toate le s\vâr[ea cu deplin\ senin\tate. Avea
con[tiin]a puternic\ a vremelniciei acestei lumi
[i, deopotriv\, a d\inuirii cuvintelor Evangheliei.
Dumnezeu l-a binecuvântat cu ani mul]i, poate [i
pentru acest optimism al s\u, precum [i pentru
bun\tatea sa, pentru capacitatea sa de a ierta toate
[i a ar\ta mult\ mil\ fa]\ de neputin]ele omene[ti.
~naltpreasfin]itul Eftimie a fost om harnic [i
curajos. Multe biserici au fost zidite `n vremea
p\storirii sale, pe când regimul era potrivnic
Bisericii. ~mi m\rturisea, alalt\ieri, chiar `n ziua
mor]ii sale, un preot care acum sluje[te `n Arhie-
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Preocuparea sa pentru cei afla]i `n nevoi [i
suferin]e r\zbate [i din scrisorile sale pastorale.

 piscopia Ia[ilor, c\ un astfel de l\ca[ de rug\ciune fa]\ de preo]ii [i credincio[ii `ncredin]a]i spre p\stoa fost posibil a se ridica, din temelie, la sfâr[itul
anilor ’70, doar pentru c\ Episcopul Eftimie a
avut curajul de a-[i asuma eventualele consecin]e
nepl\cute din partea autorit\]ilor de atunci. Nu
rareori lua, de pe umerii colaboratorilor sau preo]ilor din parohii [i m\n\stiri, asupra sa povara
unor astfel de decizii, extrem de grele `n acei ani.

Apreciat [i iubit de to]i
colaboratorii s\i
Arhiepiscopul Eftimie a fost apreciat [i iubit
nu doar de p\stori]ii s\i, ci [i de fra]ii s\i arhierei.
~n Sfântul Sinod [i `n inimile sinodalilor avea
locul s\u aparte. Ierarhii tineri `l apreciau pentru
simplitatea lui, pentru for]a de a vedea dincolo de
imediatul lucrurilor. Uneori doar prezen]a sa, a
unui om atât de `ncercat `n via]\, era deajuns pentru a transmite celor din jur `ncredere [i neclintit\
n\dejde `n ajutorul lui Dumnezeu. Avea nu doar
sim]ul comuniunii, al sobornicit\]ii `n Biseric\, ci
[i pe cel al ascult\rii `n aceast\ Biseric\. A fost, de
aceea, `ntotdeauna, `n foarte frumoase rela]ii cu
superiorii s\i pe linie bisericeasc\.
Este de notorietate prietenia sa cu vrednicul
de pomenire Patriarhul Teoctist, fiind doi oameni
uni]i [i de greut\]ile comune pe care le-au `nfruntat, de[i `n slujiri diferite. ~n cuvântul adresat de
Patriarhul Teoctist, `n 2004, acum zece ani, la
`mplinirea, de c\tre Vl\dica Eftimie, a vârstei de
90 de ani, se contureaz\ poate cel mai sintetic
portret al acestui venerabil arhiereu al c\rui trup
ne`nsufle]it se afl\, azi, `naintea ochilor no[tri.
Spunea atunci Patriarhul Tectist: „M\rturie a
acestor str\danii, hr\nite cu mult\ credin]\ [i
evlavie [i udate cu o mare iubire de Dumnezeu [i
de Biserica Lui, stau c\ldura sufleteasc\ [i
nepre]uita sinceritate a Preasfin]itului Episcop
Eftimie, statornicia [i r\bdarea monahal\ deprinse `n duhul sfintelor pravile p\strate `n m\n\stirile moldave, dragostea [i blânde]ea nem\rginit\
anul VI (XIV) nr. 11-12

rire, d\rnicia [i milostenia fa]\ de cei s\rmani [i neajutora]i, tr\s\turi de caracter care au impus respectul [i pre]uirea sfin]i]ilor p\rin]i sinodali, a colaboratorilor [i a celor care-l `nconjoar\“.

Cu adev\rat al\turi
de cei afla]i `n nevoi
Cu adev\rat, Arhiepiscopul Eftimie a fost om
de mare generozitate. Indiferent de starea lor social\ sau de pozi]ia din Biseric\, to]i cei care `i
cereau ajutorul se bucurau de o aten]ie special\ [i
de un r\spuns prompt. Banul s\u se `ndrepta cel
mai adesea c\tre unele m\n\stiri s\race din
eparhie. Preocupare sa pentru cei afla]i `n nevoi
[i suferin]e r\zbate [i din scrisorile sale pastorale.
Spunea, la ~nvierea Domnului, `n 1993: „Câ]i orfani `n suferin]\, câte v\duve neajutorate, c`]i
b\trâni `n lips\, c`]i bolnavi [i c`t\ suferin]\ `ntâlnim `n spitale, `n azile, `n c\mine, `n orfelinate [i
`n penitenciare? Câte familii s\race, care poate
pentru s\rb\toarea de ast\zi nu au avut cu ce-[i
preg\ti masa de Pa[ti [i n-au putut-o `mpodobi cu
pasca [i tradi]ionalele ou\ ro[ii? Plecând de la
biseric\, de la bucuria ~nvierii Domnului, duce]i
mai `ntâi darurile voastre `mpodobite cu lumina
de Pa[ti `n casele celor afla]i `n suferin]\.“
Greaua suferin]\, din ultima parte a `ndelungatei sale vie]i, cu certitudine l-a ajutat pe
Vl\dica Eftimie, `n ceas de veghe [i de neputin]e
fiind, s\ mediteze la cursul vie]ii sale, la gre[elile
pe care, ca om, le va fi s\vâr[it `n aceast\ via]\.
I-a d\ruit, astfel, Domnul, anii ace[tia atât de
pre]io[i pe care omul `i poate folosi, `n amurgul
vie]ii, spre a agonisi [i mai mult\ poc\in]\.
Lunga sa via]\ a `nsemnat [i binecuvântarea
de a putea hirotoni mul]i preo]i. Ace[tia l-au purtat, cu siguran]\, ani de-a rândul, `n rug\ciunile
lor, mai ales la sfânta proscomidie. Aceasta [i
toate aceste lucruri [i situa]ii sesizate `n via]a
Arhiepiscopului Eftimie sunt tot atâtea n\dejdi c\

sufletul s\u se va fi ridicat, `n cere[tile loca[uri,
u[or ca sufletul unui prunc abia botezat, cur\]it fiind de tot ceea ce este p\mântesc.
Doresc, `n `ncheiere, s\ dau citire unor cuvinte rostite de ~naltpreasfin]itul Eftimie `n 1992,
cuvinte pe care le putem considera ca un testament pentru toat\ suflarea cre[tineasc\ din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. „V\ invit,
prea iubi]ii mei s\ spori]i `n cunoa[terea adev\rului Ortodoxiei, s\ r\mâne]i neclinti]i la Altarul
Sfintei noastre Biserici Ortodoxe [i s\ conlucra]i
pentru `nt\rirea fra]ilor no[tri români [i ortodoc[i
afla]i in primejdii diferite“.
~naltpreasfin]itul Eftimie a `ncheiat, iat\,
urcu[ul ce i-a fost rânduit `n aceast\ via]\,
plecând de la poalele muntelui Ceahl\u [i atingând, cu n\dejde [i râvn\ neobosit\, culmea cea
deschis\ c\tre cer a Taborului. O c\l\torie care a
durat 100 de ani, dar care, privit\ acum, pare c\ a
trecut ca `ntr-o clip\. S\ rânduiasc\ Iubitorul de
oameni [i mult`nduratul Dumnezeu loc de odihn\
sufletului credinciosului S\u rob, ~naltpreasfin]itul Eftimie. Iar celor din aceast\ eparhie: episcop vicar, preo]i, monahi [i credincio[i, precum [i
membrilor familiei biologice, v\ transmitem, `n
duh de n\dejde pascal\, p\rinte[ti [i fr\]e[ti condolean]e, rugându-ne Domnului s\ v\ `nt\reasc\
[i de acum `ncolo pe calea cea bun\ a mântuirii,
având purtare de grij\ de aceast\ preafrumoas\
Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului.
Cerem iertare noi, arhierei, preo]i, monahi [i
credincio[i pentru tot ceea ce am gre[it `n aceast\
via]\ fa]\ de P\rintele Arhiepiscop Eftimie [i ~l
rug\m pe Dumnezeu s\-l aib\ `n odihna Sa cea
ve[nic\.
Ve[nica lui pomenire!
* Cuvânt rostit de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan `n catedrala arhiepiscopal\ din Roman,
la finalul slujbei de `nmormântare a IPS
Arhiepiscop Eftimie Luca (6 noiembrie 2014).
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Cred c\ se va vorbi mult de acum `nainte despre epoca
Arhiepiscopului Eftimie cel Bun, care din cei 100 de ani,
câ]i i-a dat Dumnezeu, jum\tate i-a petrecut `n aceast\ eparhie.

IN MEMORIAM

„P\rin]ii no[tri spirituali nu mor niciodat\“
Cu inimile `nc\rcate de compasiune [i adânc\ triste]e, `nconjur\m ast\zi catafalcul cu trupul ne`nsufle]it al celui de-al
[aptezeci [i [aselea ierarh al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, ~naltpreasfin]itul Eftimie Luca.
~n aceast\ zi, numele celui ce a avut cea mai
`ndelungat\ p\storire `ntre ierarhii care au stat pe
scaunul vl\dicesc al acestei de Dumnezeu p\zite
eparhii, care nu demult [i-a s\rb\torit 600 ani de
existen]\ ne`ntrerupt\ pe aceste plaiuri moldave,
se d\ltuie[te pe crucea ce-i va str\jui mormântul,
dar, `n acela[i timp, se `ncrusteaz\ [i `n inimile
noastre, ale celor ce am avut [ansa de a fi cunoscut pe cel ce a fost unul dintre cei mai paradigmatici ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din
ultimii cincizeci de ani.

Arhip\storul cel bun
~naltpreasfin]itul Eftimie a fost arhip\storul,
care de la Alexandru „cel Bun“, ctitorul acestui
a[ez\mânt, a primit, ca nimeni dintre chiriarhii
roma[cani, apelativul de cel Bun. Supranumele i se
potrive[te pe deplin, deoarece el izvor\[te din

bun\tatea [i blânde]ea care l-au caracterizat `n
rela]ie cu fiii s\i duhovnice[ti. Astfel, numele s\u
de monah s-a reflectat `n activitatea sa, iar tot ce a
`mplinit `n misiunea sa a fost corelat cu numele s\u,
f\când astfel ca acesta s\-i defineasc\ lucrarea `n
via Domnului. Cred c\ se va vorbi mult de acum
`nainte despre epoca Arhiepiscopului Eftimie cel
Bun, care din cei 100 de ani, câ]i i-a dat Dumnezeu,
jum\tate i-a petrecut `n aceast\ eparhie, al c\rei teritoriu jurisdic]ional canonic s-a schimbat deseori,
scaunul `ns\ r\mânând permanent `n ora[ul de la
confluen]a Moldovei cu Siretul. Acest ultim fapt i
se datoreaz\ [i Arhiepiscopului Eftimie.
Preadistin[i prieteni,
~n astfel de `mprejur\ri se obi[nuie[te s\ se fac\
o retrospectiv\ a vie]ii celui plecat dincolo, `n ~mp\r\]ia luminilor, pentru a cunoa[te mersul terestru,

precum [i diferitele activit\]i ale lui. Cum via]a Arhiepiscopului Eftimie este atât de cunoscut\, ini]ial
mi s-a p\rut un lucru u[or s\-i creionez personalitatea [i misiunea. ~ns\ când am `nceput s\ structurez activit\]ile pastoral-misionare, administrativgospod\re[ti [i cultural-duhovnice[ti ale ierarhului
nostru, mi-am dat seama c\ nu este a[a de simplu.
Pentru faptul c\ Dumnezeu i-a d\ruit o via]\
`ndelungat\ [i pentru c\ el a [tiut s\ r\scumpere timpul pe care l-a primit `n aceast\ lume, din mul]imea
`mplinirilor e greu s\ pui accentul pe ceva anume,
care s\-l caracterizeze pe deplin. De aceea, `n cele
ce urmeaz\, voi `ncerca s\ schi]ez un succint
portret, n\scut din amintirile unei misiuni comune
[i fructuoase `n acest spa]iu duhovnicesc [i cultural.
Fiecare `ns\, `n func]ie de natura [i `nsemn\tatea
leg\turii pe care a avut-o cu marele ierarh, va putea
s\ adauge ceea ce crede de cuviin]\ pentru a-i aureola chipul [i a-i p\stra vie amintirea.

M\rturii din amintirile unei
misiuni comune [i fructuoase
Trebuie mai `ntâi amintit c\ dintre ultimii 100
de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, nimeni
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Ca atare, istoria [i geografia spiritual\
a Eparhiei Romanului [i Bac\ului
s-a `ngem\nat, timp de 50 de ani,
cu cea a Arhiepiscopului Eftimie.
 nu a dep\[it venerabila vârst\ de 99 de ani, `n

scaun fiind. ~n Eparhia Romanului [i Bac\ului,
Arhiepiscopul Eftimie a fost ierarhul care a prelungit [irul ne`ntrerupt al episcopilor roma[cani
de la `ntemeierea eparhiei pân\ ast\zi, ~naltpreasfin]ia Sa `nregistrând cea mai lung\ arhip\storire.
{i-a `nceput activitatea misionar\ ca arhiereuvicar al episcopului Partenie Ciopron, `n anul
1972, apoi, din 1978, a continuat ca episcop titular, iar din 2009 ca arhiepiscop. A avut o p\storire
lung\ [i pilduitoare pentru to]i contemporanii s\i.
De aceea, momentul trecerii sale `n odihna lui
Dumnezeu constituie un eveniment nu numai al
eparhiei pe care a p\storit-o cu demnitate pân\ la
aceast\ venerabil\ vârst\, ci [i unul al Bisericii
Ortodoxe Române, distinsul nostru ierarh fiind
un exemplu pentru to]i membrii Sfântului Sinod.
A[a c\ se poate spune c\ Arhiepiscopul Eftimie
nu este numai al nostru, al roma[canilor [i
b\c\uanilor, ci al tuturor, deoarece a [tiut s\ fie
acela[i pentru to]i [i diferit pentru fiecare. Din
mesajele primite `n aceste câteva zile, de când sufletul s\u a plecat la ceruri, distingem o multitudine de aprecieri [i frumoase evoc\ri care
`mpodobesc sufletul blândului ierarh roma[can,
n\scut cândva la poalele falnicului Ceahl\u.
~mplinirile sale sub toate aspectele, `mpreun\ cu
rug\ciunile tuturor celor care l-au cunoscut, vor
constitui un buchet de flori spirituale pe care le
depunem cu respect `n bra]ele Bunului nostru
ierarh, având convingerea c\ Hristos, Arhiereul
Cel ve[nic, Se va recunoa[te `n tot ce a `nf\ptuit
pozitiv `n via]a sa jertfelnic\ pentru Biseric\.
~ntr-adev\r, ~naltpreasfin]itul Eftimie este ierarhul care a lucrat cu timp [i f\r\ timp, toat\ via]a,
`n via Domnului. Din 1978 `ncoace, ~naltpreasfin]ia Sa s-a dovedit a fi urma[ul vrednicilor de
pomenire arhip\stori, care au [ezut, de-a lungul
veacurilor, pe scaunul acestei eparhii: Teoctist I,
Macarie, Sfântul Dosoftei, versificatorul psalmilor,
Sfin]ii Pahomie de la Gledin, Ioan de la Râ[ca [i
Secu, Sf. Teodosie de la Brazi, Veniamin Costachi,
Melchisedec {tef\nescu, p\rintele autocefaliei
BOR, Teodosie Atanasiu, Lucian Triteanu, Partenie
Ciopron, ca s\ amintim doar pe câ]iva dintre ei.
Via]a unui ierarh se `mplete[te cu cea a
eparhiei [i a neamului din care face parte. Ca atare,
istoria [i geografia spiritual\ a Eparhiei Romanului
[i Bac\ului s-a `ngem\nat, timp de 50 de ani, cu
cea a Arhiepiscopului Eftimie. Se [tie c\ un ierarh
este urma[ul lui Hristos [i al apostolilor, care actualizeaz\ prin deplin\tatea harului, prin activitatea
sa, lucrarea lui Hristos Domnul. De aceea el, ierarhul, este p\rintele iubitor al celor pe care-i
p\store[te `n Biserica v\zut\ de pe p\mânt.
Arhiepiscopul Eftimie a fost con[tient de acest
fapt. De aceea a c\utat, ca dup\ darul propriu, s\
sporeasc\ zestrea mo[tenit\ de la `nainta[i [i s\
men]in\ echilibrul duhovnicesc al preo]ilor [i credincio[ilor s\i. Se poate spune c\ aproape o
jum\tate de secol, eparhia aceasta, din str\vechea
}ar\ de Jos a Moldovei, poart\ amprenta neobositului Eftimie cel Bun. Se duce la Dumnezeu cu
anul VI (XIV) nr. 11-12

con[tiin]a datoriei `mplinite. ~n sufletul s\u mare
palpit\ suma virtu]ilor, ca roade ale Duhului Sfânt.
~naltpreasfin]ia Sa nu a l\sat aceast\ eparhie, `n
vremuri de grea `ncercare, prad\ haosului [i destr\m\rii. ~n]elepciunea [i tactul pastoral, dragostea pentru valorile culturale ale `ntregului patrimoniu na]ional-bisericesc, spiritul gospod\resc, patriotismul debordant, ca [i alte multe virtu]i ce i-au
`mpodobit personalitatea, `l scot `n eviden]\ pe ierarhul roma[can ca fiind un `ntâist\t\tor devotat
slujirii [i `naltei misiuni conferite lui de Biseric\.

A avut permanent con[tiin]a
`ntrajutor\rii [i conlucr\rii
`n Biseric\
Nu [tiu dac\ a avut con[tiin]a c\ trebuie s\ se
ridice la `n\l]imea `mplinirilor marilor ierarhi,
predecesori ai s\i, `ns\ a [tiut, ca nimeni altul, s\
marcheze timpul s\u, ad\ugând c\r\mida rânduit\ lui de Providen]\ la edificiul spiritual [i patrimonial al acestei eparhii. A dovedit aceasta mai
ales `n perioada grea a comunismului. Am putea
aminti, ca exemplu, faptul c\ de[i m\n\stirile
arhiepiscopiei, pân\ la instalarea sa pe scaunul
vl\dicesc de la Roman, au fost desfiin]ate abuziv,
Arhiepiscopul Eftimie a [tiut s\ salveze, cel
pu]in, patrimoniul unora dintre ele, `nfiin]ând
muzee, colec]ii de art\ bisericeasc\, depozite de
carte veche, icoane [i vase liturgice etc. Amintim,
de asemenea, faptul c\ a fost monah de voca]ie,
`nzestrat cu un autentic sim] practic, un continuator al lucr\rilor de restaurare, reconstruc]ie, protec]ie sau consolidare a zidurilor str\vechi ale
`nainta[ilor. Atunci când s-a reinstaurat libertatea
Bisericii `n România, Arhiepiscopul Eftimie a redeschis toate m\n\stirile [i a dat binecuvântare
pentru construirea altora. Astfel, las\ `n urm\ 30
de m\n\stiri [i schituri `n care `[i duc via]a

aproape 400 de c\lug\ri [i c\lug\ri]e. Restaurând
m\n\stirile [i via]a monahal\ `n eparhie a ar\tat,
prin acestea, c\ dincolo de aspectul lor exterior,
arhitectonic [i cultural, `n m\n\stiri, mult mai important\ este lucrarea interioar\, duhovniceasc\ a
vie]uitorilor. ~naltpreasfin]ia Sa a avut con[tiin]a
c\ monahismul ortodox poate schimba lumea din
interior, nu prin ceea ce face, ci prin ceea ce este.
Dar nu numai via]a monahal\ a revigorat-o, ci
[i pe cea pastoral-misionar\, con[tient fiind c\
pastora]ia [i misiunea `ntr-o eparhie se fac, mai
curând, prin preo]ii de mir. ~naltpreasfin]itul
Eftimie a avut permanent con[tiin]a `ntrajutor\rii
[i conlucr\rii `n Biseric\. El a [tiut s\ asemene
misiunea c\lug\rilor [i pe cea a preo]ilor mireni
cu „dou\ mâini“, adic\ dou\ expresii complementare ale unei singure [i aceleia[i slujiri
`mp\r\te[ti. Fiecare dintre cele „dou\ mâini“ se
completeaz\ [i se ajut\ reciproc, fiind indispensabile una celeilalte, Biserica utilizând cele dou\
mâini `n acela[i timp [i la aceea[i lucrare. ~n acest
sens, actualmente, `ntreaga eparhie este un imens
[antier ecleziastic. Din 1990 `ncoace s-au
`ncheiat lucr\rile de construc]ie la câteva sute de
biserici, altele 126 sunt `n construc]ie, iar altele
`n restaurare. Las\ `n urma sa 587 preo]i, care activeaz\ `n cele 427 parohii, majoritatea fiind hirotoni]i de ~naltpreasfin]ia Sa.
Amintim [i faptul c\ ~naltpreasfin]ia sa, dup\
anii ’90, a dat binecuvântare s\ se construiasc\
marea catedral\ „~n\l]area Domnului“ de la
Bac\u, lucrare `ncredin]at\ arhiereilor s\i vicari,
adic\ celor doi ierarhi cu numele Ioachim pe care
i-a avut ca `mpreun\ slujitori `n via Domnului.
De asemenea, `n ora[ele municipii, ~naltprea
sfin]ia Sa a dat binecuvântare s\ se construiasc\ `n
fiecare câte o catedral\. Având calitatea nativ\ de
la Dumnezeu, de „cel Bun“, acestor zidiri le-a dat
[i viabilitate, `n sensul c\ a c\utat [i a descoperit
voca]ii tinere, care s\ se angajeze la via]a Bise11



~ntru toate, ~naltpreasfin]ia Sa
a r\mas ierarhul tradi]iei [i al vechilor
obiceiuri ale Ortodoxiei române[ti.

 ricii. Mul]i dintre clericii hirotoni]i de ~naltprea-

sfin]ia Sa au fost rândui]i ca profesori la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe“, al]ii au primit
responsabilit\]i administrative `n cadrul eparhiei,
`ncât Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului s-a
adaptat repede la drumul `nnoirilor, devenind o
institu]ie exponen]ial\ `n ierarhia institu]iilor sociale [i culturale. ~ntru toate, ~naltpreasfin]ia Sa a
r\mas ierarhul tradi]iei [i al vechilor obiceiuri ale
Ortodoxiei române[ti, dar `n acela[i timp s-a dovedit a avea [i o larg\ deschidere c\tre provoc\rile noului val contemporan.

Eparhia `ntre tradi]ie [i `nnoire
Tot `n perspectiva `nnoirilor [i a revigor\rii
vie]ii spirituale [i administrativ-gospod\re[ti a
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, am fost
propus de ~naltpreasfin]ia Sa Sfântului Sinod
pentru a fi ales arhiereu al acesteia, ca `mpreun\
lucr\tor. Astfel, `n ziua de 1 mai 2000, a doua zi
de Pa[ti, Arhiepiscopul Eftimie a organizat hirotonia mea `n treapta de arhiereu-vicar al acestei
de Dumnezeu p\zite eparhii, lucrare sfânt\ care
s-a `mplinit de la Dumnezeu prin mâinile
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei [i ale altor
ierarhi ai Sfântului Sinod. Am `n]eles atunci dorin]a [i orientarea Arhiepiscopului Eftimie, aceea
c\, aceast\ eparhie, devenit\ `ntre timp arhiepiscopie, trebuie s\ se adapteze iure[ului schimb\rilor potrivit timpurilor diversificate, secularizate [i secularizante ale lumii postmoderne, ]inând `n mâinile sale echilibrul, specific de altfel
Ortodoxiei, `ntre tradi]ie [i `nnoire. {i astfel m-am
angajat la nobila misiune cu toat\ fiin]a mea, urmându-i exemplul. De aceea, la acest moment al
desp\r]irii fizice de ~naltpreasfin]ia Sa, doresc s\-i
mul]umesc [i s\-l asigur c\ voi continua lucrarea
pe care a l\sat-o, p\strându-i vie amintirea.

Preaiubi]i prieteni,
~n aceste momente sobre [i de ne[tears\ amintire, când ne desp\r]im pentru o vreme de p\rintele nostru duhovnicesc, Arhiepiscopul Eftimie, ce putem s\-i spunem mai deosebit?
~naltpreasfin]ia Voastr\,
Ast\zi, pentru ~naltpreasfin]ia Voastr\, este zi
de Pa[te. Este Pa[tele personal al ~naltpreasfin]iei
Voastre! Peste cinci zile trebuia s\ v\ s\rb\torim la
ziua de na[tere, pentru `mplinirea celor 100 de ani
de via]\ pe p\mânt, dar Dumnezeu a rânduit alt\
s\rb\toare: na[terea ~naltpreasfin]iei Voastre `n
ceruri. Toat\ aceast\ lume adunat\ `n Catedrala
„Cuvioasei Parascheva“ [i `n incinta care o `mprejmuie[te, a venit s\ V\ vad\. Cei pe care i-a]i iubit,
cei pe care i-a]i ajutat, cei pe care i-a]i condus pe
calea c\tre Hristos, cei pe care i-a]i m\rturisit, i-a]i
binecuvântat, i-a]i hirotonit, notabilii, prietenii,
rudeniile [i cunoscu]ii. Iat\, stau aici lâng\ catafalc
[i m\icu]ele care v-au `ngrijit cu dragoste `n `ndelunga]ii ani de suferin]\ etc. Cu to]ii suntem aici.
Ne-a]i mobilizat `nc\ o dat\, dar nu pentru o lucrare
oarecare sau pentru a ne `ncredin]a o misiune anume, ci pentru a cinsti trupul ~naltpreasfin]iei Voastre, ostenit de atâta efort [i de boal\, c\ci cu sufletul a]i plecat c\tre ceruri pentru a vedea fa]a Celui
pe Care L-a]i slujit cu credin]\. De data aceasta
suntem aduna]i `n jurul ~naltpreasfin]iei Voastre, nu
pentru a face planuri pentru aceast\ Arhiepiscopie,
cum f\ceam de atâtea ori, ci pentru a ne ruga pentru
~naltpreasfin]ia Voastr\, [i pentru a V\ promite c\
vom continua cu râvn\ [i abnega]ie ceea ce avea]i a
`mplini pentru aceast\ istoric\ eparhie. Ve]i r\mâne
o paradigm\ pentru cei mai mul]i dintre noi.
Iat\, cât de minunat a preg\tit Dumnezeu plecarea ~naltpreasfin]iei Voastre la ceruri, chiar `n
ziua de pr\znuire a Sfântului Luca al Siciliei, al
c\rui nume ne aduce aminte de Evanghelistul cu
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acela[i nume, cel care `mpreun\ cu Cleopa mergea
c\tre Emaus [i `n drumul s\u s-a `ntâlnit cu Hristos
Domnul Cel ce l-a luminat [i l-a `ncredin]at de
adev\rul `nvierii Sale. De fapt, un Luca a]i fost [i
~naltpreasfintia Voastr\ [i la propriu [i la figurat.
C\ci, a[a cum Apostolul [i Evanghelistul Luca
oarecând, dup\ ce a sfâr[it c\l\toria c\tre Emaus, a
intrat `n cas\ [i a gustat din pâinea euharistic\ pe
care o binecuvântase ~nsu[i Hristos, tot a[a [i ~naltpreasfin]ia Voastr\, calea a]i s\vâr[it, credin]a a]i
p\zit, iar de acum merge]i [i v\ `mp\rt\[iti `n
Liturghia cosmic\ slujit\ de ~nsu[i Arhiereul Cel
ve[nic, cu Care a]i c\l\torit `n aceast\ via]\ pe
p\mânt. Odihni]i-V\ `n pace [i privi]i-ne de acolo
de unde sunte]i, rugându-V\ pentru noi.
Preaonora]i prieteni `ntru Domnul,
Am evocat `n câteva cuvinte imaginea emblematic\ a unui arhiepiscop care a `ntregit [irul istoric [i valoric al unei pleiade de p\stori spirituali
ai Moldovei. Faptele sale se `nscriu `n istoria spiritual\ a acestui neam, iar acest lucru ar trebui s\
ne fac\ s\ `n]elegem c\ pe lâng\ omagiul pe care-l
aducem [i sentimentele tulbur\toare pe care le
tr\im acum, suntem, `n acela[i timp, martorii unui
eveniment istoric. Suntem con[tien]i de faptul c\,
plecând dintre noi, va l\sa un gol `n sufletele noastre, dar nu [i `n amintirea noastr\. ~n m\sura `n care
ne-a cople[it cu bun\tatea [i `n]elepciunea sa, vom
scrie `mpreun\, prin tot atâtea amintiri [i fapte pe
care le-am tr\it al\turi de dânsul, o carte vie, [optit\ de fiecare `n adâncul rug\ciunii pentru el, pentru c\ p\rin]ii no[tri spirituali nu mor niciodat\.
Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l a[eze `ntre prietenii [i casnicii S\i din ceruri!
Ve[nic\ lui pomenire !
* Cuvânt rostit la `nmormântarea IPS Arhiepiscop Eftimie Luca, 6 noiembrie 2014
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„Dumnezeu s\ r\spl\teasc\ ostenelile
robului S\u Eftimie arhiepiscopul
[i s\-l odihneasc\ `n pace!“

Mesaje transmise la trecerea
la Domnul a IPS Eftimie Luca
FOTO: LIVIU MAFTEI

La aflarea ve[tii privind trecerea la cele ve[nice a IPS Arhiepiscop Eftimie, reprezentan]i ai
autorit\]ilor biserice[ti [i laice
au transmis mesaje de compasiune Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul,
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, clerului [i credincio[ilor
acestei de Dumnezeu p\zite
eparhii.
Victor Opaschi, Secretar
de Stat pentru culte:
Am primit cu triste]e vestea trecerii la
Domnul a ~naltpreasfin]itului P\rinte Eftimie
Luca, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.
Venerabilul P\rinte Eftimie a slujit
Biserica Ortodox\ Român\ timp de opt
decenii ca monah, fiind unul dintre cei mai
`ndr\gi]i stare]i din Moldova. Chemat la
demnitatea arhiereasc\ a continuat `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului munca
vrednicilor s\i `nainta[i, Sfântul Dosoftei
mitropolitul, Veniamin Costachi [i Melchisedec {tef\nescu, p\storind cu mult\ `n]elepciune, râvn\ [i cu deosebit\ grij\ fa]\ de
patrimoniul bisericesc.
Dup\ un secol de via]\ [i activitate `n
slujba credin]ei, ~naltpreasfin]itul Eftimie
Luca r\mâne `n memoria Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, precum [i a `ntregii Biserici Ortodoxe Române ca P\rintele „Eftimie cel Bun“, imaginea blânde]ii
p\rinte[ti [i a d\ruirii de sine.
Dumnezeu s\-l odihneasc\!

PS Lucian, Episcopul Caransebe[ului:
Rostul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe lume [i ne-a `nzestrat cu
chipul S\u este de a ne `mplini umanul [i a ajunge la asem\narea cu El.
~n drumul vie]ii noastre p\mânte[ti suntem `ncerca]i de suferin]e [i
neputin]e `ndelungate, a[ezate cu rânduiala `n via]a noastr\, ca [i prin
acestea s\ dobândim asem\narea cu Dumnezeu.
Dup\ `ndemnul Sfântului Apostol Pavel, care `i m\rturisea
ucenicului s\u Timotei c\ „lupta cea bun\ m-am luptat, c\l\toria am
s\vâr[it, credin]a am p\zit. De acum mi s-a g\tit cununa drept\]ii, pe
care Domnul `mi va da-o `n ziua aceea, El, Dreptul Judec\tor, [i nu
numai mie, ci [i tuturor celor ce au iubit ar\tarea Lui“ (II Tim. 4, 7-8),
r\posatul `n Domnul, vrednicul de pomenire arhiepiscop Eftimie a

anul VI (XIV) nr. 11-12

fost un neostenit lupt\tor pentru dobândirea vie]ii celei `ntru
Dumnezeu.
Trecut prin multe `ncerc\ri ale vie]ii [i societ\]ii, pe care le-a `nfruntat
cu demnitate, dar [i cu o bun\tate recunoscut\ de semeni, arhiepiscopul
Eftimie s-a eviden]iat prin statornica sa lucrare `n eparhia pe care a p\storit-o, `nscriindu-se `ntre distin[ii ierarhi care s-au confruntat cu realit\]ile
din mijlocul credincio[ilor pe care i-a arhip\storit. Monah de voca]ie, [i-a
dedicat `ntreaga activitate slujirii Bisericii, fiind `n\l]at, prin ostenelile
sale, pân\ la treapta arhiereasc\ `n care a slujit pân\ la sfâr[itul vie]ii, chiar
dac\ ultimii ani au fost `nc\rca]i de suferin]\. Pentru toate acestea,
Dumnezeu l-a r\spl\tit prin cununa unui secol de vie]uire pilduitoare.
Dumnezeu s\ r\spl\teasc\ ostenelile robului S\u Eftimie arhiepiscopul [i s\-l odihneasc\ `n pace!
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„Am continuat s\-l numesc [i s\-i scriu,
an de an de s\rb\tori, ca P\rintele
Episcop Eftimie, tat\ primitor al tuturor.“
(PS Episcop Petru Gherghel)

IN MEMORIAM

PS Visarion, Episcopul Tulcii:
Am aflat cu profund\ durere trecerea la
cele ve[nice, la patriarhala vârst\ de 100 de
ani - a celui ce a fost IPS Eftimie Luca, arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.
Prin tot ce a `nf\ptuit `n `ndelungata sa
arhip\storire atât pe plan bisericesc, misionar, cât [i cultural, numele s\u va r\mâne `nscris `n [irul ierarhilor vrednici pe care i-a
avut de-a lungul vremii aceast\ Eparhie istoric\, dar [i `n sufletul celor care l-au cunoscut [i l-au pre]uit.
Acum, la ceasul desp\r]irii rug\m pe
Dumnezeu s\-i fac\ parte de ve[nic\ odihn\
`ntru ~mp\r\]ia Sa, iar pomenirea lui s\ fie
din neam `n neam.
Dumnezeu s\-l ierte! Ve[nica lui pomenire!

IPS P\rinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului:
Trecerea la cele ve[nice a vrednicului de
pomenire Arhiepiscop Eftimie a marcat profund clerul [i binecredincio[ii cre[tini din
Eparhia Aradului [i reprezint\ o mare pierdere
pentru `ntreaga Biseric\ Ortodox\ Român\.
Ierarhul, clerul [i credincio[ii Arhiepiscopiei
Aradului transmit mesajul de condolean]e,
rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel Ve[nic, s\ a[eze sufletul vrednicului de
pomenire Arhiepiscopul Eftimie `n lumina [i iubirea Preasfintei Treimi. Totodat\, dorim colaboratorilor [i ucenicilor vrednicului ierarh a
ar\ta `ntreaga râvn\ pentru a continua munca
rodnic\ a acestuia [i spre pomenirea sa.
PS Episcop Petru Gherghel,
al Episcopiei Roman-catolice de Ia[i:
Vestea trecerii la Domnul a ~naltpreasfin]iei
Sale Arhiepiscop Eftimie Luca m-a afectat suflete[te, aducându-mi aminte de cel pe care to]i
`l chemau cu numele de P\rintele cel bun, de
P\rintele Episcop, tat\l tuturor, care `i `mbr\]i[a
pe to]i cu c\ldur\ [i cu p\rinteasc\ vorb\.
Nu pot uita momentul instal\rii sale ca
Episcop al Romanului [i Hu[ilor din 23 aprilie
1978 când, primind cuvântul meu de salut [i
urarea din partea credincio[ilor catolici din
zon\, cu aceea[i voce blând\, care `l caracteriza
`n orice `mprejurare, m-a `ntâmpinat cu
dragoste, chemându-m\ pe nume: „P\rinte
Petric\ - prietenul nostru“, considerându-m\ ca
un cunoscut de ani de zile [i ca un prieten `n
Domnul, de[i eu veneam din alt\ stran\ [i abia
`ncepusem munca mea de Administrator
Apostolic al comunit\]ilor catolice din acele
timpuri grele.

Din acel moment am r\mas `n amintirea sa
[i pe buzele sale ca P\rintele Petric\, iar eu am
continuat s\-l numesc [i s\-i scriu, an de an de
s\rb\tori, ca P\rintele Episcop Eftimie, tat\ primitor al tuturor.
A[a l-am rev\zut `n zilele lui de suferin]\,
a[a l-am `nconjurat cu respect `n momentul recunoa[terii [i numirii ~naltpreasfin]iei Sale de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului [i a[a am continuat s\-l pomenesc `n
momentele de rug\ciuni [i aduceri aminte.
Tr\ind cu `ntreaga Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului momentul de doliu [i regret
pentru pierderea lui pentru ochii p\mânte[ti,
continuu s\-l amintesc, cu acela[i respect [i pre]uire, `n casa Tat\lui ceresc unde a plecat, `n
credin]\, `naintea noastr\.
Exprim cu respect [i sentimente de fr\]easc\
dragoste condolean]e Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, familiei [i tuturor
celor care l-au cunoscut [i pre]uit. ~n veci amintirea lui! Requiescat in pace!

Arhiepiscopia Timi[oarei:
Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timi[oarei a luat la cuno[tin]\ cu regret vestea
trecerii la cele ve[nice a ~naltpreasfin]itului
P\rinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, care peste câteva zile `mplinea
venerabila vârst\ de 100 de ani. ~naltpreasfin]ia Sa a fost unul dintre vrednicii ierarhi ai
Bisericii noastre, cu o activitate pastoral\ remarcabil\, fapt pentru care, plecarea sa din
via]a aceasta p\mânteasc\ constituie o grea
pierdere pentru preo]ii, monahii [i credincio[ii acestei de Dumnezeu p\zite eparhii.
De aceea, `n numele clericilor [i al credincio[ilor Arhiepiscopiei Timi[oarei,
transmitem sincere condolean]e `ndoliatei
Arhiepiscopii a Romanului [i Bac\ului, rugând pe bunul Dumnezeu s\ a[eze sufletul
~naltpreasfin]iei Sale `n ~mp\r\]ia Sa Cereasc\, acolo unde to]i drep]ii S\i se odihnesc. Ve[nic\ sa-i fie pomenirea!
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„~nso]im cu pioas\ rug\ciune trecerea spre
cele ve[nice a sufletului adormitului robului
lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Eftimie.“
(IPS Mitropolit Lauren]iu)

IPS Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului:
Am primit, cu mult\ `ntristare cre[tineasc\, vestea trecerii la cele
ve[nice a ~naltpreasfin]itului P\rinte Eftimie Luca, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, vrednic slujitor, vreme de 42 de ani ca arhiereu, la
altarul Bisericii [i neamului nostru românesc.
Ne lu\m, ast\zi, r\mas bun de la un jertfelnic p\stor de suflete din ogorul
Ortodoxiei neamului românesc. ~naltpreasfin]itul Eftimie a r\mas de-a lungul
`ntregii sale vie]i, cu deplin\ statornicie [i `n]elepciune, fidel voca]iei monahale care l-a adus, la vârsta de numai 20 de ani, `n ob[tea monahal\ a
M\n\stirii Slatina, jud. Suceava, [i care a marcat, apoi, `ntreaga sa via]\ sacerdotal\ pân\ la sfâr[it. Mul]imea a[ez\mintelor monahale din Eparhia
Romanului, num\rul mare de monahi cu o via]\ spiritual\ aleas\, restaurarea
`n `ntregime a Catedralei episcopale [i a picturii murale realizat\ `n sec. al
XVI-lea [i al XVIII-lea, bog\]ia patrimoniului m\n\stiresc conservat [i
restaurat, un centru eparhial `nnoit [i `mbun\t\]it, edificarea multor biserici
parohiale, `nfiin]area complexelor muzeistice de la Centrul eparhial Roman
[i M\n\stirea Bogdana, grija continu\ pentru preg\tirea temeinic\ a slujitorilor, toate acestea ne vorbesc despre lucrarea misionar\, pastoral\ [i cultural\
aleas\, despre prestigiul [i vrednicia Arhiepiscopului Eftimie de la Roman.
~n acest moment de vrednic\ desp\r]ire, clerului [i credincio[ilor `ndolia]i le `mp\rt\[im, din partea ierarhilor Mitropoliei Ardealului, mângâiere
[i compasiune, `ndemnându-i pe to]i s\ pre]uiasc\ [i s\ cultive, cu dragoste
[i responsabilitate, mo[tenirea duhovniceasc\ [i patrimonial\ l\sat\ de
lunga [i `n]eleapta slujire a arhip\storului lor. ~nso]im cu pioas\ rug\ciune
trecerea spre cele ve[nice a sufletului adormitului robului lui Dumnezeu,
Arhiepiscopul Eftimie, [i avem n\dejdea c\ Domnul `l va rândui ce drep]ii
`n ~mp\r\]ia Sa cea cereasc\.
Domnul nostru Iisus Hristos, Cel `nviat din mor]i, s\-i r\spl\teasc\ jertfelnicia [i credincio[ia celor 100 de ani ai vie]ii, iar pe cei r\ma[i `ndurera]i
suflete[te, cler [i credincio[i, s\ v\ binecuvinteze [i s\ v\ mângâie pe to]i.
Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l odihneasc\! Ve[nic\ s\-i fie pomenirea din
neam `n neam!

PS Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei:
Cu `ntristare am aflat de trecerea la cele ve[nice a p\rintelui [i
fratelui nostru `mpreun\ slujitor Eftimie al Romanului [i Bac\ului.
Unind condolean]ele noastre la doliul clerului [i credincio[ilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, ~l rug\m pe Domnul iubirii
nem\rginite s\ d\ruiasc\ robului S\u Arhiereul Eftimie, iertare, pace
[i lini[te `n ve[nicia Sa. Nutrim n\dejdea c\, prin `ndelunga slujire a
Bisericii lui Hristos, prin multele daruri duhovnice[ti [i sfin]itoare pe
care multora le-a `mp\rt\[it, Arhiereul Eftimie cel f\c\tor de bine `n
via]a sa p\mânteasc\ [i m\rturisitor al Domnului celui ~nviat, va
primi ve[nicia `ntru fericire.
~mpreun\ cu to]i membrii clerului [i cu credincio[ii din eparhia
noastr\, ~l rug\m pe Mântuitorul Hristos Cel `nviat din mor]i, s\ odihneasc\ sufletul robului S\u, Arhiereul Eftimie, `n lumina cea
ne`nserat\ a ~mp\r\]iei Sale, unde drep]ii ca lumin\torii str\lucesc, [i
s\ `i mângâie pe to]i cei care sunt `ntrista]i de plecarea sa dintre noi.
Ve[nica lui pomenire, din neam `n neam!

PS Sofronie, Episcopul Oradiei:
Cu durere `n suflet am aflat vestea trecerii la cele ve[nice a vrednicului de pomenire a P\rintelui Arhiepiscop Eftimie, fostul arhip\stor
al venerabilei [i istoricei Eparhii a Romanului [i Bac\ului.
Cu inimile cernite de durere, atât `n nume personal, cât [i `n numele
clerului de mir, vie]uitorilor a[ez\mintelor monahale [i binecredincio[ilor
cre[tini din Eparhia Oradiei, V\ adres\m sincere condolean]e [i ne rug\m
pentru odihna sufletului nobil al vrednicului de pomenire P\rintele Arhiepiscop Eftimie al Romanului [i Bac\ului, `n lumina ~nvierii Domnului nostru Iisus Hristos [i asigur\m `ntregul cler, vie]uitorii a[ez\mintelor monahale [i binecredincio[ii cre[tini din Eparhia Romanului [i Bac\ului, de
smeritele noastre rug\ciuni, ale celor din Bihor [i Cri[ana.
Ve[nica lui pomenire, vrednic\ de amintire, `n veci s\ fie
pomenirea lui!

Dl Lauren]iu Dan Leoreanu, Primarul Municipiului Roman:
~n ziua de pr\znuire a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare, lupt\tor pentru dreapta credin]\, a plecat la Domnul ~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, urma[ al vrednicilor ierarhi din scaunul
vl\dicesc al urbei domnitorului Roman I Mu[at.
Dup\ un secol de vie]uire, cel mai vârstnic ierarh din Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române s-a mutat `n ~mp\r\]ia Cerurilor.
~n [irul ne`ntrerupt, de peste [ase secole, a existen]ei Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, ~naltpreasfin]itul Eftimie Luca a avut cea mai lung\
p\storire. De la domnitorul Alexandru cel Bun, `ntemeietorul de Dumnezeu
p\zitei eparhii a Romanului [i Bac\ului, singurul care [i-a `nscris numele `n istorie cu atributul cel Bun a fost ~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie Luca.
D\ruirea [i demnitatea, `n]elepciunea [i blânde]ea, tactul pastoral [i
dragostea pentru valorile culturale ale patrimoniului bisericesc, toate acestea
contureaz\ profilul unui mare ierarh, care prin virtu]ile sale a marcat timpul.
Al\turi de marea familie roma[can\, ne rug\m Mântuitorului Iisus Hristos,
Biruitorul mor]ii [i Domnul vie]ii, pentru odihna sufletului ~naltpreasfin]itului
P\rinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, a[ezând sufletul lui `n
ceata sfin]ilor S\i slujitori, `n lumina [i iubirea Preasfintei Treimi!
Va r\mâne mereu `n amintirea noastr\, ca o mângâiere luminoas\ care a
ostenit f\r\ preget `n slujba oamenilor [i a lui Dumnezeu!
Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pacea iubirii Sale nem\rginite!
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Bun\tatea vl\dic\i Eftimie a fost
un dar aparte [i, cultivându-l ne`ncetat,
L-a imitat pe Dumnezeu, Cel plin de
bun\tate [i nesfâr[it\ iubire fa]\ de to]i.

IN MEMORIAM

Arhiepiscopul centenar, un p\stor prea bun
Arhiepiscopul Eftimie, cunoscut `n toat\ Moldova pentru
`ndelungata [i rodnica sa lucrare `n ogorul Bisericii, a r\mas `n amintirea multora ca
ierarhul Eftimie cel Bun. A[a
l-am cunoscut [i eu `n urm\ cu
mul]i ani, v\zându-l slujind
adeseori la hramurile m\n\stirilor nem]ene.
† Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucure[tilor
Pu]ini muritori ajung s\ tr\iasc\ 100 de ani,
chiar mai mult decât vârsta Patriarhilor. A[a le
h\r\ze[te Dumnezeu celor care L-au iubit [i slujit
cu credin]\. Este greu de alc\tuit un portret din
cuvinte pentru un om [i un ierarh ajuns la o asemenea vârst\ [i vrednicie. Nu `ntotdeauna g\se[ti
cele mai potrivite gânduri [i expresii.

Vl\dica Eftimie, un p\rinte iubitor
Dup\ ce am devenit elev la Seminarul Teologic de la M\n\stirea Neam], l-am `ntâlnit pe arhiepiscopul Eftimie cu prilejul s\rb\torilor seminarului ori `n zile obi[nuite, atunci când venea s\
`mpart\ premii pentru fiii Episcopiei Romanului
[i Hu[ilor sau pentru a participa la hram ori la serbarea dinaintea Cr\ciunului. Venirea Preasfin]iei
Sale la seminar ne producea `ntotdeauna o mare
bucurie. A[teptat mereu de elevii Eparhiei Romanului, Bac\ului [i Hu[ilor de atunci, vl\dica Eftimie g\sea pentru fiecare ni[te b\nu]i [i mai ales
un cuvânt bun, a[a cum procedeaz\ `ntotdeauna
un p\rinte iubitor cu fiii s\i. Elevii merituo[i ai Episcopiei Romanului se bucurau [i de alte binefaceri. Episcopia le pl\tea bursele [i oferea premii pe m\sura ostenelilor lor. Colegii mei de clas\ vorbeau adeseori despre m\rinimia episcopului de la Roman, care-[i câ[tigase un loc aparte `n
inima lor. Atunci, prin anii 80 ai veacului trecut,
Preasfin]itul Eftimie avea 70 de ani, dar ar\ta ca
de 60 [i se comporta ca un om tân\r, cu mult\
vigoare [i entuziasm. Sprinten la mers, glume],
binevoitor [i cald la suflet, Preasfin]ia Sa era pentru profesorii [i elevii de la seminarul nem]ean un
exemplu [i un personaj foarte `ndr\git. Elevii, fii
ai Episcopiei Romanului, `i preg\teau `n fiecare
an o ur\tur\ lung\ [i me[te[ugit alc\tuit\, `n care
nu uitau s\ sublinieze bun\tatea [i m\rinimia ie-

rarhului care p\storea `n istorica cetate a Romanului. Nu-mi amintesc s\ fi auzit pe cineva
vorbindu-l de r\u. To]i `l evocau cu bucurie [i
zâmbeau când venea vorba de persoana sa.
Radiind mult\ bun\tate `n jur, Preasfin]itul
Eftimie a devenit o legend\ vie `nc\ din anii
aceia. Dumnezeu a rânduit s\-l mai `ntâlnesc de
multe ori `n anii tinere]ii mele.

Un om smerit [i deschis
Dup\ ce am devenit monah, la hramul ~n\l]\rii Domnului de la M\n\stirea Neam] (1989),
Preasfin]itul Eftimie m-a hirotonit ierodiacon.
Fusese a[teptat la hram Fericitul `ntru pomenire
Teoctist (care era [i loc]iitor de mitropolit al
Moldovei), `ns\ `ndatoririle Tronului patriarhal
nu i-au `ng\duit s\ ajung\ atunci la Neam]. Cu
binecuvântarea Preafericirii Sale, hirotonia a
s\vâr[it-o Preasfin]itul Eftimie, care a liturghisit
`n acea zi al\turi de Preasfin]itul Pimen Suceveanul, atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i Preasfin]itul Ioachim Mare[ Vasluianul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului [i Hu[ilor.
~n anii slujirii mele ca arhidiacon [i ieromonah
am fost deseori `n preajma Preasfin]iei Sale. La
hramuri ori la sfin]iri de biserici, la mari evenimente eclesiale, a[a cum au fost canoniz\rile
unor sfin]i români din anul 1992, episcopul de la
Roman s-a remarcat prin smerenia [i extraordinara sa deschidere fa]\ de to]i deopotriv\, fie c\
erau ierarhi ori oameni importan]i, fie c\ erau

simpli diaconi. ~n vara anilor 1991 [i 1992 am
stat la M\n\stirea Neam] aproape dou\ s\pt\mâni, `nso]ind mai mul]i ierarhi, dintre care amintesc pe Fericitul `ntru pomenire Patriarh
Teoctist, ~naltpreasfin]itul Mitropolit (de atunci)
Daniel [i Preasfin]itul Eftimie. Am avut `n acele
zile privilegiul [i bucuria s\ ascult multe amintiri
dep\nate de vl\dicii care trecuser\ prin `ncerc\rile vie]ii [i prin furtunile unor vremi ostile Bisericii. ~mi aduc aminte [i acum de vorba domoal\
[i plin\ de umor a p\storului Episcopiei de la
Roman. Coleg de seminar la Cernica cu Patriarhul Teoctist, Episcopul Eftimie `[i aducea aminte
de anii de [coal\ [i de profesorii mari ai acestei
vestite „academii“ monahale, ai c\ror absolven]i
au urcat cu vrednicie treptele slujirii Bisericii. Se
mai ad\ugau apoi amintirile de la Facultatea de
Teologie [i cele despre numero[ii monahi de la
Bistri]a ori de la Neam], care au fost martori ai
uceniciei lor. Pe lâng\ acest tezaur de nume [i
fapte deosebite, `n vorbele Preasfin]itului
Episcop Eftimie se ascundeau mereu bucuria [i
entuziasmul unui om tân\r, bucurie `mplinit\ cu
`n]elepciunea [i umorul omului de la munte, c\ci
vl\dica a coborât `n lume de sub muntele
Ceahl\ului, spre ale c\rui `n\l]imi privea [i urca
`nc\ din tinere]ile sale.
Nu `n ultimul rând, a[ vrea s\ aduc o alt\
m\rturie. Ca arhidiacon [i apoi preot am avut
ocazia s\-i ascult pe mul]i c\lug\ri din m\n\stirile
Moldovei. Am descoperit atunci c\ pe unii dintre
ei `i ajutase `ntr-o perioad\ grea a vie]ii lor bunul
p\rinte Eftimie Luca, nu doar din pozi]ia de episcop, ci [i din aceea de stare] al m\n\stirilor
Bistri]a [i „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“.
Stare]a de la Vorona, ca [i cea de la Slatina aminteau de acest ajutor primit cu 40-50 de ani `n
urm\ [i `l trecuser\ `n rândul marilor ctitori ai
m\n\stirii lor. Bun\tatea vl\dic\i Eftimie a fost
un dar aparte [i, cultivându-l ne`ncetat, L-a imitat
pe Dumnezeu, Cel plin de bun\tate [i nesfâr[it\
iubire fa]\ de to]i. Cu multele mele reverii,
privindu-i chipul luminos de care-mi amintesc
adeseori, `l a[ez pe vl\dica Eftimie `ntre oamenii
minuna]i. A fost un ierarh bun, poate prea bun [i
`ng\duitor. A tr\it ani mul]i, fiind o excep]ie [i din
acest punct de vedere. Se bucur\ acum de r\splat\
pentru osteneal\ [i bun\tate, pentru str\danii [i
m\rinimia f\r\ margini. Se bucur\ [i de re`ntâlnirea cu bunul s\u prieten, Patriarhul Teoctist, de
care l-a legat o prietenie autentic\, statornic\ [i
netr\dat\ vreodat\, cum se `ntâlne[te doar `n
paginile vechi ale c\r]ilor sfinte. ~n\l]at la rangul
de Arhiepiscop când avea 95 de ani, vl\dica
Eftimie a p\strat mereu o smerenie filocalic\ [i
bun\tatea P\rintelui iubitor [i a P\storului care-[i
pune inima pentru oile sale. ~n ceea ce m\ prive[te, este de prisos s\ spun c\-i datorez rug\ciuni [i
aduceri aminte nu doar formal, ci din adâncul inimii, dup\ cum merit\.
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PS Ioachim B\c\uanul - primul arhiepiscop ales
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a fost ales
ast\zi, de c\tre Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române, cu majoritate
de voturi, `n func]ia de arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului. ~n
cadrul aceleia[i [edin]e, Sfântul
Sinod al BOR a ales ca Arhiepiscop al Timi[oarei [i Mitropolit al
Banatului pe ~naltpreasfin]itul
P\rinte Ioan al Episcopiei Covasnei [i Harghitei.
~n ziua de 16 decembrie 2014, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, au `nceput
lucr\rile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, reunit `n [edin]\ de lucru la Re[edin]a
patriarhal\.
Dup\ deschiderea lucr\rilor, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc
alegerea ierarhului titular `n scaunul vacant de
Arhiepiscop al Timi[oarei [i Mitropolit al Banatului. Dintre candida]ii desemna]i de c\tre Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, `n consultare cu Adunarea eparhial\ a Arhiepiscopiei
Timi[oarei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret,
pe ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioan al Episcopiei
Covasnei [i Harghitei, `n scaunul vacant de Arhiepiscop al Timi[oarei [i Mitropolit al Banatului.
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~n continuarea {edin]ei Sfântului Sinod, sub
pre[edin]ia ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a avut loc alegerea
ierarhului titular `n scaunul vacant de Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului. Dintre cei doi candida]i desemna]i de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei `n consultare cu
Adunarea eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, prin vot secret, cu 35 voturi, din 45
de voturi exprimate, a fost ales Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul ca cel de al 77-lea ierarh
al Romanului [i Bac\ului. PS Ioachim B\c\uanul
a devenit astfel primul arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, de la ridicarea eparhiei de la rangul de episcopie la cel de
arhiepiscopiei, `n anul 2009.
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de
felicitare celor doi ierarhi nou ale[i `n plenul
Sfântului Sinod: „Este important pentru noi s\
evalu\m lucrarea de pân\ acum a candida]ilor,
dar [i capacitatea lor pentru o slujire viitoare `ntr-un
post superior, cu o responsabilitate mai mare,
pentru c\ `n Biseric\, `n general, onoarea vine din
munc\, din slujire, din osteneal\. ~i felicit\m pe
cei doi ierarhi care au fost promova]i prin aceast\
alegere [i ne rug\m Mântuitorului Iisus Hristos,
Arhiereul Cel ve[nic, s\-i binecuvânteze [i s\ le
d\ruiasc\ mult ajutor `n lucrarea pe care o au de
desf\[urat `n continuare pentru binele Bisericii“.
~n `ncheiere, Preafericirea Sa a prezentat succint
activitatea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioan [i cea
a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul `n
slujirile `ncredin]ate lor pân\ la aceste alegeri.

~n cuvântul rostit dup\ aflarea rezultatului votului, noul Arhiepisop ales al Romanului [i Bac\ului, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a
spus: „Mul]umesc lui Dumnezeu care V-a inspirat pe Preafericirea Voastr\, pe ~naltpreasfin]iile
Voastre [i pe Preasfin]iile Voastre s\ `mi acorda]i
votul de `ncredere pentru a primi aceast\ `nalt\
demnitate de Arhiepiscop al istoricei Eparhii a
Romanului [i Bac\ului. Aceasta m\ oblig\ mult.
Faptul c\ de 14 ani m-am ostenit `n aceast\
eparhie al\turi de venerabilul p\rinte spiritual al
Romanului [i Bac\ului, vrednicul de pomenire
~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie, mi-a oferit
[ansa de a cunoa[te `ndeaproape lucrurile `n
aceast\ eparhie. De aceea, pentru faptul c\ mi-a]i
`ncredin]at acest vot de `ncredere, voi continua
lucrarea pastoral-misionar\, administrativ-gospod\reasc\ [i cultural-social\ `n aceast\ eparhie“.
La final, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a declarat pentru Ziarul Lumina c\ Sfântul
Sinod l-a `nvestit s\ continue lucrarea pastoralmisionar\ `mpreun\ cu preo]ii, c\lug\rii [i to]i cei
care particip\ la via]a Bisericii, `n istorica Eparhie a Romanului [i Bac\ului: „Trebuie s\ continu\m lucrarea misionar\ a Bisericii `n parohii,
`n m\n\stiri, `n toate comunit\]ile care apar]in
acestei istorice eparhii [i, totodat\, s\ ne angaj\m
la a r\spunde cu acribie la exigen]ele timpului,
ale societ\]ii, ale Sfântului Sinod [i ale tuturor regulamentelor biserice[ti. Totodat\, având con[tiin]a c\ au fost [i sfin]i care au stat pe scaunul
vl\dicesc de la Roman, m\ simt impulsionat s\
duc mesajul [i stindardul Ortodoxiei `n eparhie“.
(arhid. Ciprian-Ioan IGNAT)
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Un moment frumos [i binecuvântat din via]a Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, al Bisericii noastre Ortodoxe,
moment care va r\mâne consemnat `n istorie ca cel al alegerii
celui de al 77-lea ierarh al Romanului [i Bac\ului.

REPORTAJ

IPS Mitropolit Teofan [i PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjura]i de reprezentan]i ai clerului [i credincio[ilor
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului prezen]i la Bucure[ti `n ziua de 16 decembrie a.c.

Consfin]irea sinodal\ a unei decizii `ndelung a[teptate
Lung\ a fost noaptea spre 16 decembrie, dar
plin\ de speran]e `n lucrarea Providen]ei. La
primele ore ale dimine]ii, când cea]a ce `nv\luise
inima Bucure[tiului se ridica redescoperind tumultul vie]ii cotidiene, emo]ia s-a a[ternut peste
`mprejurimile Catedralei Patriarhale. ~n sfântul
l\ca[ patronat de Sfântul Dimitrie Basarabov [i
Sfin]ii ~mp\ra]i „Constantin [i Elena“ r\sunau
cânt\rile slujbei de mul]umire oficiate la
`nceputul lucr\rilor Sinodului Bisericii Ortodoxe
Române, iar inimile a sute de preo]i din Eparhia
Romanului [i Bac\ului frem\tau `n dorin]a de a
vedea consfin]it\ sinodal hot\rârea menit\ a continua activitatea derulat\ de Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim de mai bine de 14 ani `n acest
]inut binecuvântat de Dumnezeu.
„S-a mutat cumva Centrul eparhial de la
Roman la Bucure[ti?“, avea s\ (se) `ntrebe unul
dintre episcopii prezen]i la Sfântul Sinod, v\zând
`n fa]a Palatului Patriarhiei, preo]i de la Roman [i
Bac\u. Pe bun\ dreptate uimitor modul `n care
Sfânta Cuvioas\ Parascheva, care ocrote[te de
peste [ase veacuri Eparhia noastr\, ne-a adunat
pe to]i, consilieri, inspectori, protopopi [i preo]i,
`n ziua Sfântului Prooroc Agheu [i a Sfintei
Teofana ~mp\r\teasa, pentru a a[tepta decizia final\ cu privire la alegerea arhiepiscopului Romanului [i Bac\ului. Nu [tim s\ mai fi fost asemenea
situa]ie, dar ce mai conta? Pur [i simplu, gândurile câtorva dintre colaboratorii Preasfin]itului
Ioachim au prins contur [i s-au `mplinit. Eram cu
to]ii la Bucure[ti.
Sim]ind c\ toat\ curgerea timpului p\rea
`nghe]at\ sub bolta a[tept\rii, ne-am `ndrepta,

asemeni celor fl\mânzi [i `nseta]i, la sfintele
icoane din Catedrala patriarhal\, acolo unde
Cuviosul Dimitrie parc\ ne a[tepta! Ne-am de[ertat toate dorin]ele `n fa]a raclei sale, p\strându-ne
nedisimulate emo]iile [i gândurile, privindu-ne [i
`ncurajându-ne reciproc `n a[teptarea momentului decisiv.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
se `ntrunise pentru a alege, prin vot secret, noul
arhiepiscop al Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
~n jurul prânzului, de dincolo de zidurile Palatului Patriarhal, ne-a fost adus\ vestea: primul arhiepiscop ales al Eparhiei Romanului [i Bac\ului
este Preasfin]itul P\rinte Ioachim. Pentru noi, cei
prezen]i pe dealul Patriarhiei, vestea aceasta s-a
preschimbat `n `mbr\]i[\ri [i lacrimi de bucurie.
Cei 14 ani de slujire `n]eleapt\, smerit\ [i demn\
ai Preasfin]iei Sale au fost `ncununa]i acum de
votul ierarhilor sinodali!
Ne-am adunat `n fa]a sc\rilor re[edin]ei
Patriarhale pentru a cânta imnul arhieresc. Am
urm\rit cu privirile fiecare `nalt\ fa]\ bisericeasc\, `ntreb\toare [i mirat\ de grupul clericilor
b\c\uani [i roma[cani prezent acolo. ~ntre cei din
urm\ au coborât sc\rile [i Arhiepiscopul nostru
ales, Preasfin]itul P\rinte Ioachim, dimpreun\ cu
~naltpreasfin]itul Mitropolit Teofan. V\zându-i,
ne-am `ndreptat c\tre ei cu florile recuno[tin]ei,
`nmânându-le `n semn de aleas\ cinstire [i
pre]uire. Apoi, `n cânt\rile coralei improvizate a
Centrului eparhial, cei doi ierarhi au intrat `n
Catedrala patriarhal\, s-au `nchinat [i au depus
buchetele la mormântul vrednicului de pomenire
Teoctist patriarhul, la care ambii ierarhi f\cuser\

PS P\rinte Ioachim, `n Catedrala
patriarhal\, la racla cu moa[tele
Sf. Dimitrie Basarabov

ucenicie `n anii tinere]ii. Se `ncheiase un moment
frumos [i binecuvântat din via]a Eparhiei Romanului [i Bac\ului, al Bisericii noastre Ortodoxe,
moment care va r\m=ne consemnat `n istorie ca
cel al alegerii celui de al 77-lea ierarh al Romanului [i Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)
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EVENIMENT
Preasfin]itul Ioachim `ntâmpinat de sute de preo]i
[i credincio[i la revenirea de la Bucure[ti
Sute de preo]i [i credincio[i din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului l-au a[teptat pe Preasfin]itul
Ioachim, arhiepiscopul ales al Romanului [i Bac\ului, la sosirea `n
eparhie, `ntâmpinându-l cu pâine
[i sare, oferindu-i numeroase
buchete de flori.
Alegerea de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul `n demnitatea de arhiepiscop al
Eparhiei Romanului [i Bac\ului, hot\râre ce a consemnat `n istorie primul arhiepiscop ales din }ara
de Jos a Moldovei, a constituit un motiv de aleas\
bucurie pentru preo]ii [i credincio[ii acestui ]inut
binecuvântat de Dumnezeu. Ast\zi, `n ziua de pr\znuire a Sfântului Daniil Sihastrul, la `ntoarcerea `n
Eparhie, Preasfin]ia Sa, `n calitate de arhiepiscop
ales, a fost `ntâmpinat, la Sascut, acolo unde `ncepe
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, de preo]ii
protoieriilor Sascut [i One[ti, al\turi de autorit\]i
locale [i credincio[i. ~ntre ace[tia, un grup de elevi,
coordonat de prof. Ionela Sandu, care l-a `ntâmpinat pe ierarh cu pâine [i sare, oferindu-i flori [i
cântând colinde. „Emo]ia momentului nu l-a ocolit
nici pe PS P\rinte Ioachim, `n ochii c\ruia au ap\rut
lacrimi de bucurie, izvorâte din dragostea cu care
este `nconjurat de preo]i [i credincio[i, oriunde
popose[te `n arhiepiscopia noastr\“, avea s\ remarce pr. Ioan Negoi]\, protopop de Sascut. ~n aceea[i zi, slujbe de Te Deum au fost oficiate `n prezen]a arhiepiscopului ales al Eparhiei Romanului [i
Bac\ului [i la Catedrala „~n\l]area Domnului“ din
Bac\u, la care au luat parte preo]i din Protoieriile
Bac\u [i Moine[ti, [i la Catedrala Arhiepiscopal\
„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, unde, al\turi de
slujitori ai sfintelor altare din Protoieriile Roman [i
Buhu[i, au fost prezen]i consilierii [i inspectorii
Centrului eparhial, dimpreun\ cu membrii Adun\rii Eparhiale, slujba fiind oficiat\ de p\rintele arhimandrit Pimen Costea, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. (C.G.)

Preo]i [i credincio[i i-au ie[it `n `nt=mpinare PS P\rinte Episcop Ioachim la Sascut

Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman s-a dovedit ne`nc\p\toare pentru mul]imea credincio[ilor [i preo]ilor veni]i `n `nt=mpinarea ierarhului

La Bac\u, credincio[ii
l-au `nt=mpinat
pe episcopul lor
la Catedrala
„~n\l]area Domnului“
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Preo]ii din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
au participat la slujbe [i ceremonii desf\[urate `n
contextul s\rb\toririi Zilei Na]ionale a României.

{TIRI

Conferin]e preo]e[ti pe temele Anului omagial 2014
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, mar]i, 11 noiembrie 2014, `n biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Parohia P\nce[ti, a avut loc `ntâlnirea lunar\ a
preo]ilor Protoieriei Sascut.
Tema conferin]ei a fost „Sf. Martir Constantin
Brâncoveanu - sprijinitor al R\s\ritului Ortodox [i
destinul comun cu cel al Sfântului Ierarh Martir
Antim Ivireanul“. Aceasta a fost prezentat\ de
preotul Stratulat Claudiu de la parohia Orbeni II.
„Privind `napoi `n timp, dincolo de intrigile [i
de tulbur\rile vremii, se vede c\ atât Constantin
Brâncoveanu, cât [i Antim Ivireanul, au fost
adev\rate daruri ale lui Dumnezeu pentru p\mân-

tul românesc. Activit\]ile [i `ndatoririle lor s-au
complinit, rezultând o fericit\ epoc\ de rena[tere
cultural\ [i literar\, cunoscut\ drept culmea cea
mai `nalt\ a vechii culturi române[ti `n Muntenia
sau ca punctul culminant al unei evolu]ii (culturale) de dou\ veacuri“ a men]ionat preotul referent.

Preo]ii din Bac\u au vorbit
despre valoarea [i semnifica]ia
Sfintei ~mp\rt\[anii
Preo]ii Protopopiatului Bac\u s-au `ntâlnit `n
ziua de 11 noiembrie 2014 `ntr-o nou\ conferin]\
pastoral-misionar\.

~n contextul serb\rii „Anului omagial euharistic“ [i „Anului comemorativ al Sfin]ilor Martiri
Brâncoveni“, `n conformitate cu programul - cadru
elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, preo]ii din
Protopopiatul Bac\u au avut bucuria de a se `mp\rt\[i din cuvântul ziditor al preotului prof. univ.
dr. Gheorghe Petraru, prodecanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, care a
conferen]iat despre valoarea [i semnifica]ia Sfintei
~mp\rt\[anii, evocând exemplul sfin]ilor martiri,
care L-au m\rturisit [i s-au `mp\rt\[it cu Mântuitorul Hristos. Totodat\, sfin]ia sa a prezentat exemple
[i solu]ii practice pentru a `ntâmpina eventualele
dificult\]i care pot ap\rea `n misiunea pastoral-misionar\ [i pentru a `mbog\]i activitatea parohial\.

Slujb\ de Te Deum la Ziua Na]ional\
Preo]ii din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului au participat la slujbe [i ceremonii desf\[urate `n contextul s\rb\toririi Zilei Na]ionale a
României.
~n contextul serb\rii Zilei Na]ionale a României, la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman a fost oficiat\ o slujb\ de Te
Deum de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, `nconjurat de soborul preo]ilor consilieri [i inspectori ai Centrului eparhial de la Roman.
~n fa]a preo]ilor [i credincio[ilor prezen]i `n
sfântul l\ca[, Preasfin]ia Sa a ]inut un scurt cuvânt
de `nv\]\tur\ referitor la importan]a unit\]ii
na]ionale [i religioase a românilor de pretutindeni.
„Pentru noi, românii, ziua de ast\zi nu trebuie s\ r\mân\ doar o zi comemorativ\, de pomenire a corifeilor ce au `nf\ptuit marea unire `ntr-un singur stat,
ci trebuie s\ fie [i o zi de angajament solemn `n fa]a

lui Dumnezeu [i a con[tiin]ei str\mo[ilor no[tri, de
a lupta `n continuare pentru ap\rarea identit\]ii spirituale [i na]ionale a poporului nostru“, a men]ionat, printre altele, ierarhul, `n cuvântul s\u.
~n dup\-amiaza aceleia[i zile Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a oficiat o slujb\ de Te Deum
cu ocazia Zilei Na]ionale a României [i la One[ti.
La monumentul dedicat cinstirii eroilor,
„Regina Maria“, situat lâng\ Prim\ria Municipiului, s-a desf\[urat o ceremonie militar\ [i religioas\, `ncununat\ cu slujba de Te Deum, oficiat\ de Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, `nconjurat de soborul preo]ilor din
Protopopiatul One[ti, `n prezen]a reprezentan]ilor autorit\]ilor locale. La eveniment, al\turi
de one[teni, au participat [i numero[i copii de la
[colile din municipiu care, la sfâr[it, `nso]i]i de
profesori, au depus coroane de flori la monumentele eroilor.

Slujb\ de Te Deum la One[ti, 1 decembrie 2014

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM

„Cei cu inima rom=n\“ s-au
reunit [i la Târgu Secuiesc
~ntr-o atmosfer\ deosebit\ a fost serbat\ Ziua
Na]ional\ a României [i `n Târgu Secuiesc, acolo
unde, cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, au fost prezen]i preo]ii din
zona Oituz, precum [i membrii Asocia]iei „Sf.
Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja. Ace[tia au r\spuns invita]iei „Asocia]iei pentru dezvoltare cultural\ [i local\“ Tg. Secuiesc, pentru a s\rb\tori aceast\ minunat\ zi al\turi de cona]ionalii din ora[ul
Târgul Secuiesc, jude]ul Covasna. „Asocia]ia de la
Hârja a fost `nso]it\ de preo]ii din Poiana S\rat\ [i
Oituz, care au participat `mpreun\ cu enoria[ii lor
`mbr\ca]i `n costume populare. Parohiile [i ONGurile noastre au poposit `n ora[ul cu cei mai pu]ini
români din ]ar\ (doar 5% din `ntreaga popula]ie),
ca semn al dragostei [i solidarit\]ii cu românii din
aceast\ zon\ a ]\rii, prin care se dore[te `nt\rirea
con[tiin]ei na]ionale [i a apartenen]ei la un singur
neam“, a declarat preotul Ilarion Mâ]\, pre[edintele
Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja.
„S\rb\toarea a `nceput la biserica din centrul
ora[ului cu salutul G\rzii de onoare a Armatei
Române [i intonarea imnului ]\rii noastre. Slujba de
Te Deum a fost oficiat\ de preo]ii din ora[ul Tg.
Secuiesc, din `mprejurimi [i cei de pe Valea
Oituzului. Institu]iile noastre au depus coroane de
flori al\turi de alte institu]ii ale statului român, `n
cinstea eroilor c\zu]i pentru patrie [i a `nf\ptuitorilor
Marii Uniri din 1918“, a mai men]ionat pr. Ilarion.
Evenimentul a continuat cu mar[ul tuturor celor
prezen]i prin centrul ora[ului, `ncheindu-se cu un
spectacol preg\tit de cadre didactice, copii [i tineri,
printre care s-au num\rat [i copiii din cadrul
Centrelor de art\ [i tradi]ie ale Asocia]iei „Sf.
Voievod {tefan cel Mare“ - Hârja, Gr\dini]a Poiana
S\rat\, {coala Fer\str\u [i Corul Parohiei Oituz.
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BISERICA
{I SOCIETATEA

Vârstnicii din cadrul A[ez\mântului SocialFilantropic „Sfântul Voievod {tefan cel Mare“
din Hârja au avut pl\cerea de a primi `n vizit\ numeroase cete de colind\tori `n preajma Cr\ciunului. Colind\torii, mai mici sau mai mari, veni]i
din `mprejurimi sau mai de departe, au dorit s\
aduc\ bunicilor din Centrele reziden]iale pentru
vârstnici de la Hârja pu]in din atmosfera bucuriei
Na[terii Domnului Iisus Hristos.
Copiii, `nso]i]i de cadrele lor didactice [i reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, i-au bucurat pe
vârstnicii centrului cu cele mai frumoase colinde
[i balade, dup\ care au dorit s\ ofere beneficiarilor, din pu]inul lor, [i câteva daruri.
Prin intermediul Revistei „Cronica Romanului“ dorim s\ le mul]umim vârstnicilor din cadrul

anul VI (XIV) nr. 11-12

De Cr\ciun, al\turi de copiii
[i b\trânii de la Hârja
Asocia]iei „Club 60 plus“, membrilor Asocia]iei
„Sfânta Familie din Nazaret“, copiilor din cadrul
[colilor generale „Ghi]\ Mocanu“ One[ti [i
„Sfântul Voievod {tefan cel Mare“ Nr. 1 Oituz,
tinerilor voluntari de la colegiile „Grigore Moisil“,
„Dimitrie Cantemir“ [i „Gheorghe Asachi“, copiilor veni]i din toat\ zona Ca[inului `nso]i]i de domnul primar [i, nu `n ultimul rând, mul]umim tuturor
persoanelor care au f\cut posibil\ deplasarea colind\torilor `n Hârja (p\rin]i [i profesori). Sper\m
ca vizita s\ fi fost [i `n folosul colind\t\rilor, care

s\ simt\ astfel, cu adev\rat, bucuria iubirii jertfelnice fa]\ de semenii afla]i `n suferin]\.

Preasfin]itul P\rinte Ioachim
`n vizit\ la Centrul de zi
pentru copii
~n atmosfera cald\ a colindelor ce prevestesc
Na[terea Mântuitorului Hristos, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim, Arhiepiscop ales al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost prezent `n mijlocul copiilor [i vârstnicilor de la Hârja, al\turi de
pr. vicar- administrativ Arhim. Pimen Costea, colaboratori de la Centrul eparhial Roman [i de la
Bucure[ti.
Vizita ierarhului a `nceput cu participarea la
un recital de colinde oferit de c\tre beneficiarii
Centrului de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul“, la finalul c\ruia tinerii au primit daruri de
la cei veni]i special pentru a oferi o bucurie acestor copii minuna]i.
Oaspe]ii au vizitat [i Centrele reziden]iale
pentru persoane vârstnice ale Asocia]iei [i Parohiei Hârja, oferindu-le b\trânilor daruri duhovnice[ti [i mângâiere sufleteasc\. S-au vizitat apoi
Centrul de zi pentru copii, atelierele de lucru [i
cabinetele medicale ale complexului social-medical de la Hârja. (pr. Ilarion M+}|, pre[edintele Asocia]iei „{tefan cel Mare“ - Hârja)
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M\iestria artistic\ a colind\torilor [i dragostea
lor pentru tradi]iile biserice[ti au fost
r\spl\tite cu daruri oferite cu generozitate
de PS P\rinte Ioachim B\c\uanul.

ACTUALITATE

Tradi]ionale concerte de Cr\ciun
`n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
Cu binecuvântarea [i `n prezen]a Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, la ini]iativa p\rintelui protopop Costel Mare[, la Catedrala „Na[terea
Maicii Domnului [i Sf. Ierarh
Nicolae“ din Moine[ti a avut
loc, `n seara de 14 decembrie
2014, Concertul de Cr\ciun.
Concertul tradi]ional de colinde, organizat de
Protopopiatul Moine[ti `n Duminica a 28-a dup\
Rusalii, a ajuns la a cincea edi]ie, desf\[urânduse sub forma unei activit\]i cultural-misionare
care, parc\ mai mult ca oricând anul acesta, i-a
unit pe moine[teni ca `ntr-o cin\ duhovniceasc\,
ar\tând c\ `n acest spa]iu binecuvântat de
Dumnezeu chemarea spre cele `nalte ale duhului
se face auzit\ [i `mplinit\.
Seara dedicat\ colindelor a `nceput la ora
17:30 cu Ansamblul „Moine[teanca“ de la Clubul
Elevilor Moine[ti, coordonat de profesor Ifrim
Marinic\, un grup de copii inimo[i care, cu
glasurile lor `ngere[ti aveau s\ preg\teasc\ auditoriul pentru `ntâlnirea cu `naltul cerului pe care
l-a deschis apoi Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului, care a câ[tigat renumele de cel
mai bun cor b\rb\tesc din lume la Jocurile Corale
mondiale de la Riga. Acesteia i-a urmat concertul
de s\rb\tori al `ndr\gitei interprete Paula Seling.
Vocile puternice [i melodioase, timbrul bisericesc aparte, doina - chintesen]\ a folclorului au-

tentic românesc, colindul tradi]ional dar [i cel de pe
diferite meridiane ale lumii - toate acestea au fost
culorile unui frumos tablou muzical pe care dirijorul arhidiacon Iulian Dumitru, `mpreun\ cu
membrii Coralei „Armonia“ l-au d\ruit Moine[tiului `n pragul s\rb\torii Na[terii Domnului.
~n glas de psaltire [i al\ut\, cu ging\[ie, sfial\
[i fior, Paula Seling a transmis prin cuvânt [i cânt
invita]ia c\tre o lume mai bun\, cu suflet de copil,
cu r\bdare de sfânt [i dragoste cum doar Dumnezeu ne-a ar\tat-o. Artista `[i face din cuvântul
Sfântului Apostol Pavel (Epistola I c\tre Corinteni, cap.13) un motto pe care ne arat\ c\ `l tr\ie[te, reu[ind s\ `nv\luie `n pace sfânt\ inimile
celor ce au ascultat-o.
~n `ncheiere, distin[ii colind\tori, `mpreun\ cu
credincio[ii prezen]i `n biseric\ au cântat colindul
„O, ce veste minunat\!“, iar Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul a `mp\r]it daruri celor ce ne-au
`ncântat sufletele [i i-a felicitat pentru c\ s-au
f\cut mesageri ai dragostei divine, d\ruindu-ne,
prin cântecul lor „bucuria de a retr\i fiecare, `n
pe[tera sufletului s\u, na[terea Lui Hristos“.
La final, p\rintele protopop a ]inut s\ aduc\ mul]umiri tuturor credincio[ilor prezen]i, partenerilor [i
coorganizatorilor - municipalit\]ii moine[tene.

„Dup\ datini colind\m“
la Catedrala Arhiepiscopal\
din Roman
Colind\tori din cuprinsul eparhiei Romanului
[i Bac\ului au vestit Preasfin]itului P\rinte

Ioachim Na[terea Domnului la Catedrala „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva“ din Roman.
Bucuria binecuvântat\ a s\rb\torii Na[terii
Domnului s-a rev\rsat peste to]i cei care au ales
s\ petreac\ Duminica dinaintea marelui praznic
`mp\r\tesc la Catedrala arhiepiscopal\ „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva“ din Roman.
~n diminea]a zilei de 21 decembrie 2014,
Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiat\ de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
arhiepiscop-ales al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, `nconjurat de soborul preo]ilor [i
diaconilor slujitori la catedral\, `n prezen]a a
numero[i credincio[i. ~n dup\-amiaza aceleia[i
zile, `ntr-o atmosfer\ specific\ s\rb\torilor de
iarn\, de la ora 17.00, sub genericul „Dup\ datini colind\m“ [i `n prezen]a Preasfin]iei Sale,
s-a desf\[urat concertul tradi]ional de colinde
organizat de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, la care au participat corurile de la m\n\stirile „Buna Vestire“ - Tisa Silvestri, „Adormirea Maicii Domnului“ - Diacone[ti, „Na[terea Maicii Domnului“- Giurgeni, Corala „Paraschevi“ a Catedralei Arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“ [i Grupul Psaltic „Filomelos“ din One[ti.
M\iestria artistic\ a colind\torilor [i dragostea lor pentru tradi]iile biserice[ti au fost
r\spl\tite cu daruri oferite cu generozitate de
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, care,
`n cuvântul s\u, i-a felicitat pe to]i cei care,
prin eforturi sus]inute [i respect fa]\ de valoare, duc mai departe frumosul obiecei al colindelor cre[tine[ti. (pr. Ctin GHERASIM)
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{TIRI
Sf. M. Mc. Ecaterina, cinstit\ la M\n\stirea Ca[in
Biserica „Buna-Vestire [i Sf.
Simeon Noul Teolog“ a `mbr\cat
haine de s\rb\toare `n ziua de
pomenire a Sf. Ecaterina, 25
noiembrie. Prin]esa mucenic\
este ocrotitoarea paraclisului
parohiei M\n\stirea Ca[in II
din jude]ul Bac\u.
~n seara zilei de 24 noiembrie, Biserica parohiei „Buna-vestire“ din M\n\stirea Ca[in a primit
`n sunet de clopote [i cânt\rile Vecerniei icoana
Maicii Domnului Pantanasa - Izb\vitoarea de
boli. Icoana, o copie a celei de la M\n\stirea Vatoped din Muntele Athos, a fost adus\ de la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, cu prilejul
serb\rii hramului paraclisului „Sf. M. Mc. Ecaterina [i Sf. Arhidiacon {tefan“. Slujba Vecerniei
a fost oficiat\ de preo]i de la parohii de pe Valea
Ca[inului, r\spunsurile la stran\ fiind date de
corul „Trysaghion“ din Ia[i.
~n ziua hramului, dup\ citirea Acatistului
Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu Izb\vitoarea de
boli, un sobor de 18 slujitori a oficiat Sfânta Liturghie, sub protia pr. vicar-administrativ arhim.
Pimen Costea, al\turi de care s-au aflat pr. Constantin Alupei, protoiereu al Protopopiatului One[ti, [i membri ai administra]iei eparhiale, delega]i ai PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit `n cadrul Sfintei Liturghii, pr. vicar-administrativ arhim. Pimen

Costea a vorbit despre importan]a rug\ciunii `n
via]a cre[tinilor [i despre felul `n care aceasta trebuie f\cut\ pentru a vedea roadele ei `n via]a
noastr\ [i a transmis celor prezen]i binecuvântarea PS P\rinte Episcop Ioachim.
~n continuare, pr. Ioan Bârg\oanu a mul]umit
tuturor celor prezen]i - preo]i [i credincio[i - [i a
oferit câte o icoana a Maicii Domnului Pantanasa
p\rintelui vicar arhim. Pimen Costea [i pr. protopop Constantin Alupei.
De asemenea, `n acela[i context, a fost evocat\ [i personalitatea Sfântului Paisie Velicicovschi.

„Dat fiind c\ acum câteva zile s-au `mplinit
220 de ani de la na[terea `n cer a Sf. Paisie de la
Neam], ne-am propus ca, `n contextul hramului
bisericii noastre, s\ amintim despre Sf. Paisie [i
rolul rug\ciunii inimii `n Ortodoxie. Sf. Paisie
este cel care readuce `n actualitate importan]a
studierii Sfintei Scripturi [i a `nv\]\turilor Sfin]ilor P\rin]i, `ntemeind la M\n\stirea Neam] un
centru de studiu [i copiere a scrierilor [i `nv\]\turilor Sfintei Bisericii. Totodat\, el vorbe[te despre rolul important al Sfintei Litughii `n via]a
monahului [i a credinciosului, accentuând importan]a rug\ciunii inimii.“, a declarat pr. paroh Ioan
Bârg\oanu. (arhid. Ciprian-Ioan IGNAT)

{i `n acest an, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul s-a rugat la c\p\tâiul celor f\r\
familie adormi]i `ntru Domnul, care-[i dorm somnul de veci `n cimitirul {erb\ne[ti.
~n fiecare an, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul vine la cimitirul din cartierul
{erb\ne[ti, acolo unde `[i dorm somnul de veci
peste 70 de persoane f\r\ ad\post ori f\r\ familie.
Lâng\ crucile smerite de lemn, ierarhul [i-a plecat genunchii [i la `nceputul acestui brumar, rostind o rug\ciune [i aprinzând o lumânare.
Momentul de rug\ciune a fost `mpletit cu
sfin]irea capelei „Sfânta Treime“ din acest cimitir, construc]ie `nceput\ `n anul 2009 de preotul
Ioan Ferchiu [i continuat\ de preotul Adrian
Ghinea. „Acesta este un prim pas ce ne apropie
de intrarea noastr\ `n noua catedral\ `nchinat\
Pogorârii Sfântului Duh“ a subliniat Preasfin]itul
P\rinte Ioachim `n cuvântul s\u de `nv\]\tur\, `n
anul VI (XIV) nr. 11-12
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Tradi]ie, `nnoire [i binecuvântare
la biserica din {erb\ne[ti
care i-a felicitat pe preo]ii [i credincio[ii din
parohia {erb\ne[ti pentru implicarea `n lucrarea
ziditoare [i `nnoitoare la care s-au pornit cu
dragoste de Dumnezeu.
Tot `n cadrul acestui moment solemn, la propunerea protopopului Costic\ Busuioc, ierarhul a
oferit preotului paroh Adrian Ciprian Ghinea distinc]ia de iconom stavrofor. Apoi, dup\ rug\ciunile de pomenire rostite `n noua sal\ praznicar\ a
centrului, Preasfin]ia Sa a binecuvântat hainele,
alimentele [i celelalte bunuri care au fost trimise
c\tre centrele sociale ale Eparhiei [i la c\minele
de b\trâni din Bac\u [i Roman. Momentul de
rug\ciune s-a prelungit `n lumina lin\ a apusului,
când soborul condus de ierarh a purces c\tre crucile de lemn din spatele cimitirului. Acolo au fost
aprinse lumân\ri `n amintirea celor al c\ror nume
este cunoscut doar de c\tre Dumnezeu. (pr. Ctin
GHERASIM)
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Patriarhia Român\ a luat act cu mâhnire
de decizia Cur]ii Constitu]ionale
a României privitoare la ora de religie.

BISERICA
{I {COALA

O decizie discriminatorie [i umilitoare pentru ora de religie
Patriarhia Român\ a luat act cu mâhnire de decizia Cur]ii Constitu]ionale a României privitoare
la ora de religie. ~ntr-o societate marcat\ de fenomenul seculariz\rii [i al indiferentismului religios,
formarea [i cultivarea unei con[tiin]e vii [i m\rturisitoare a valorilor credin]ei [i ale familiei tradi]ionale par s\ devin\ realit\]i tot mai incomode.
Textul declarat neconstitu]ional este urm\torul:
„La solicitarea scris\ a elevului major, respectiv a
p\rin]ilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul
minor, elevul poate s\ nu frecventeze orele de religie“. Astfel, decizia Cur]ii Constitu]ionale induce
ideea solicit\rii `n scris de c\tre p\rin]i a studierii
Religiei de c\tre copiii lor `n [colile de stat.
~n contextul dezbaterii parlamentare a ini]iativei legislative a domnului deputat Remus
Cernea pentru modificarea articolului 18 din Legea educa]iei na]ionale nr. 1/2011 prin `nlocuirea
disciplinei Religie cu disciplina Etic\ [i cultur\
civic\ `n `nv\]\mântul primar, gimnazial, liceal [i
profesional, ca parte a trunchiului comun [i acordarea de calificative la disciplina Religie,
Patriarhia Român\ a solicitat Senatului României
respingerea acestei propuneri legislative din mai
multe motive redate `ntr-un comunicat al Biroului de Pres\ al Patriarhiei Române.
1. Prezen]a disciplinei Religie `n `nv\]\mântul
preuniversitar românesc este `n conformitate cu:
prevederile art. 32, alin. (7) din Constitu]ia
României (Statul asigur\ libertatea `nv\]\mântului religios, potrivit cerin]elor specifice fiec\rui
cult. ~n [colile de stat, `nv\]\mântul religios este
organizat [i garantat prin lege); prevederile art.
32, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioas\ [i regimul general al cultelor (~n

`nv\]\mântul de stat [i particular, predarea
Religiei este asigurat\ prin lege cultelor recunoscute); prevederile art. 18, alin. (1) din Legea educa]iei na]ionale nr. 1/2011 (Planurile-cadru ale
`nv\]\mântului primar, gimnazial, liceal [i profesional includ Religia ca disciplin\ [colar\, parte
a trunchiului comun. Elevilor apar]inând cultelor
recunoscute de stat, indiferent de num\rul lor, li
se asigur\ dreptul constitu]ional de a participa la
ora de Religie, conform confesiunii proprii).
2. Sistemul na]ional de `nv\]\mânt nu prevede
posibilitatea existen]ei disciplinelor cu statut facultativ. Religia este disciplin\ [colar\, parte a
trunchiului comun. Potrivit legisla]iei `n vigoare,
este obligatorie prezen]a Religiei printre celelalte
discipline din schema orar\, dar nu este obligatorie participarea elevilor la ora de Religie. Un exemplu similar la o alt\ disciplin\ din trunchiul
comun: pentru neparticiparea elevului la orele de
educa]ie fizic\ este necesar\ scutirea medical\.
3. ~n contextul legislativ european, `n mai
multe ]\ri ale Uniunii Europene este asumat\ o
perspectiv\ similar\ cu cea precizat\ `n legisla]ia
româneasc\ (disciplin\ obligatorie, predat\ confesional, cu posibilitatea de a nu participa, la solicitarea scris\ a elevului major, respectiv a
p\rin]ilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor): Austria, Cipru, Finlanda, Germania,
Grecia, Irlanda, Malta.
4. Disciplina Religie propune, nu impune valori spirituale [i morale ce stau la baza culturii europene [i na]ionale, valori la care elevii trebuie s\
aib\ acces `n mod liber [i care au un rol formativ
deosebit, demonstrat [i de studiile sociologice `n

domeniu. Valorile acestea sunt diferite de cele
propuse `n cadrul orelor de Etic\ [i cultur\ civic\.
5. ~n prezent, disciplina Educa]ie civic\/Cultur\ civic\ face parte din planurile-cadru ale `nv\]\mântului primar/gimnazial, din aria curricular\ „Om [i societate“.
6. Evaluarea face parte din specificul oric\rei
materii [colare [i este, a[adar, necesar\ [i la ora de
Religie. Lipsa evalu\rii elevilor la ora de Religie
sau g\sirea unor solu]ii de evaluare alternative la
not\ poate constitui o depreciere a statutului acesteia ca disciplin\ [colar\. Nota func]ioneaz\ ca un
stimulent al `nv\]\rii atât `n sens pozitiv („`nv\] ca
s\ iau o not\ mare“), cât [i negativ („dac\ nu mi se
pun note, de ce s\ mai `nv\]?“). Corelat cu acest
rol de motivare, nota este apreciat\ de elevi [i profesori ca un barometru al efortului elevilor.
Efortul depus de elevi `n acumularea de
cuno[tin]e [i `n formarea de atitudini [i conduite
moral-religioase se cere r\spl\tit [i valorizat.
Preciz\m c\ decizia Cur]ii Constitu]ionale a
României, din ziua de 12 noiembrie 2014, prin
care s-a admis excep]ia de neconstitu]ionalitate a
dispozi]iilor art. 9, alin. (2), teza `ntâi din Legea
`nv\]\mântului nr. 84/1995 [i ale art. 18, alin. (2),
teza `ntâi din Legea educa]iei na]ionale nr.
1/2011, nu are nicio leg\tur\ cu propunerea domnului deputat Remus Cernea (a[a cum `n mod
tenden]ios au sugerat unele institu]ii media) [i nu
afecteaz\ prevederile legale pentru respingerea
ini]iativei legislative men]ionate.
Decizia Cur]ii Constitu]ionale privitoare la
ora de religie aduce o nou\ provocare pentru misiunea Bisericii `n societatea româneasc\.
(Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne)
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ANUL OMAGIAL 2014
Simpozion Jude]ean dedicat Sfin]ilor Martiri Brâncoveni
~n contexul Anului omagial
euharistic (al Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii)
[i Anului comemorativ al
Sfin]ilor Martiri Brâncoveni, `n
Eparhia Romanului [i Bac\ului
s-a organizat Simpozionul
Omagial Jude]ean intitulat
„Sfin]ii Martiri Brâncoveni Martori [i m\rturisitori “.
Simpozionul Omagial Jude]ean intitulat
„Sfin]ii Martiri Brâncoveni - Martori [i m\rturisitori“ s-a desf\[urat cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n perioada 1 octombrie -10 noiembrie, `n 14 institu]ii
de `nv\]\mânt din Bac\u: Colegiile Na]ionale
„Ferdinand I“, „Vasile Alecsandri“, „George
Apostu“, „Ion Ghica“, „Gheorghe Vrânceanu“,
„Henri Coand\“, „{tefan cel Mare“, {colile „Al.
I. Cuza“, „Dr. Al. {afran“, „Constantin Platon“,
„Mihail Sadoveanu“, „Mihai Dr\gan“, „Spiru
Haret“ [i Palatul Copiilor. Partenerii acestui eveniment au fost Funda]ia „Episcop Melchisedec“
Filiala Bac\u, Parohia Ortodox\ Lazaret, Prim\ria Bac\u [i Inspectoratul {colar Jude]ean Bac\u.
Scopul proiectului a fost acela de a aduce
`naintea tinerilor elevi [i credincio[i ai Eparhiei
noastre pilda vie]ii „celei mai frumoase familii
române[ti“ a Brâncovenilor. Au fost organizate
`ntâlniri cu tinerii pentru l\murirea unor aspecte
teoretice [i practice privitoare la Tainele Spovedaniei [i ~mp\rt\[aniei. Elevii au putut aduce prinos de cinstire Sfin]ilor Brâncoveni `n cadrul
acestui simpozion prin intermediul concursurilor
de eseuri, poezii religioase [i pictur\, [i nu `n ultimul rând, participând la concursul multimedia
intitulat „File de acatist“. Acesta din urm\ a avut
sec]iuni prin care s-a propus participan]ilor realizarea de clipuri video despre Sfin]ii Brâncoveni
[i postere sau fotografii despre Spovedanie [i ~mp\rt\[anie, crea]iile fiind jurizate la Colegiul Na]ional „Ferdinand I“ Bac\u.
La acest simpozion s-au num\rat peste 90 de
cadre didactice [i 4000 de elevi participan]i, dintre care 400 de elevi s-au eviden]iat `n cadrul
concursurilor. Cele mai frumoase crea]ii au fost
premiate `n seara zilei de luni, 10 noiembrie, la
Teatrul de Var\ din Bac\u [i au fost prezentate
publicului larg `n cadrul unei expozi]ii.
Evenimentul, desf\[urat `n seara de duminic\,
9 noiembrie 2014, la Teatrul de Var\ „Radu Beligan“ din Bac\u, a fost festivitatea de `ncheiere
a Simpozionului Omagial Jude]ean „Sfin]ii Maranul VI (XIV) nr. 11-12

Piesa „Plecare f\r\ `ntoarcere“
Joi, 11 decembrie 2014, la invita]ia Funda]iei „ Melchisedec {tef\nescu“, cu
binecuv=ntarea PS P\rinte Episcop Ioachim [i la Casa de Cultur\ din Roman a
fost sus]inut spectacolul cu piesa „Plecare f\r\ `ntoarcere“, `n interpretarea actorilor de la Compania de Teatru „Civic Art“ Bucure[ti. Aceast\ punere `n scen\
reprezint\ o dramatizare a romanelor „Ultimul Constantin“ de Ileana Toma, [i
„Neamul Basarabilor“ de Aurel Petrescu, adaptate, la rândul lor, dup\ piesele de
teatru „Ultimul drum al lui Constantin Brâncoveanu“ de Dan T\rchil\, [i
„Constantin Brâncoveanu“ de Nicolae Iorga.
Spectacolul, care s-a jucat pe mai multe scene din ]ar\ `n 2014, cu prilejul
comemor\rii a 300 de ani de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu,
a ajuns la Roman prin intermediul Funda]iei „Melchisedec {tef\nescu“ [i cu sprijinul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
tiri Brâncoveni - Martori [i m\rturisitori“. Pe parcursul a dou\ ore, spectatorii au vizionat filmul
care evoc\ jertfa Sfin]ilor Brâncoveni, realizat de
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ Filiala Bac\u, [i
au fost `ncânta]i de balada „Constantin Brâncoveanul“, pe versuri de Vasile Alecsandri, interpretat\ de grupul de muzic\ psaltic\ Filomelos
din One[ti, dirijat de doamna preoteas\ Paula
Cauti[. Momentul culminant al serii a fost
punerea `n scen\ a piesei de teatru „Plecare f\r\
`ntoarcere“ de actorii de la Compania de Teatru
„Civic Art“ din Bucure[ti. Piesa a adus `n aten]ie
ultimele momente din via]a Sfântului Domnitor
Constantin, petrecute `ntr-una din celulele
`nchisorii „Ediculé“ din Istanbul, cu pu]in timp

`naintea decapit\rii sale, a fiilor s\i [i a sfetnicului Ianache V\c\rescu. Scenariul [i regia au
apar]inut actorului Marian Ciripan, care l-a [i interpretat pe sfântul voievod martir Constantin
Brâncoveanu, al\turi de actorii Cristina Moldoveanu, `n rolul doamnei Marica Brâncoveanu,
Corneliu Jipa, `n rolul stolnicului Cantacuzino [i
Cristian Dionisie, `n rolul trimisului sultanului,
Imbrohorul Kuciuk Selin.
Seara cultural-religioas\ s-a `ncheiat cu rostirea cuvântului de binecuvântare [i `nv\]\tur\ al
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, care a numit
evenimentul „o veritabil\ catehez\ cultural\, o
m\rturisire de credin]\ ortodox\, dar [i o lec]ie de
patriotism autentic“. (pr. Ctin GHERASIM)
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Voievodul Constantin Brâncoveanu a acordat
un sprijin generos culturii na]ionale.

DOSAR

Lumina iubirii jertfelnice str\bate veacurile *
~n acest an, `nchinat `n
Patriarhia Român\ Sfin]ilor
Martiri Brâncoveni, la `mplinirea a 300 de ani de la m\rturisirea lor de credin]\ pecetluit\ cu sânge, am dorit, prin
toate manifest\rile pe care
le-am organizat, s\ `ntip\rim
`n inimi [i `n cugete, spre aducere aminte, chipul luminos al
acestor m\rturisitori ai
credin]ei tr\ite `ntru Hristos,
pild\ de iubire jertfelnic\ [i
statornic\ fa]\ de Biseric\ [i
de poporul român.
† Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române
Cinstirea memoriei Sfin]ilor Brâncoveni a
avut `n acest an comemorativ un dublu aspect: pe
de o parte, evocarea mo[tenirii spirituale a marelui domnitor martir ne-a condus spre o experien]\
liturgic\ [i misionar-pastoral\ de mare intensitate. Omagierea liturgic-misionar\ a Sfin]ilor
Martiri Brâncoveni a fost `mplinit\ prin
s\vâr[irea de rug\ciuni, slujbe, procesiuni [i
pelerinaje cu sfintele sale moa[te, a[ezate, dup\
deshumarea de la biserica Sfântul Gheorghe –
Nou din Bucure[ti, `ntr-o racl\ din argint aurit,
`mpodobit\ cu motive stilistice brâncovene[ti.
Astfel, `n acest an, m\n\stirile brâncovene[ti au
primit binecuvântarea ctitorului, cinstit de data
aceasta ca sfânt al Bisericii Ortodoxe Române.
Dimensiunea [tiin]ific-academic\ a omagierii
Sfin]ilor Brâncoveni s-a manifestat `n mod cumulativ, prin publicarea de lucr\ri de specialitate,
organizarea de manifest\ri [tiin]ifice – congrese,
colocvii, seminarii, conferin]e –, menite s\ evoce
[i s\ readuc\ `n prim plan jertfa, personalitatea acestor binecredincio[i m\rturisitori ai Ortodoxiei,
realiz\rile `n plan politico-diplomatic precum [i
impun\toarea oper\ cultural-spiritual\ a Sfântului
Constantin Brâncoveanu. (…)

Sprijin generos pentru
cultura na]ional\
Voievodul Constantin Brâncoveanu a domnit
`n `mprejur\ri critice, pe care a reu[it mult\

vreme s\ le domine cu mult\ `n]elepciune, echilibru, prevedere [i discern\mânt, fiind un abil
diplomat [i un domnitor patriot. ~ntr-o epoc\ atât
de fr\mântat\, domnia sa, `ndelungat\ [i rodnic\,
`mbr\]i[ând un sfert de veac, `ntre 29 octombrie
1688-24 martie 1714, a `nsemnat o perioad\ de
stabilitate [i dezvoltare. Probabil cea mai izbutit\
caracterizare a acestui domn cre[tin apar]ine
Sfântului Antim Ivireanul, Mitropolitul }\rii
Române[ti: „str\luce[te `ntr-`nsa (`n persoana

sa) domneasca mare podoab\, dar `nfrumuse]at\
cu bun\tatea faptelor, `n]elepciunea cea politiceasc\, dar unit\ cu râvna cea cre[tineasc\, sfatul cel mare, dar `nso]it cu puterea legilor, dreptatea cea cu socotin]\, dar `mpreun\ cu blânde]e
[i cu `ndelung\ r\bdare“1.
Spirit cu un vast orizont cultural, educat `n
mediul c\rtur\resc din jurul familiei Cantacuzino
[i `nconjurat de min]i luminate, voievodul Constantin Brâncoveanu a acordat un sprijin ge-
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Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu
a ctitorit un mare num\r de l\ca[uri sfinte.

 neros culturii na]ionale. ~n mod evident, [coala,

tiparul [i arta au fost priorit\]ile unui program
cultural izvorât din iubirea de neam, voievodul
manifestând `n tot cursul domniei sale o preocupare tenace pentru luminarea poporului prin `nv\]\tur\, pentru cultura tip\rit\ [i pentru cultivarea
frumosului `n art\.
„Mult s-a silit – afirm\ c\rturarii {erban [i
Radu Greceanu – [i nevoit ori cu ce mijloc de a
aduce `nv\]\tur\ [i [tiin]\ `n sufletele omene[ti, lucru iubit de Dumnezeu [i folos de ob[te, mai vârtos rodului nostru românesc“2. Domnitorul a fost
un ctitor al `nv\]\mântului românesc de toate
nivelurile, de la cel elementar, c\ruia, prin tipografiile domne[ti, i-a oferit manualele de studiu, la
cel superior, care a atins `n epoca brâncoveneasc\
o calitate ce-i permitea s\ rivalizeze cu Marea
{coal\ a Patriarhiei Ecumenice. Astfel, domnitorul
a renovat `n anul 1694 [i a reorganizat `n anul
1707 Academia Domneasc\ de la M\n\stirea Sfântul Sava din Bucure[ti, `ntemeiat\ de predecesorul s\u, {erban Cantacuzino; i-a asigurat un
corp de profesori reputa]i [i o program\ menit\ a
da cursan]ilor o solid\ educa]ie. Totodat\, voievodul a f\cut acestei Academii `nsemnate danii, aduc\toare de venituri care s\-i asigure `ntre]inerea, [i
a `nzestrat-o cu o bogat\ bibliotec\. Prestigiul
acestei institu]ii de `nv\]\mânt superior ajunsese
atât de ridicat `ncât era frecventat\ de numero[i
elevi din Balcani sau din Rusia, fiind, al\turi de
Academia Patriarhiei Ecumenice, principalul centru al `nv\]\mântului r\s\ritean.
Prin burse acordate celor mai merituo[i elevi
[i prin atragerea la curtea sa a unor min]i luminate, voievodul a creat o genera]ie de c\rturari
de mare valoare, c\rora le-a asigurat cadrul
prielnic pentru o activitate creatoare.
De asemenea, domnitorul a sprijinit activitatea tipografic\, a[ezat\ dintru `nceput sub
obl\duirea Bisericii, recunoscând acesteia misiunea de luminare a poporului. S-au `nfiin]at, din
veniturile domniei, noi tipografii la Buz\u,
Snagov, Râmnicu Vâlcea [i Târgovi[te, `n care au
v\zut lumina tiparului un num\r impresionant de
scrieri, majoritatea acestor titluri fiind `n limba
român\. Ponderea cea mai important\ o de]ine, ca
[i `n deceniile trecute, cartea de cult, `ns\ se constat\ tot mai mult o diversificare a publica]iilor
atât teologice (c\r]i de `nv\]\tur\ cre[tin\ [i zidire
duhovniceasc\, scrieri parenetice [i pastorale),
cât [i laice (lucr\ri istorice [i scrieri sapien]iale).
Având credin]a c\ adev\rul trebuie s\ fie `mp\rt\[it, tip\riturile brâncovene[ti s-au `mp\r]it `n
dar „spre folosul de ob[te al neamului românesc“3. Acest imens volum de carte, care a circulat `n `ntreg spa]iul românesc, a transmis mesajul unit\]ii de neam, origine, limb\ [i cultur\ a
românilor [i hot\rârea Bisericii [i a institu]iei
domne[ti de a dep\[i definitiv epoca slavonismului cultural.
anul VI (XIV) nr. 11-12

~n 1694 domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) transform\ {coala „Sfântul
Sava“, aflat\ la acea dat\ `n centrul Bucure[tiului, `n Academia Domneasc\

~n slujba ap\r\rii dreptei credin]e
Totodat\, `n contextul intensific\rii prozelitismului altor confesiuni, mai cu seam\ `n
Transilvania, unde credincio[ii ortodoc[i erau
expu[i presiunilor de catolicizare ale autorit\]ilor
de la Viena, tiparul a fost pus `n slujba ap\r\rii
dreptei credin]e, recunoscându-i-se `nsemn\tatea
`n lucrarea apologetic\ a Bisericii. Slujind cu
râvn\ Ortodoxia, domnitorul a pus la dispozi]ia
teologilor ortodoc[i tipografiile domne[ti, `n care
au ap\rut lucr\ri apologetico-polemice menite a
contracara prozelitismul catolic [i protestant.
„Ca un iubitor de patrie ce era“4, prin protec]ia
pe care a ar\tat-o Bisericii Ortodoxe din Transilvania, domnitorul slujea [i neamului românesc,
intuind c\ atragerea românilor la catolicism, sau
la o alt\ confesiune, ar fi putut implica [ubrezirea
con[tiin]ei na]ionale [i pierderea identit\]ii.
Având, potrivit cronicarului Radu Greceanu, „mare râvn\ [i fierbinte dragoste spre a
zidi [i `nfrumuse]a loca[urile lui Dumnezeu“5, binecredinciosul voievod Constantin
Brâncoveanu a ctitorit un mare num\r de
l\ca[uri sfinte, toate purtând amprenta specific\
a stilului artistic c\ruia voievodul martir i-a
`mprumutat numele, adic\ stilul brâncovenesc.
Pecetea acestui stil original rezid\ `n sinteza armonioas\ dintre tradi]ia bizantin\, arta popular\
[i influen]ele occidentale [i orientale, iar elementele sale definitorii sunt: unitatea de concep]ie, omogenitatea motivelor, claritatea [i
echilibrul compozi]ional, armonia liniilor, fastul
decorativ, aten]ia pentru detaliu, gustul spre rafinament [i somptuos. Gra]ie actului ctitoricesc
domnesc, }\rile Române s-au `mbog\]it cu
nepre]uite podoabe ale arhitecturii ecleziale [i

laice, de la mari ansambluri m\n\stire[ti, precum
Hurezi, Sâmb\ta de Sus, Mamul [i Surpatele, sau
biserici, de pild\, cele de la Doice[ti, Ismail sau
F\g\ra[, pân\ la impresionantele cur]i domne[ti [i
palate de la Bucure[ti [i Târgovi[te, Potlogi [i
Mogo[oaia. ~n strâns\ rela]ie cu realiz\rile din
domeniul arhitecturii, cunosc o dezvoltare f\r\
precedent artele plastice [i cele decorative. Toate
expresiile artei brâncovene[ti `n arhitectur\,
sculptur\, pictur\ mural\ [i de icoane, sau `n arta
metalelor pre]ioase, a broderiilor [i a miniaturii,
ilustreaz\ sim]ul estetic rafinat [i spiritul eclectic
al epocii.
Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost
un sprijinitor al Ortodoxiei ecumenice [i binefacerile sale s-au rev\rsat cu generozitate asupra
`ntregului R\s\rit ortodox. Patriarhia Ecumenic\,
Patriarhia Alexandriei, a[ez\mintele ortodoxe din
insula Halki, din Sfântul Munte Athos, de la
Locurile Sfinte de la Ierusalim [i Sinai au beneficiat de `nsemnate danii `n bani, odoare [i obiecte
de cult, `nchin\ri de m\n\stiri. ~n afara ajutoarelor materiale, domnitorul român s-a `ngrijit
de publicarea c\r]ilor de ritual [i de `nv\]\tur\
necesare credincio[ilor ortodoc[i de limb\ greac\,
arab\ [i georgian\. A fost, a[a cum recunosc cu
mult\ admira]ie `nv\]a]ii greci `n[i[i, „zelos sprijinitor al `nv\]\turii grece[ti [i binef\c\torul cel
mai uman al elinilor“6, „ad\postul de ob[te al
acestui neam nenorocit“7. Dac\ `ncercarea de a
`ntemeia o tipografie pus\ `n slujba Patriarhiei
Ecumenice a e[uat, binecredinciosul voievod a
d\ruit Patriarhiei Antiohiei [i Bisericii Georgiei
dou\ tiparni]e complete care au impulsionat via]a
cultural\ a cre[tinilor arabi [i georgieni. Putem
afirma, a[adar, f\r\ nicio exagerare, c\ }ara
Româneasc\ a fost `n epoca brâncoveneasc\
27



S\ cinstim `n duh de rug\ciune credin]a jertfelnic\ fa]\ de
Biseric\ [i neam [i testamentul de iubire nem\rginit\
fa]\ de Dumnezeu al Sfin]ilor Martiri Brâncoveni.

 principalul centru de iradiere a culturii orto- evanghelic al voievodului, rostit fiilor s\i, plin de
doxe `n sud-estul Europei.
Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a fost, a[adar, un creator de cultur\, un
generos mecena al literelor [i [tiin]ei, un domnitor care a dobândit nemurirea `n con[tiin]a poporului prin „faptele cele mult l\udate [i de toat\
suflarea ]\rii acesteia cinstite [i iubite“8, dar, totodat\, a fost un fiu devotat al Bisericii Ortodoxe,
un mare ctitor iubitor de Hristos [i de Biseric\, un
model de via]\ virtuoas\ [i de statornicie `ntru
dreapta credin]\.

O lec]ie pentru eternitate
~nv\]\m de la Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu râvna de-a sluji Ortodoxia
[i neamul românesc, con[tiin]a responsabilit\]ii [i smerenia cu care a purtat „jugul
domniei“ – sintagm\ ce revine de mai multe ori
`n coresponden]a sa, iubirea jertfelnic\ fa]\ de
Hristos [i Biserica Sa, d\rnicia care `nt\re[te
comuniunea cu Dumnezeu [i cu semenii, statornicia `n credin]\ lipsit\ de orice umbr\ de
dispre] [i de respingere fa]\ de cei de alt\ confesiune, dârzenia, curajul m\rturisirii [i senin\tatea `n fa]a mor]ii martirice, devenind
m\sura demnit\]ii cre[tine române[ti `n timp de
`ncercare.
R\zbate peste veacuri, consemnat de secretarul s\u, Anton Maria del Chiaro, `ndemnul

curaj [i demnitate, `n ziua de 15 august 1714, `n
momentul `n care a preferat moartea decât s\ se
lepede de credin]a cre[tin\: „Fiii mei, fi]i curajo[i! Am pierdut tot ce am avut `n aceast\ lume;
cel pu]in s\ ne mântuim sufletul [i s\ ne sp\l\m
p\catele cu sângele nostru“9.
S\ cinstim `n duh de rug\ciune credin]a jertfelnic\ fa]\ de Biseric\ [i neam [i testamentul de
iubire nem\rginit\ fa]\ de Dumnezeu al Sfin]ilor
Martiri Brâncoveni – Constantin Voievod [i cei
patru fii ai s\i, Constantin, {tefan, Radu [i Matei
– `mpreun\ cu sfetnicul Ianache V\c\rescu,
având `ncredin]area c\ sunt „ocrotitori [i
rug\tori pentru Biserica [i neamul românesc“,
dup\ cum m\rturisim [i `n condacul ce le este
`nchinat, [i c\ Dumnezeu prime[te rug\ciunile
celor care L-au m\rturisit `naintea oamenilor cu
pre]ul vie]ii lor (cf. Luca 12, 8).

* Cuvânt la deschiderea lucr\rilor
Conferin]ei pastoral-misionare a Arhiepiscopiei
Bucure[tilor, Bucure[ti – 19 noiembrie 2014,
Ploie[ti – 20 noiembrie 2014
1
SF. ANTIM IVIREANUL, „Scrisoare dedicatorie“,
`n: Ciasoslov, Târgovi[te, 1715. Vezi Ion BIANU, Nerva HODO{, Bibliografia româneasc\ veche 1508-1830, tomul
I: 1508-1716, Bucure[ti, Edi]iunea Academiei Române,
Stabilimentul Grafic J.V. Socec, 1903, p. 496.
2
{ERBAN [I RADU GRECEANU, „Predoslovie“ la SFÂNTUL
IOAN GUR| DE AUR, M\rg\ritare, Bucure[ti, 1691, `n:

DOSAR

I. BIANU, N. HODO{, Bibliografia româneasc\ veche 15081830, tomul I: 1508-1716, p. 318.
3
I. BIANU, N. HODO[, Bibliografia româneasc\ veche
1508-1830, tomul I: 1508-1716, p. 236.
4
RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin
Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), edi]ie critic\ de
Aurora Ilie[, republicat\ `n: Cronicari munteni, selec]ia textelor, studiu introductiv, note, comentarii [i glosar de Dan
Horia Mazilu, (Opere fundamentale), Bucure[ti, Editura
Funda]iei Na]ionale pentru {tiin]\ [i Art\/Univers Enciclopedic, 2004, p. 644.
5
RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), p. 611.
6
MANU APOSTOL, „Prefa]\ `nchinat\ domnitorului
Constantin Brâncoveanu“ la volumul `n limba greac\ intitulat Sentin]ele vechilor filosofi (Maxime filosofice),
Târgovi[te, 1713. Pentru traducerea acestei prefe]e, a se
vedea: I. BIANU, N. HODO[, Bibliografia româneasc\ veche,
tom. 1 (1508-1716), pp. 489-491 (citatul la p. 490).
7
Scrisoarea predicatorului Ioan Avramie c\tre patriarhul
Hrisant al Ierusalimului, 17 noiembrie 1709, `n: Eudoxiu
de HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor,
vol. XIV. Documente grece[ti privitoare la istoria românilor,
publicate dup\ originalele, copiile Academiei Române [i
tip\rituri de N. Iorga, Partea a III-a, c. 1560-c. 1820,
Bucure[ti, 1936, doc. XXXVIII, p. 60.
8
RADU GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin
Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), p. 407.
9
Anton Maria DEL CHIARO, Istoria delle moderne revoluzioni della Valachia, nuovo edizione per cura di N. Iorga,
Bucarest, p. 181 [trad. `n lb. rom.: Revolu]iile Valahiei (dup\
textul reeditat de N. Iorga), `n române[te de S. Cris-Cristian,
cu o introducere de N. Iorga, Ia[i, Via]a Româneasc\, 1929,
republicat\ sub titlul Revolu]iile Valahiei, studiu introductiv [i
note de Arhim. Mihail Stanciu [i Acad. Gabriel {trempel,
Bucure[ti, Editura Basilica, 2012.
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IN MEMORIAM

Amintiri sih\stre[ti despre patriarhul mun]ilor
Sâmb\t\, 29 noiembrie a.c., la
M\n\stirea Sih\stria s-a f\cut
pomenirea p\rintelui arhim.
Victorin Oanele la 40 de zile de
la na[terea sa `n ceruri. ~n lista
m\n\stirilor de prim rang ale
monahismului românesc, Sih\stria din codrii Neam]ului este
a[ezat\ la loc de mare cinste.
Aceasta se datoreaz\ nu numai
cadrului pitoresc `n care este
amplasat\, ci mai ales p\rin]ilor
`mbun\t\]i]i ce au vie]uit `n
acest a[ez\mânt de-a lungul
timpului. Numele m\n\stirii se
asociaz\ cu renumele marilor
stare]i [i duhovnici care, prin
misiunea lor, `ntr-o perioad\ de
represiune pentru Biserica Ortodox\, i-au conferit o aureol\
cu totul deosebit\.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Când spui Sih\stria, imediat gândul se `ndreapt\ la P\rintele Cleopa, la Paisie, la Ioanichie, [i la mul]i asemenea lor, dar [i la neobositul,
harnicul [i paradigmaticul ei stare], Victorin Oanele, supranumit de mult\ vreme Tataia.
Avva Cleopa Ilie a ajuns o personalitate marcant\ a vie]ii monahale moldave datorit\ rela]iei
duhovnice[ti pe care a avut-o cu Avva Paisie
Olaru, iar P\rintele Ioanichie B\lan, autorul
primului Pateric românesc, s-a ridicat la m\sura
cea mai `nalt\ a duhovniciei prin ceilal]i doi.
Ace[ti trei cuvio[i de la Sih\stria, - au mai fost [i
al]ii, bine`n]eles - au ajuns s\ fie atât de cunoscu]i
[i datorit\ stare]ului lor, P\rintele Victorin.
Nic\ieri altundeva nu s-a putut observa mai bine
ca la Sih\stria sinergia lucr\rilor din Biseric\.
Niciunde nu s-a `n]eles mai bine c\ Marta este indispensabil\ Mariei, a[a cum s-a `n]eles acest lucru la M\n\stirea Sih\stria. Dictonul latin Ora et
labora, aici, era mai mult decât evident [i relevant, vie]uitorii acestei lavre `mpletind lucrarea
tainic\ a rug\ciunii cu osteneala ascult\rilor zilnice. De-a lungul timpului `ns\, cei trei mari
anul VI (XIV) nr. 11-12

Arhim. Victorin Oanele (1931-2014)

p\rin]i ai Sih\striei, unul dup\ altul, au fost
chema]i `n odihna ve[nic\ a lui Dumnezeu. ~n
cele din urm\, a plecat [i P\rintele stare] Victorin.
Mi-a fost dat s\-i cunosc bine pe to]i [i s\ le
stau `n preajm\. Mi-a fost dat s\ v\d Sih\stria f\r\
cei trei, precum [i f\r\ mul]i al]i cuvio[i paradigmatici, `ns\ mi-e greu s\ anticipez cum va ar\ta
aceast\ oaz\ de spiritualitate peste câ]iva ani de la
na[terea `n ceruri a P\rintelui stare] Victorin. Sper
ca rugile celor pleca]i din via]a aceasta s\ inspire
pe cei r\ma[i `n urm\-le [i s\ r\mân\ pe linia pe
care au fixat-o `nainta[ii, s\ duc\ mai departe duhul Sih\striei `n care s-au format atâ]ia c\lug\ri,
c\lug\ri]e, preo]i [i mireni.

Stare]ul cuvio[ilor,
prietenul patriarhilor
La acest ceas al trecerii P\rintelui Victorin `n
via]a ve[nic\, o prim\ concluzie pe care a[ vrea s\

o exprim ar fi aceea c\ Tataia a fost stare]ul multor
cuvio[i cu via]\ sfânt\, dar [i al multor personalit\]i
din via]a bisericeasc\. A fost stare]ul-director al
celei mai importante [coli duhovnice[ti, unde s-au
format `n vremuri de prigoan\ multe personalit\]i
care au salvat spiritualitatea româneasc\ ortodox\
`ntr-un timp special din istoria bimilenar\ a bisericii noastre. Este binecunoscut faptul c\ P\rintele
Victorin a primit `n m\n\stire [i apoi a tuns `n c\lug\rie pe actualul patriarh al României, Preafericitul
P\rinte Daniel. La `nmormântarea stare]ului de la
Sih\stria, la care m-am `nvrednicit [i eu a fi prezent, Preasfin]itul Varlaam Ploie[teanu, Vicar patriarhal, a citit mesajul Prefericitului Daniel, Patriarhul României, `n care ar\ta bogata [i curajoasa activitate a p\rintelui Victorin, `n cei 42 de ani cât a
stat `n scaunul st\re]esc al m\n\stirii Sih\stria. ~ntre
altele, amintea faptul c\ acesta a fost stare]ul care a
primit vizita mai multor patriarhi [i `ntâist\t\tori de
Biserici Ortodoxe. Probabil a avut o mare evlavie
la cei ale[i de Dumnezeu `n demnit\]i biserice[ti la
nivelul cel mai `nalt, de aceea i s-a dat s\ fie stare]ul
unui patriarh. Citez din mesajul P\rintelui Patriarh
Daniel transmis la `nmormântarea pr. arhim.
Victorin: „~n timpul st\re]iei sale, M\n\stirea Sih\stria a fost vizitat\ de numero[i `ntâist\t\tori ai
Bisericilor Ortodoxe surori [i de mari ierarhi ai lumii ortodoxe. Astfel, `n anul 1995, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Patriarhul Partenie al Alexandriei, Patriarhul Pavle al Serbiei, Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului, Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei [i al `ntregii Elade, Sava al Var[oviei, Ioan al Kareliei, afla]i `n România cu ocazia
`mplinirii a 110 ani de autocefalie [i 70 de ani de
patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române, au
poposit, la invita]ia noastr\, `n acest loc plin de
mireasma sfin]eniei [i a rug\ciunii. Doi ani mai
târziu, `n anul 1997, a tr\it cu intensitate bucuria
sfin]irii altarului noii biserici „Sfânta Cuvioas\
Teodora de la Sihla“, eveniment la care am invitat
pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, [i pe vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist al României, `nconjura]i de o mul]ime de ierarhi din ]ar\ [i str\in\tate (…). De asemenea, p\str\m cu recuno[tin]\ amintirea primirii
noastre `n ob[tea M\n\stirii Sih\stria, `n anul
1987, când P\rintele Cleopa ne-a fost na[ de
c\lug\rie, iar p\rintele stare] Victorin ne-a tuns `n
monahism, la slujba de priveghere a s\rb\torii
Schimb\rii Domnului la Fa]\ (5 spre 6 august). ~n
cei aproape 18 ani de arhip\storire a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, ne-am bucurat de colaborarea, dragostea [i adeseori de sfatul duhovnicesc
al p\rintelui stare] Victorin, c\ruia `i aducem [i
acum un profund, fiesc [i p\rintesc omagiu“.
Poate de aceea Providen]a a rânduit ca, `n 18
octombrie 1954, la M\n\stirea Neam], supranumit\ [i Ierusalimul românesc, s\ fie hirotonit `n
treapta de diacon de un patriarh, Maxim al Bulgariei, care pe atunci se afla `ntr-o vizit\ oficial\
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Sih\stria anilor 1970 avea `n jur de 100 de c\lug\ri,
`n majoritate b\trâni. Or, tocmai mul]imea b\trânilor `mbun\t\]i]i
a f\cut s\ sporeasc\ dimensiunea spiritual\ a locului.

IN MEMORIAM

 `n Mitropolia Moldovei [i Sucevei, la invita]ia

Mitropolitului [i viitorului Patriarh al României,
Iustin Moisescu. Dac\ facem bine conexiunile
faptelor [i le punem `n context, observ\m c\ plecarea p\rintelui Victorin din lumea aceasta la Ierusalimul cel de sus s-a `ntâmplat `n vremea când
Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Teofil, venea `n vizit\ oficial\ `n Romania, la invita]ia
Preafericitului nostru Patriarh Daniel. Minunate
sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu `n]elepciune le-ai f\cut! Patriarhul Ierusalimului vine `n
România când „patriarhul mun]ilor“, cum a fost
adesea supranumit stare]ul Victorin, [i prietenul
patriarhilor pleac\ la Ierusalimul cel de sus.
Dac\ p\rintele Patriarh Daniel a fost tuns `n
c\lug\rie de p\rintele Victorin – ca [i un alt episcop al Sinodului românesc, arhitectul francez,
Marc Alric – [i smerenia mea am avut bucuria s\
fiu primit ca vie]uitor `n aceast\ m\n\stire. La
felul cum a lucrat Dumnezeu `n via]a mea [i cum
mi-a diriguit via]a pân\ acum, a[ putea spune c\,
`n acea vreme când am ajuns pentru prima dat\ la
M\n\stirea Sih\stria, dac\ P\rintele Victorin nu
mijlocea la stare]ul de atunci, Protosinghelul
Caliopie Apetrei, nu eram ceea ce sunt ast\zi.
Aceasta se petrecea `n toamna anului 1969, la
hramul M\n\stirii Sih\stria, din 8 septembrie.
Spun aceasta pentru a ar\ta leg\tura duhovniceasc\ [i filial\ pe care o am cu acest mare stare]
al monahismului românesc, din ni[te timpuri nu
tocmai prielnice pentru spiritualitatea monahal\
din România. De aceea, `n continuare, nu voi
face o relatare exhaustiv\ a vie]ii [i activit\]ii
p\rintelui Victorin – o vor face al]ii mult mai bine
– dar voi `ncerca s\ schi]ez un smerit portret din
amintirile sih\stre[ti pe care le p\strez `n vistieria
sufletului cu privire la acest stare] paradigmatic.

La Sih\stria am `nv\]at cum s\
transform toat\ via]a `n pravil\
De câte ori am vorbit sau am scris despre anumi]i p\rin]i deosebi]i ai Sih\striei, am f\cut
referin]\ la `nceputurile traseului meu `n via]a
monahal\ de la Sih\stria. 1969 este anul rena[terii
mele spirituale. Nu aveam nici cincisprezece ani
`mplini]i când am participat pentru prima data la
un hram de m\n\stire. ~n ciuda opresiunii autorit\]ilor atee [i a timpurilor nestatornice, credincio[ii-pelerini erau prezen]i `n num\r foarte mare
la hram. Pe vremea aceea, la Sih\stria, erau mul]i
p\rin]i `nainta]i `n vârst\ adu[i din m\n\stirile care
fuseser\ `nchise `n urma aplic\rii decretului de
trist\ amintire pentru c\lug\ri, 410/1959, [i care
primiser\ aici domiciliu for]at, pentru a fi sub observa]ia regimului. Pentru cei ce nu cunosc locurile, trebuie spus c\ M\n\stirea Sih\stria este a[ezat\ pe valea pârâului Secu, `n amonte, cu o singur\ cale de acces rutier. Din punctul de vedere al
autorit\]ilor vremii, acolo era un loc strategic bine
ales, unde se putea controla foarte u[or fluctua]ia
persoanelor de la cele dou\ mari m\n\stiri, Secu [i

Ob[tea m\n\stirii Sih\stria `n anul 1970

Sih\stria. A[a se explic\ prezen]a multor p\rin]i `n
aceast\ m\n\stire. Sih\stria anilor 1970 avea `n jur
de 100 de c\lug\ri, `n majoritate b\trâni. Or, tocmai
mul]imea b\trânilor `mbun\t\]i]i a f\cut s\ sporeasc\ dimensiunea spiritual\ a locului. Pe acela[i
perete cu icoanele chiliei mele st\ la loc de cinste
acea fotografie cu majoritatea p\rin]ilor [i fra]ilor
din ob[tea Sih\striei anilor 1970. Fotografia-document `mi face aducere-aminte de chipurile ascetice,
blânde [i cuvioase ale p\rin]ilor de atunci. Undeva,
pe un covora[, eram [i eu a[ezat la picioarele lor. Pe
atunci nu [tiam c\ st\team la picioarele unor sfin]i.
~ntre ei era [i economul m\n\stirii Sih\stria de
atunci, p\rintele Victorin Oanele.
Dup\ ce a trecut hramul, maicile de la Varatic,
care m-au `nso]it, m-au dus la economul
m\n\stirii, P\rintele Victorin, c\ruia i-am m\rturisit dorin]a de a r\mâne `n m\n\stire. Trecând
peste am\nunte [i aparen]e, p\rintele m-a prezentat p\rintelui stare], Caliopie Apetrei, c\ruia i-a
fost spus\ [i hot\rârea mea. Apoi ad\ug\: „~l v\d
iste] [i bun de treab\, din familie de oameni
gospodari, [i dac\ are râvn\, da]i blagoslovenie
s\ r\mân\, c\-mi trebuie oameni buni de munc\,
fiindc\ majoritatea p\rin]ilor no[tri sunt b\trâni
[i neputincio[i.“. P\rintele Caliopie a `ncuviin]at,
de[i `nc\lca o dispozi]ie a autorit\]ilor timpului.
~mi amintesc [i acum cuvintele lui: „Frate Ilie,
pentru ascultare `n gospod\rie te adresezi econo-

mului, P\rintelui Victorin; când ai nevoie de cele
necesare traiului, chelarului, P\rintele Ambrozie; pentru `nv\]\turi [i sfaturi duhovnice[ti, P\rintelui Cleopa; pentru rânduiala bisericii, eclesiarhului mare, P\rintele Macarie; pentru cele
c\rtur\re[ti, P\rintelui Petronie, iar ca duhovnic
s\ iei pe P\rintele Paisie“.
{i a[a am trecut `n ascultare direct\ la P\rintele
econom Victorin. ~mi amintesc cum am `nceput de
a doua zi, dup\ hramul paraclisului Sfin]ilor
P\rin]i Ioachim [i Ana. Cu ochiul s\u ager [i vigilent, dup\ prima s\pt\mân\ de treab\, p\rintele
Victorin a observat c\ am oarecare `ndemânare la
tot ceea ce-mi d\duse s\ fac. S-a gândit s\-mi
`ncredin]eze ascult\ri [i rocodelii m\n\stire[ti pe
care [i acum le-a[ face cu `ndemânare. De la p\rintele econom am `nv\]at ca de la un tat\ diriguirea
corvezilor `ntr-o gospod\rie, cum s\ cosesc, cum
s\ pr\[esc, cum s\ `ngrijesc vitele, cum s\ utilizez
cobili]a, cum s\ `ngrijesc [i s\ respect pe cei
b\trâni. ~ntr-un cuvânt, am `nv\]at cum s\ transform toat\ via]a `n pravil\ sau liturghie.

P\rin]ii duhovnice[ti
nu mor niciodat\!
~n toamna anului 1970, intrasem la Seminarul
Teologic de la M\n\stirea Neam]. Potrivit regulamentului de atunci al [colii, la `nscriere trebuia s\
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Al\turi de marile personalit\]i ale Sih\striei,
prezen]a duhovniceasc\ a p\rintelui Victorin r\mâne
la fel de vie, realizând perenitatea unui duh.

Prinos de rug\ciune pentru
p\rintele Victorin, la 40 de zile
de la mutarea la Domnul

P\rin]ii Sih\striei: Cleopa, Victorin [i Paisie

 avem o categorie `ntreag\ de produse agroali- p\zesc `n nop]ile lungi de toamn\ zarzavaturile [i
mentare [i alte lucruri de interes personal. Lista
era enorm\: 10 c\m\[i, 10 maiouri, 20 de batiste,
o plapum\ cu cear[afurile adiacente, 10 prosoape,
10 perechi de ciorapi, apoi 30 kg de cartofi, 10kg
de f\in\ de grâu, 10 de porumb, 300 de nuci, 10
kg de fasole, 5 kg de sl\nin\ afumat\, 5 kg de
brânz\ etc. M-am prezentat la p\rintele econom
cu celebra list\. ~mi amintesc cum p\rintele
econom, cu mintea lui ager\, a luat lista `n mâini,
a aruncat un ochi iscoditor [i a `nceput s\ noteze
pe o hârtie cum s\ m\ prezint la chelarul m\n\stirii, p\rintele Ambrozie, ca s\ `mi procure
toate produsele cerute de regulamentul intern al
seminarului. Apoi, ad\ug\: „Frate Ilie, mâine
diminea]\ mergem la Târgu Neam] s\ cump\r\m
celelalte.“. A[a a fost. Grijuliu ca un tat\, mi-a
cump\rat toate, potrivit exigen]elor cerute de institu]ia de `nv\]\mânt. Astfel, la 15 septembrie,
cu o valiz\ nou\, confec]ionat\ din scândur\ de
p\rintele Ieronim, dulgherul m\n\stirii, care doar
goal\ cânt\rea 11,5 kg, unde am pus mai toate
m\run]i[urile personale, `mpreun\ cu toate celelalte (P\rintele Victorin a dispus s\ fie `nc\rcate
`n c\ru]a m\n\stirii), am plecat, ca fiu al m\n\stirii, la seminarul de la Neam]. Acest fapt s-a
repetat `nc\ doi ani cât am mai r\mas `n ob[tea
m\n\stirii Sih\stria.
P\rintele Victorin a fost Tataia adev\rat, care
a continuat grija fa]\ de mine dup\ ce am intrat `n
familia spiritual\ a ob[tii de la Sih\stria. A spune
c\ p\rintele Victorin a fost aspru este o gre[eal\.
El [tia s\ fie bun cu bunii [i aspru cu nebunii [i
pezevenchii, cum `i numea adesea pe lene[i [i
cârtitori. Nu pot zice c\ eu nu am trecut prin
necru]\toarea-i mustrare, dar de fiecare dat\ am
socotit-o pedagogic\ [i moralizatoare. Multe din
ele le-am mai povestit când am mai vorbit despre
al]i p\rin]i ai Sih\striei. (Am multe amintiri vii
despre frumoasa via]\ sih\streasc\: cum p\rintele
mi-a dat s\ fac cinci sute de metanii pentru ursul
care a scuturat merele [i nu l-am alungat, sau cum
m-a trimis pe Dealul Crucii, pe T\ciune, s\
anul VI (XIV) nr. 11-12

legumele m\n\stirii, care se recoltau mai târziu,
de jivinele p\durii etc).
Dup\ vreo trei ani de [edere `n Sih\stria, timpurile s-au `n\sprit. ~n vara anului 1972, când am
venit acas\ de la seminar, la Sih\stria se schimbaser\ câteva lucruri esen]iale. P\rintele Stare]
Caliopie nu mai era. Fusese trimis cu domiciliul
for]at la M\n\stirea Varatic, deoarece primise
tineri `n m\n\stire. P\rintelui Paisie i se poruncise s\ stea mai mult pe la Sihla, `n chilia de sub
stâncile din proximitatea pe[terii cuvioasei
Teodora. Câtorva p\rin]i li se permisese plecarea
`n muntele Athos, P\rintelui Cleopa i s-a spus s\
nu vorbeasc\ mai mult de 15 minute la predica
din biseric\. P\rintele Ioanichie B\lan era mutat
la m\n\stirea Bistri]a. P\rintele Victorin era de
acum stare]. M-a primit cu aceea[i bun\tate patern\, dar m-a sf\tuit s\ m\ duc la M\n\stirea
Bistri]a, s\ fiu mai aproape de p\rintele Ioanichie,
rudenia mea, ca s\ nu fie chiar singur acolo. A[a
am f\cut. Ascult\tor, m-am dus la Bistri]a unde
era stare] Arhim. Dionisie Velea, `mpreun\ cu
câ]iva p\rin]i b\trâni. Cum m\n\stirea era expus\, mai mult ca Sih\stria, privirilor autorit\]ilor
opresive, riscam s\ fiu depistat [i `ndep\rtat din
familia monastic\. P\rintele Ioanichie m-a sf\tuit
s\ stau mai retras, la Schitul Tarc\u, pendinte de
M\n\stirea Bistri]a. Am r\mas acolo pe toat\ durata studiilor, unde cadrul natural [i atmosfera
duhovniceasc\ din preajma câtorva pustnici din
zon\ m-au ajutat s\ m\ c\lesc. Acolo, la Tarc\u,
se p\stra `nc\ vie amintirea trecerii p\rintelui
Victorin, `n itinerarul s\u spiritual c\tre
m\n\stirea Sih\stria. Nu mai eram sub ascultarea
direct\ a p\rintelui Victorin, `ns\ tr\iam [i aici `n
duhul s\u gospod\resc.
Astfel, nu consider c\ m-am desp\r]it vreodat\ de p\rintele Victorin, cu toate c\ nu am mai
vie]uit `n aceea[i m\n\stire [i cred c\ `n asentimentul meu sunt [i al]i monahi care l-au cunoscut
pe acest c\lug\r paradigmatic sau care au vie]uit

Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a participat, al\turi de ~naltpreasfin]itul Mitropolit Teofan [i de Preasfin]itul
Episcop Emilian Lovi[teanul, la slujba de
pomenire a stare]ului Victorin Oanele de
la m\n\stirea Sih\stria.
Au r\sunat codrii Neam]ului de glasul
clopotelor sfintei m\n\stiri Sih\stria `n ziua
de pr\znuire a Noului Sfin]it Mucenic
Filumen. Pa[ii pelerinilor s-au `ngem\nat
urmând aceea[i c\rare, ce duce spre biserica
„Sfintei Teodora de la Sihla“, acolo unde,
un sobor de trei ierarhi [i numero[i preo]i sau rugat, al\turi de sute de credincio[i, `n
cadrul Sfintei Liturghii, oficiind totodat\ [i
parastasul pentru p\rinte Victorin Oanele,
stare]ul m\n\stirii, de la a c\rui mutare la
Domnul s-au `mplinit 40 de zile. Al\turi de
IPS Mitropolit Teofan [i de Preasfin]itul
Emilian Lovi[teanul, s-a aflat [i „fiul duhovnicesc“ al acestei lavre, Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, care, `n urm\ cu
peste 40 de ani, lua calea monahismului, intrând pe poarta M\n\stirii Sih\stria. Preasfin]ia Sa a fost primit `n aceast\ „academie
duhovniceasc\“ sub privirile p\rinte[ti ale
cuvio[ilor care au tr\it vie]i de pateric: Paisie Olaru, Cleopa Ilie, Petroniu T\nase, Ioanichie B\lan [i mul]i al]ii, ale c\ror nume au
fost scrise `n ~mp\r\]ia Cerurilor. Cu r\bdare [i mult\ migal\, urcând treapt\ cu
treapt\ pe calea vie]uirii monahale, Preasfin]ia Sa a deprins tainele vie]uirii `n duhul
Sfintei Scripturi [i al Sfin]ilor P\rin]i, iar `n
ziua de 29 noiembrie, ierarhul a revenit aducând prinos de rug\ciune celui pe care l-a
numit „Patriarhul mun]ilor“, stare]ul Victorin Oanele. Cuvântul rostit de Preasfin]ia
Sa cu acest prilej constituie, la rândul s\u,
un text de pateric românesc. (C.G.)
sub ascultarea lui. Chiar [i acum, când nu mai
este fizic nici la Sih\stria, chipul lui impun\tor
mi se arat\ plin de lumina taboric\, iar persoana
lui este omniprezent\, teofanic\. Al\turi de marile personalit\]i ale Sih\striei, prezen]a sa
duhovniceasc\ r\mâne la fel de vie, realizând
perenitatea unui duh, a unei tr\iri l\untrice de o
anumit\ factur\ sih\streasc\, chiar [i acum.
Aceast\ realitate care face ca pelerinii s\
cerceteze, `n peregrinarea lor, mormintele celor
ce le-au `ndrumat gândurile [i s\ cinsteasc\ cu
evlavie lucrurile [i locurile nevoin]elor acestora,
ne determin\ [i pe noi s\ le aducem un pios
omagiu [i un nobil gând: `ntr-adev\r, p\rin]ii
duhovnice[ti nu mor niciodat\!
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~n tradi]ia poeziei populare române[ti,
colinda reprezint\ categoria masiv\
[i diversificat\ de texte ceremoniale.
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Colindele, expresia poetic\ a teologiei populare
Toate s\rb\torile noastre cre[tine ortodoxe revars\ `n inimile
bine-credincio[ilor duh de `mp\care [i de mântuire; toate sunt
motiv `ndemn\tor pentru sl\virea lui Dumnezeu, dar
praznicul Na[terii Domnului Cr\ciunul copil\riei mântuirii
noastre - se afl\ `n inimile noastre `ntr-o aten]ie cu totul deosebit\ pentru faptul c\ S-a n\scut
`n lume Omul, Iisus Hristos,
Mântuitorul nostru.
~n general, mama d\ „tonul“ `ntrist\rii sau bucuriei din c\min, atunci când vine pe lume un
nou-n\scut, ea `mp\rt\[e[te din bucuria sa pe to]i
cei din jur; a[a din bucuria Sfintei Fecioare Maria
- Mama Vie]ii noastre - ne `mp\rt\[im [i noi acum, iar aceast\ bucurie o red\m `n cânt\rile versuitoare ale colindelor.
~n tradi]ia poeziei populare române[ti, colinda
reprezint\ categoria masiv\ [i diversificat\ de texte
ceremoniale; `ns\ cuvântul de fa]\ se `ndreapt\ `n
mod deosebit c\tre genul colindelor religioase,
având ca tem\ principal\: Na[terea Domnului [i
Dumnezeului nostru Iisus Hristos pe p\mânt.

Colindele propov\duiesc an de an
Na[terea Domnului
Cânt\rile acestea ~l sl\vesc pe Hristos
Dumnezeu, Cel ce este din veci, Cel neschimbat
[i necuprins, Cel ce se include `n istorie [i ia chip
de om cu toate afectele lui, afar\ de p\cat. „Taina
cea din veac ascuns\ [i ne[tiut\ nici m\car de `ngeri“ (Rom. 16, 25), iat\, `ncepe a se face cunoscut\ tuturor, `nsemnând „plinirea vremii“ despre
care vorbeau oarecând prorocii. Aceast\ tain\ a
fost dezv\luit\ oamenilor de c\tre `ngeri, care s-au
dep\rtat de om din pricina gre[elii lui Adam, dar
care, v\zând acum apropierea St\pânului, s-au
apropiat [i ei, zicând p\storilor de pe câmpul
Betleemului: „V\ vestesc bucurie mare, c\ ast\zi,
`n cetatea lui David, vi S-a n\scut Mântuitor,
Care este Hristos Domnul“ (Luca 2, 10).
Acestui eveniment unic, ce creeaz\ pe r\bojul
istoriei sfinte `nceputul mântuirii neamului omenesc, i se asociaz\ `n fantezia creatorilor anonimi
`ntreaga natur\ ren\scut\ [i `nnoit\. Staulul animalelor se preface ca printr-un farmec `ntr-un palat plin de str\lucire, iar oamenii [i vie]uitoarele
aflate `n preajm\, printr-o bun\ rânduial\ dumnezeiasc\, aduc prinos de `nchinare St\pânului
v\zând atâta noian de smerenie. De aceea spune

Isaia c\ „boul [i asinul L-au cunoscut pe
St\pânul...“ (Isaia 1, 3).
Dup\ cum slujbele biserice[ti, care se pare c\
se repet\ mereu, dar care au autenticitate [i
prospe]ime incontestabile, tot a[a [i aceste cânt\ri
populare, colindele, ne propov\duiesc `n fiecare
an momentul Na[terii Domnului nostru Iisus
Hristos, doritor s\ Se nasc\ `n fiecare inim\ de
om - indiferent de vârst\ -, astfel ca „to]i oamenii
s\ se mântuiasc\ [i s\ vin\ la cuno[tin]a adev\rului“ (Timotei 2, 4).

„Dumnezeu Se face om ca pe
Adam s\-l fac\ dumnezeu“
Cel n\scut din veci din Tat\l parc\ ar fi sim]it
nevoia na[terii Sale `n timp, din mam\, ca s\ fie
[i El asemenea nou\. Prin aceasta, El ne
`ndeamn\ s\ dorim [i noi s\ fim asemenea Lui,
cum a dorit El s\ fie asemenea nou\ din iubirea
de oameni. De aceea zice Sfântul Pavel: „S-a
de[ertat pe Sine, chip de rob luând, f\cându-Se
asemenea oamenilor, [i la `nf\]i[are aflându-Se ca
un om“ (Filipeni 2, 7). El, Cuvântul lui Dumnezeu, nu avea na[terea `n timp, ci numai na[terea
din ve[nicie. {i cu toate c\ ve[nicia cuprinde timpul, Hristos a voit s\ Se nasc\ [i `n timp pentru
rena[terea noastr\, mai bine zis, ca s\ ne na[tem
[i noi pentru ve[nicie. ~n acest sens, Sfântul Ioan
Damaschin cânt\ astfel: „A voit Adam s\ fie
Dumnezeu [i nu a fost, iar Dumnezeu Se face om
ca pe Adam s\-l fac\ dumnezeu“.
~n aceast\ aspira]ie a devenirii noastre asemenea cu Dumnezeu cânt\m colindele ca pe ni[te
laude [i ca pe ni[te rug\ciuni: „Cântau p\storii
cântare,/ Laud\ Domnului preamare...“ Aceste
l\ud\ri le adres\m lui Dumnezeu cu mult\ bucurie pentru c\ laudele sunt cânt\ri care ne umplu
sufletele de veselie: „S\ se nasc\ [i s\ creasc\/ S\
ne mântuiasc\...“

Perfect\ `mbinare
`ntre poezie [i muzic\
N\scute de veacuri b\trâne ca [i legendele,
colindele religioase pe care le ascult\m `n preajma Cr\ciunului sunt crea]ii ale geniului popular
românesc inspirate din credin]a ortodox\. Ele
reprezint\ o teologhisire poetic\ [i pe `n]elesul tuturor a negr\itei taine a iubirii lui Dumnezeu pentru lume, ar\tat\ `n Na[terea lui Iisus Hristos, Fiul
cel ve[nic al Tat\lui ceresc.
Colindele sunt teologie poetic\ popular\ `n
care credin]a se `nve[mânteaz\ cu folclorul,
atr\gându-l la pream\rirea lui Dumnezeu [i
propov\duirea iubirii lui Hristos.
Când cânt\m colindele facem ca taina iubirii
lui Hristos s\ p\trund\ `n sânul familiilor [i `n sufletul celor care le ascult\ cu evlavie pentru a uni
toate vârstele [i prin ele toate genera]iile.
De[i au ap\rut la pu]in\ vreme dup\ ce steaua
Na[terii Domnului scânteiase [i peste plaiurile
]\rii noastre vestind str\bunilor no[tri, [i ei p\stori
pa[nici, minunea na[terii Pruncului Iisus, colindele au fost pl\smuite, adaptate [i localizate `n
zeci [i zeci de forme. Astfel, ele au trecut de la
p\rin]i la copii, [lefuite de graiul limbii [i auzul
sensibil al urechii, ajungând pân\ `n vremea
noastr\ cu parfumul lor arhaic, muzical [i lingvistic, `ns\ mereu proaspete [i actuale.
Colindele ne apar, astfel, ca o perfect\
`mbinare `ntre poezie [i muzic\ `n sufletul plin de
evlavie al românului. Ele `mbin\ simplitatea cuvintelor smerite cu profunzimea minun\rii nevinovate `n fa]a Dumnezeului Care coboar\ din
ceruri pentru a `n\l]a pe omul c\zut din starea
paradisiac\ de odinioar\. Iar pentru a ne exprima
mai pe scurt, trebuie s\ spunem c\ aceste poezii
cântate, colindele române[ti, exprim\ deodat\
unitatea [i diversitatea sufleteasc\ de cuget [i
sim]ire ale poporului român. Prin glasul lor evo-
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De[i colindele au fost p\strate [i transmise
de b\trâni, totu[i, cei care le `ndr\gesc
[i le cânt\ mai mult sunt copiii.

 cator [i p\trunz\tor, ne identific\m cu str\mo[ii

no[tri, cu istoria neamului nostru unic `n fiin]\,
gândire [i sim]ire.
An de an, o nou\ genera]ie de copii colind\ la
ferestre [i prin biserici, vestind: „Praznic luminos,
str\lucind frumos...“ Cei mai vârstnici se coboar\
cu mintea pe firul istoriei vie]ii lor pân\ `n anii
copil\riei, apoi, cugetând la Na[terea lui Hristos,
privesc, ca prin ghicitur\, la ~mp\r\]ia lui Dumnezeu de unde Pruncul Iisus a venit pentru a Se na[te
pe p\mânt, dup\ cum spune Apostolul neamurilor
(I Corinteni 13, 12). Copiii, la rândul lor, cu glasurile argintii ca de clopo]ei, ~i cânt\ Pruncului
Iisus ca unuia dintre ei: „Dormi, Copile, dormi!“
Aceste cânt\ri se `mbin\ cu cereasca [i `ngereasca
slavoslovie: „Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu
[i pe p\mânt pace, `ntre oameni bun\voire...“

Na[terea Domnului diminea]a mântuirii noastre
De[i colindele au fost p\strate [i transmise de
b\trâni, totu[i, cei care le `ndr\gesc [i le cânt\ mai
mult sunt copiii. ~n simplitatea lor, pentru c\ nu-[i
pun `ntreb\ri b\nuitoare, se pare c\ ei, copiii,
`n]eleg foarte multe din cele ce se spun `n colinde
despre Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos. El se
smere[te, prime[te s\ Se fac\ Om, n\scându-Se
din Sfânta Fecioar\ Maria asemenea unui prunc,
[i acestea toate numai pentru mântuirea noastr\:
„Din an `n an sosesc mereu/ La geamul sufletului
t\u/ Iubite credincios,/ Cu vestea bun\ de la
Domnul t\u/ C\ S-a n\scut Fiul S\u
Pe p\mânt, aicea, jos,/ Domnul Iisus Hristos.“
Colindele se cânt\ de cele mai multe ori la
venirea serii, dar momentul Na[terii Domnului ni
se veste[te ca zorile unei dimine]i binef\c\toare,
diminea]a mântuirii noastre. Vestea aceasta se
propov\duie[te `n biserici prin gurile cânt\re]ilor

biserice[ti: „Hristos Se na[te...“ [i ne `ndeamn\
S\-l sl\vim... „Hristos din ceruri...“ [i ne cheam\
S\-l `ntâmpin\m... „Hristos, iat\-L, pe p\mânt...“
ni se face invita]ia la `n\l]are [i cântare duhovniceasc\. Hristos, Care vine s\ plineasc\ Legea [i
Prorocii, nu este interzis nim\nui [i nu for]eaz\
pe nimeni, ci cheam\ [i `ndeamn\ s\ venim la El
[i s\-L urm\m cu credin]\ [i cu jertfelnicie.
Vestea na[terii lui Hristos s-a f\cut v\dit\ [i
sim]it\ prin luminoasa [i minunata stea care a stârnit admira]ia [i interesul celor trei (sau chiar patru) magi, filosofi p\gâni, a provocat discu]ii `ntre
cei trei p\stori de pe câmpia Betleemului despre
Cel care era deja `n mijlocul lor atunci [i este `n
mijlocul nostru acum, dup\ cum ~nsu[i a spus:
„Unde sunt doi sau trei aduna]i `n numele Meu,
acolo sunt [i Eu `n mijlocul lor“ (Matei 18,20).

„Steaua cea cu multe col]uri, frumos o `mpodobeam“
De la Sfântul Nicolae [i pân\ la Cr\ciun,
~nv\]am colindele; era un lucru bun;
~n casa noastr\ preg\team: steaua, plugu[orul,
Sorcova, buhaiul, capra; ne desf\tam cu dorul,
Pl\nuind pe unde-am merge la colindat `n sat,
Pe la bunii gospodari, din sear\-nspre-noptat.
Steaua cea cu multe col]uri, frumos o `mpodobeam,
Pe Maica Domnului cu Pruncul, `n mijloc o puneam,
Iar la col]urile ei, lipeam cu dib\cie:
~ngera[i, cruci [i stelu]e, f\cute din hârtie.
Steaua o purtam cu rândul; cântam melodios,
C\-n staulul din Bethleem, S-a n\scut Hristos
Din Sfânta Marie-Maic\, cea blagoslovit\,
Care de proroci, de veacuri, ea fost-a prevestit\.
(Pr. Constantin B\descu, „La colindat“, Studii Teologice, nr. 5-6, septembrie-decembrie, 1990)
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La vremea na[terii Domnului, mijloacele de
informare `n mas\ erau foarte reduse, totu[i
vestea despre na[terea lui Hristos, noul ~mp\rat,
s-a r\spândit foarte repede, `ncât pe unii ca Irod,
`mp\ratul Iudeii, [i adep]ii lui i-a deranjat [i i-a
pus pe gânduri, dar Hristos Cel ce S-a n\scut i-a
trezit pe mul]i din amor]eala Legii vechi. Autorul
popular a dorit s\ pun\ `n vers [i melodie frumoase `ndemnuri adresate cre[tinilor `n prag de
s\rb\toare: „Sus, cre[tini, nu mai dormi]i,/
Vremea e s\ v\ g\ti]i/ C\ S-a n\scut Domnul
Sfânt/ Domnul Sfânt pe-acest p\mânt...“
Felul cum a fost denumit la noi, românii,
locul na[terii Domnului Hristos nu prezint\ un
punct de ne`n]elegere, ci important este c\
noaptea na[terii lui Iisus Domnul a r\mas, de
atunci [i pân\ acum, o noapte minunat\, mereu
actual\. Praznicul Na[terii lui Hristos nu este o
s\rb\toare abstract\, ci ne dovede[te prezen]a lui
Dumnezeu printre noi, oamenii, prin Pruncul
Iisus Care Se na[te, iar `n noi prin faptul c\
Pruncul este Dumnezeu [i Om.
Centrate pe Hristos [i pe momentul esen]ial al
`ntrup\rii Domnului, colindele nu uit\ s\ aminteasc\ [i de alte personaje, cum este Mo[ Cr\ciun.
Despre el se spune c\ era st\pânul staulului
(pe[terii) `n care S-a n\scut Domnul. La `nceput,
colinda `l prezint\ pe Mo[ Cr\ciun ca pe un
sup\r\cios deranjat de ni[te str\ini intra]i f\r\ permisiune pe proprietatea sa; mai pe urm\, `ns\, ni-l
`nf\]i[eaz\ ca pe un om evlavios [i credincios
noului ~mp\rat n\scut de curând; mai mult, el vine
[i I se `nchin\, aducându-[i obolul fiin]ei sale: „Dar
când el s-a-ncredin]at/ C\-I Hristos Cel a[teptat/
~nainte-I s-a-nchinat/ Ca Unui mare-~mp\rat“.
Vedem a[adar c\, al\turi de slujbele Bisericii,
colindele ne reactualizeaz\ an de an momentul Na[terii Domnului. (Arhim. Clement HARALAM)
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~n ziua de 4 noiembrie, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a oficiat Slujba de parastas pentru IPS Eftimie Luca,
arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul pe lunile noiembrie-decembrie 2014
NOIEMBRIE

- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Liviu Constantin Cojoc\rescu, Parohia Rediu;

1 noiembrie
14 noiembrie

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. ~mp\ra]i Constantin
[i Elena“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Gheorghe Gheorghi]\ Ciobanu, pe seama Parohiei Patricheni,
Protopopiatul Roman;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Constantin
C\t\lin Carp, pe seama Parohiei Bozieni, Protopopiatul Roman;
- a oficiat Taina Botezului pruncei Ana Elena Treistar, la
Biserica „Sf. Treime“, Bac\u;

- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
15 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

2 noiembrie

16 noiembrie

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Adrian
Bârdan, pe seama Capelei „Sf. Ioan Botez\torul“, Colegiul
Economic „Ion Ghica“, Bac\u;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Adrian Bârdan pe seama
Capelei „Sf. Ioan Botez\torul“, Colegiul Economic „Ion
Ghica“, Bac\u;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Capelei „Sfânta Treime“
din Parohia {erb\ne[ti, Protopopiatul Bac\u. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de pomenire a celor f\r\ nume la Biserica „Sfiin]ii Arhangheli“, {erb\ne[ti;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Adrian Ciprian Ghinea, Parohia {erb\ne[ti;

- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
17 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Berdan, Parohia „Sf.
Nicolae“, One[ti; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr.
18 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Drago[ Alexandru Munteanu,
protopop al Protopopiatului Roman; Pr. Ioan Bârg\uanu,
Parohia „Buna Vestire“, M\n\stirea Ca[in II;

3 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Zaharia, Parohia
„Sf. Nicolae“, One[ti; Pr. Vasile Trofin, Parohia Simione[ti;
4 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Cecilia Dasc\lu, Bac\u;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba de parastas pentru IPS Eftimie Luca,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
5 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- s-a `ngrijit de preg\tirile pentru `nmormântarea Arhiepiscopului Eftimie Luca, trecut `n odihn\ ve[nic\;
6 noiembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat slujba
de `nmormântare a IPS Eftimie Luca, arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului;
7 noiembrie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
8 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Voievozi“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

19 noiembrie
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Gheorghe
Ghiorghi]\ Ciobanu, pe seama Parohiei Patricheni,
Protopopiatul Roman;
9 noiembrie
- 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 Bogdan
Ioan Gherasimescu, pe seama Parohiei „Sfin]ii P\rin]i Ioachim
[i Ana“, Roman, Protopopiatul Roman;
- a participat la spectacolul „Plecare f\r\ `ntoarcere“, `n
cadrul Simpozionului Omagial Jude]ean „Sfin]ii Martiri
Brâncoveni“, la Teatrul de Var\ „Radu Beligan“, Bac\u. A
rostit cuvânt ocazional;
11 noiembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
12 noiembrie
- a partcipat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba de parastas de 9 zile pentru IPS Eftimie,
arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Aurel Florin }uscanu,
Parohia Trife[ti; d-l Ionu] Chiper, Bac\u; Pr. Constantin
Alupei, protopop al Protpopiatului One[ti; Pr. Ion Melinte,
Parohia Z\ne[ti;
13 noiembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfântu Ioan
Gur\ de Aur“, filia Satu Nou, Parohia Rediu, Protopopiatul
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
21 noiembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
22 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de ierodiacon pe tân\rul monah
Dometian Burliba[a, pe seama Schitului „Sf. Apostol
Andrei“, Podei, Com\ne[ti;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Bogdan Ioan
Gherasimescu, pe seama Parohiei „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i
Ana“, Roman, Protopopiatul Roman;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Marian Gabriel Radu,
Parohia Fulgeri[, Protopopiatul Sascut;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Gheorghe Gheorghi]\
Ciobanu, Parohia Patricheni, Protopopiatul Roman;
23 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
24 noiembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
25 noiembrie
- a oficiat slujba de `nmormântare a d-lui Culi]\ T\râ]\ la
Biserica „Schimbarea la Fa]\“, cimitir Roman. A rostit cuvânt
de `nv\]\tur\;
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~n ziua de 16 decembrie,
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a participat la lucr\rile Sfântului Sinod.

26 noiembrie
- a oficiat slujba de `nmormântare a monahiei Iustina
Coman la M\n\stirea Ciolpani. A rostit cuvânt de compasiune;
27 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ciprian Gunea, Parohia
Siret; Pr. Gheorghe Anghel, Parohia Vulp\[e[ti; d-l Petru
Dochiei, primar Letea Veche;
28 noiembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al
Protopopiatului Buhu[i; d-l Barone Vitantonio Colucci, Italia;
Pr. Ilarion Mâ]\, Parohia Hârja; Pr. Bogdan Ioan
Gherasimescu, Parohia „Sf. P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman;
- a participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial,
sub pre[edin]ia IPS Teofan, Mitropolitul Modovei [i
Bucovinei;
29 noiembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la M\n\stirea Sih\stria;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Slujba
de parastas pentru arhimandritul Victorin Oanele, stare]ul
M\n\stirii Sih\stria, la `mplinirea a 40 de zile de la trecerea la
cele ve[nice.
30 noiembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

DECEMBRIE
1 decembrie
- a oficiat slujba de Te-Deum la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman, Ziua na]ional\. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat slujba de Te-Deum la One[ti, Ziua na]ional\. A
rostit cuvânt ocazional;
2 decembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
4 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Cecilia Dasc\lu, Bac\u;
5 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Bogdan Ioan
Gherasimescu, Parohia „Sf. P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman,
Protopopiatul Roman;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Constantin C\t\lin Carp,
Parohia Bozieni, Protopopiatul Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Marius Leonard Popescu,
Parohia „Sf. Ioan“, Bac\u;
- a oficiat Slujba Vecerniei la M\n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului;
6 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la M\n\stirea
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului;
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7 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
8 decembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Smerea, director al
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman; Pr. Drago[
Alexandru Munteanu, protopop al Protopopiatului Roman;
9 decembrie
- a oficiat Slujba de `nmormântare a r\posatei Lucre]ia
Talpan la Biseica „T\ierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul“,
Boghicea. A rostit cuvânt de compasiune;
10 decembrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a troi]ei dedicat\ tuturor
roma[canilor „prigoni]i pe nedrept `n anii comunismului“,
ridicat\ `n municipiul Roman. A rostit cuvânt ocazional;
11 decembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a participat la spectacolul „Plecare f\r\ `ntoarcere“, `n
cadrul Simpozionului Omagial „Sfin]ii Martiri Brâncoveni“,
organizat la Casa de Cultur\ din Roman. A rostit cuvânt
ocazional;
12 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a participat la Concertul de colinde organizat de Liceul
Teologic „Melchisedec {tef\nescu“, la Casa de Cultur\,
Roman. A rostit cuvânt ocazional;
13 decembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Slujba
de parastas pentru IPS Eftimie Luca, arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, la `mplinirea a 40 de zile de la trecerea la cele ve[nice;
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan;
- a participat la lucr\rile Adun\rii eparhiale, `ntrunite `n
[edin]\ extraordinar\ la Centrul mitropolitan Ia[i;
14 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul de colinde „Sus la Poarta
Raiului“, sus]inut de Paula Seling [i Corala „Armonia“ din
Constan]a, la Biserica „Sf. Nicolae“, Moine[ti. A rostit cuvânt
ocazional;
16 decembrie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;

nului“, Bac\u, cu prilejul alegerii `n scaunul de Arhiepiscop al
Romanului [i Bac\ului. A rostit cuvânt ocazional;
- a participat la Slujba de Te-Deum de mul]umire oficiat\
la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
A rostit cuvânt ocazional;
19 decembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
20 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
21 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul de colinde „Dup\ datini colind\m“, sus]inut la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt ocazional;
22 decembrie
- a oficiat Slujba de pomenire pentru eroii din decembrie
1989, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuvânt ocazional;
- a oferit daruri copiilor la Biserica „Precista Mare“,
Roman;
23 decembrie
- a primit grupuri de colind\tori la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“, Roman, c\rora le-a oferit daruri;
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;
25 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
26 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
27 decembrie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
28 decembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
29 decembrie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

17 decembrie

30 decembrie

- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;

- lucr\ri de birou [i coresponden]\;

18 decembrie

31 decembrie

- a fost `ntâmpinat de preo]i [i credincio[i din Protopopiatul
Sascut, dup\ alegerea de c\tre membrii Sfântului Sinod ca
Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului;
- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ de preo]ii din
protopopiatele Bac\u [i Moine[ti la Catedrala „~n\l]area Dom-

- a oficiat Slujba de Te-Deum la cump\na dintre ani, `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt ocazional. (au consemnat arhid. Ciprian-Ioan
IGNAT, Secretar-eparhial [i arhid. Ioan CIOBANU,
Secretar)

35

