
†  EFTIMIE,  

Arhiepiscopul  Romanului  
[i  Bac\ului

Iubitului nostru cler, cinului monahal [i tu-
turor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\ de
Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie, har,
mil\ [i pace de la ~nduratul Dumnezeu, iar de la
noi p\rinteasc\ dragoste!

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

Lumina sl\vitului Praznic al Na[terii Dom-
nului se revars\ din nou, ca un balsam, peste tot
P\mântul. ~ngerii [i oamenii, fiecare dup\ che-
marea lor, retr\iesc momentul `n care ~mp\ratul
Cerului [i al P\mântului a coborât din slav\,
luând chip de om, ca s\ scoat\ din robia p\catu-
lui [i a mor]ii pe to]i cei pe care `i crease din
dragoste. Minunat\ Tain\!

Cr\ciunul este s\rb\toarea `n\l]\rii omului la
starea cea dintâi, prin smerirea negr\it\ a lui
Dumnezeu ~nsu[i. Cine poate p\trunde ̀ n misterul
acesta? Nici ̀ ngerii, nici oamenii n-au ̀ n]eles cum
Dumnezeu „S-a de[ertat pe Sine, chip de rob
luând, f\cându-se asemenea oamenilor, [i la `n-
f\]i[are aflându-se ca un om S-a smerit pe Sine,
ascult\tor f\cându-se pân\ la moarte.“ (Filipeni
2, 7-8)! Cum Dumnezeu Cel necuprins, nev\zut,
neajuns, pururea fiind [i Acela[i fiind, a trebuit
s\-{i ascund\ slava pentru ca `nf\]i[area Sa exte-
rioar\ s\ fie ̀ ntocmai cu a tuturor fiilor oamenilor!

Lumea, `n a[teptarea m=ntuirii
Potrivit planului dumnezeiesc, Mântuitorul

a voit ca intrarea Lui `n timpul nostru s\ fie cât
mai smerit\, cât mai fireasc\. El a voit ca nici-
una dintre tr\s\turile Lui exterioare s\ nu dep\-
[easc\ firescul fiin]\rii umane. El nu a impresio-
nat prin `nf\]i[area Sa, ci prin frumuse]ea `nv\-
]\turii [i a mesajului S\u. Profe]ii [i `n]elep]ii
Vechiului Testament, prin insuflarea Duhului
Sfânt, cu mult\ vreme `nainte de `ntrupare, I-au
descris chipul, ca lumea s\-L recunoasc\ din
mul]imea oamenilor, nu `n ceea ce este El `n fi-
in]a Sa, ci dup\ cuvintele [i faptele Sale.

~ngerii din ceruri, extazia]i `n fa]a planului
dumnezeiesc de mântuire a lumii, a[teptau rea-
lizarea acestuia `n persoana lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu `ntrupat, ascuns sub v\lul
umanului. Ei au fost trimi[i de mai multe ori s\

vesteasc\ oamenilor planul lui Dumnezeu pen-
tru lume. ~ntre timp mai r\m\sese doar un sin-
gur popor `n care se mai sl\vea numele adev\ra-
tului Dumnezeu [i unde se a[tepta ca Cel vechi
de zile s\ Se fac\ om. {i când `n lume nu se mai
g\sea niciun model [e care omul, aplicându-l, s\
se poat\ restaura fiin]ial, a fost aleas\ Fecioara,
s-a stabilit locul, s-a ales timpul `n istorie, ca
Dumnezeu s\ coboare la om, `ntrupându-Se, ca
pe om s\-l `ndumnezeiasc\. Aceasta s-a numit
„plinirea vremii“ (Galateni 4, 4), adic\ timpul
`nceputului mântuirii noastre. 

A[adar, Dumnezeu n-a `ncetat s\ trimit\
semne ale dragostei Sale, ca omul s\ cunoasc\
timpul mântuirii. Cu toate acestea, la vremea
respectiv\, `n afar\ de `ngeri [i o mân\ de oa-
meni, nimeni nu a perceput intrarea Sa `n lume.

Nici Ierusalimul poporului ales nu era preg\tit
s\-[i primeasc\ ~mp\ciuitorul [i Izb\vitorul, cu
toate c\ era `n a[teptare.

La Betleem se `mpline[te 
o nou\ crea]ie

Când Fecioara cu Iosif colindau prin
Betleemul Iudeii s\-[i g\seasc\, spre sear\, un
loc de g\zduire, la Templu [i `n sinagogi se
cânta sau se citea din c\r]ile sfinte despre tim-
pul [i locul `ntrup\rii lui Mesia. Cine [tie, poate
c\ `n momentul când Sfânta Familie ajunsese la
por]ile ne`nsemnatului, pân\ atunci, Betleem, `n
Templu se citea din cartea profetului Miheea:
„Iar tu, Betleeme Efrata, de[i e[ti mic `ntre mi-
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„V\ asigur\m de toat\ dragostea
[i pre]uirea noastr\ p\rinteasc\“

„Cu prilejul s\rb\torii Na[terii Domnului din anul m=ntuirii 2009 [i a anului nou 2010, noi,
ierarhii Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, prin intermediul redac]iei revistei eparhiale
„Cronica Romanului“, transmitem tuturor colaboratorilor no[tri de la Centrul Eparhial, `ntre-
gului cin clerical [i monahal [i tuturor credincio[ilor din cuprinsul eparhiei, precum [i citito-
rilor acestei publica]ii, cele mai sincere ur\ri de s\n\tate, prosperitate, pace [i lini[te, asigur=n-
du-v\ de toat\ dragostea [i pre]uirea noastr\ p\rinteasc\.

Hristos n\scut `n ieslea Betleemului s\ reverse `n sufletul fiec\ruia lumin\ [i har dum-
nezeiesc, alese bucurii [i `mpliniri duhovnice[ti!“

~mpreun\ s\ ne bucur\m de slava Domnului
Pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos, 

dat\ `n re[edin]a arhiepiscopal\ de la Roman 

~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Eftimie Luca 
[i Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
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ile lui Iuda, din tine va ie[i St\pânitor
peste Israel, iar obâr[ia lui este dintru
`nceput, din zilele ve[niciei“ (Miheea
5, 1); iar atunci când Fecioara s-a a[e-
zat `n pe[tera s\rac\ s\ aduc\ pe lume
Pruncul dumnezeiesc, mai marele
Sinagogii poate cânta din Cartea lui
Isaia: „Iat\, Fecioara va lua `n pân-
tece [i va na[te Fiu [i-I va pune numele
Lui Emanuel, care se tâlcuie[te Dum-
nezeu este cu noi“ (cf. Isaia 7, 14). 

Deci, nici mai marii poporului ales,
nici elitele spirituale ale Templului iu-
daic nu-[i d\deau seama c\ „`n zilele
Cezarului Gaius Iulius August, pe
când Qirinius ocârmuia Siria“ (Luca
2, 1-2), la Betleem se consuma cel mai
mare eveniment de la crearea lumii:
Na[terea Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Altfel spus, pe când ~mp\ratul Ro-
mei se intitula pe sine Pontifex Maxi-
mus – adic\ dumnezeu – la Betleem,
Dumnezeu Se f\cea om. Acolo, la
Betleem, Maria, jos, na[te pe Iisus
Hristos, `n timp ce omul [i umanitatea
aveau alte preocup\ri, alte idealuri,
lipsite de orice orientare. Oamenii, ca
[i cei din Ierusalimul de odinioar\,
mergeau pe c\ile lor, dup\ planurile
lor, [i n-au sesizat c\ la Betleem se
`mpline[te o nou\ crea]ie. Cerurile
`ns\ exult\ de bucurie, iar imnul ceresc
„Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu
[i pe p\mânt pace, `ntre oameni bun\-
voire“ (Luca 2, 14) este auzit de ni[te p\stori,
iar steaua Mântuitorului este observat\ de
câ]iva oameni. Suficient ca prin ei s\ se r\spân-
deasc\ `n toat\ lumea c\ la Betleem s-a n\scut
Cel f\r\ de `nceput.

Dreptm\ritori cre[tini,

Suntem chema]i [i noi, dup\ mai bine de
dou\ mii de ani, ast\zi, prin acei pu]ini oameni
din preajma Betleemului, s\ vedem [i s\ sl\vim
`n Pruncul n\scut `n ieslea s\r\c\cioas\ pe Fiul
lui Dumnezeu, n\scut din eternitate din Tat\l,
iar `n timp din Fecioar\ Maic\, f\r\ de tat\.
Dac\ noi recunoa[tem sau ne recunoa[tem `n
acest sublim [i mântuitor eveniment, putem
atunci percepe `n]elesul cuvintelor Sfântului A-
postol [i Evanghelist Ioan, spuse `n Prologul
Evangheliei sale: „{i Cuvântul S-a f\cut trup [i
S-a s\l\[luit `ntre noi [i am v\zut slava Lui,
slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har
[i de adev\r.“ (Ioan 1, 14). 

Slava lui Dumnezeu coincide 
cu pacea din inima oamenilor

Cine sunt, deci, cei care pot spune plini de
convingere: „Noi am v\zut slava Lui!“? Apos-

tolii, dup\ ~nviere au afirmat: „Am v\zut pe
Domnul!“ (Ioan 20, 25). Ace[ti apostoli, care au
v\zut pe Domnul slavei `ntrupat, au fost trimi[i
`n lume s\ vorbeasc\ oamenilor despre „ceea ce
era de la `nceput, ce ei au auzit, ce au v\zut cu
ochii lor [i au pip\it cu m`inile lor sl\b\noage,
despre Cuvântul vie]ii“ (cf. I Ioan 1, 1). Iar dup\
ce au v\zut [i au sim]it slava Lui au fost trimi[i
`n lume s\ propov\duiasc\ adev\rul despre
Logosul `ntrupat `n istorie la plinirea vremii. Ca
[i p\storii din jurul Betleemului, to]i au fost
`nv\lui]i de „slava Domnului str\lucind `mpre-
jurul lor“ (Luca 2, 9). {i p\storii [i ucenicii
Mântuitorului propov\duiesc aceea[i Evanghe-
lie care este „puterea lui Dumnezeu spre mân-
tuirea a tot celui ce crede“ (Romani 1, 16). {i
unii [i al]ii au atestat c\ „au v\zut slava Lui“(cf.
Ioan 1, 1).

Dar unde este aceast\ slav\ pe care ei au
v\zut-o ca s\ o vedem [i noi pentru a ne bucura?
Oare este aceea[i pe care Iisus a cerut-o Tat\lui
S\u `naintea patimei mântuitoare, când L-a ru-
gat zicând: „{i acum, pream\re[te-M\ Tu, P\-
rinte, la Tine ~nsu]i cu slava pe care am avut-o
la Tine mai `nainte de a fi lumea“ (Ioan 17, 5)?
Sau este aceea[i slav\ care apar]ine Tat\lui, pe
care a manifestat-o dup\ Cina cea de tain\, zi-
când: „~ntru aceasta a fost sl\vit Tat\l Meu, ca
s\ aduce]i road\ mult\ [i s\ v\ face]i ucenici ai

Mei“ (Ioan 15, 8)? Ceea ce au cân-
tat `ngerii `n noaptea na[terii Dom-
nului: „Slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu...“ probeaz\ aceast\ sta-
re. Lauda `ngerilor de la Betleem ne
arat\ c\ slava lui Dumnezeu coin-
cide cu pacea din inima oamenilor,
cu care Fiul este sl\vit de Tat\l, Tat\l
sl\vit prin Fiul, iar omul, receptacol
de aceast\ slav\, prime[te, `n lumina
Duhului, demnitatea de fiu al lui
Dumnezeu dup\ har. Sfânta Scrip-
tur\, prin gura Sfântului Apostol Pa-
vel, m\rturise[te despre aceasta zi-
când: „Iar când a venit plinirea vre-
mii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S\u,
n\scut din femeie, n\scut sub lege,
ca pe cei de sub Lege s\-i r\scum-
pere, ca s\ dobândim `nfierea.“
(Galateni 4, 4-5).

Iubi]i credincio[i,

Iat\ ce oportunitate ni s-a dat
nou\, oamenilor, aceea de a fi fii ai
lui Dumnezeu dup\ har.

Se pune `ntrebarea: oare oame-
nii zilelor noastre mai sunt con[ti-
en]i, de[i se numesc cre[tini, de a-
ceast\ `nalt\ demnitate pe care ne-
o preg\te[te Dumnezeu? A tr\i via-
]a `n Hristos [i prin Hristos, ast\zi,
`nseamn\ a tr\i durerile facerii,

via]a martiric\. Mântuitorul S-a n\s-
cut `n ieslea Betleemului pentru ca `n El [i prin
El s\ ne putem rena[te. „A se rena[te“ `nseamn\
a-L l\sa pe El s\ „se nasc\ [i s\ creasc\“ `n noi,
l\sând Evanghelia care m\rturise[te despre iu-
birea Lui s\ coboare `n intimitatea noastr\, unde
s\ rodeasc\ darurile Duhului Sfânt.

Orice criz\ se rezolv\ `n Hristos
Se vorbe[te ast\zi despre tot felul de crize.

Sper\m ca acestea s\ nu genereze pe cea spiri-
tual\. Nu [tim dac\ via]a secularizat\ `n care
suntem obliga]i s\ tr\im presupune, neap\rat,
instalarea crizei spirituale. Cuvântul „criz\“ `n-
seamn\ „judecat\“. Deci, plecând de la o criz\,
adic\ de la o judecat\, am putea lua un nou elan.
Pentru c\ orice stare de p\cat `nseamn\ o stare
de criz\, `n sens duhovnicesc, o criz\ ne d\
posibilitatea, prin metanoia adic\ prin poc\in]\,
s\ ne schimb\m, s\ ne re`nnoim. Totul depinde
de noi: ne l\s\m s\ murim `n stare de criz\, sau
ne decidem s\ plec\m spre un nou `nceput.
Când Hristos a intrat `n lume s\ o mântuiasc\,
fresca umanit\]ii era asem\n\toare cu cea ac-
tual\: criz\ insurmontabil\, instabilitate, incerti-
tudine, stare de r\zboi etc. El nu a venit pentru
a dispune o alt\ ordine social-politic\ `n lume,
ci doar s\ spun\ oamenilor s\ utilizeze „iubirea“
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ca singur\ cale spre `nnoire [i transfigurare. A[a
[i ast\zi, via]a secularizat\ care a provocat criza
trebuie luat\ `n serios, c\ci ea d\ posibilitatea
unei re`nnoiri. 

Noi, poporul român ortodox, c\lit `n iure[ul
necazurilor, nu trebuie s\ ced\m `n fa]a fatalis-
mului, nici s\ a[tept\m ca starea de criz\ s\ fie
rezolvat\ de Dumnezeu. Nu, c\ci Dumnezeu
ne-ar `ngr\di libertatea dac\ s-ar amesteca di-
rect `n treburile noastre pur umane. El ne-a dat
criteriile, adic\ Evanghelia, pe care, aplicându-
le, putem s\ ie[im din orice criz\. O re`nnoire
spiritual\, autentic\ [i profund\, dup\ pricipiile
evanghelice ar fi singurul r\spuns `n fa]a crizei.
Doar prin `nnoirea Duhului `n noi, tr\ind via]a
`n Hristos, putem distinge `ntre ceea ce este
esen]ial [i non-esen]ial; `ntre ceea ce este auten-
tic [i ceea ce este artificial `n via]a noastr\ per-
sonal\ sau `n cea comunitar\. ~n acest sens,
via]a pe care noi, cre[tinii r\bd\tori, o ducem
ast\zi poate fi un apel al lui Dumnezeu ca s\ ne
`nt\rim credin]a. Pustiul, ast\zi, nu mai este `n
Sahara, ci `n mijlocul societ\]ii umane. A[a cum
p\rin]ii pustiului de odinioar\ au reu[it s\ spiri-
tualizeze pustiul – care simboliza locul absen]ei
lui Dumnezeu, sau a vidului spiritual – umplân-
du-l de prezen]a lui Dumnezeu, tot a[a [i noi, de
vreme ce nu ne-am pierdut calitatea pe care ne-
a dat-o Hristos, aceea de a fi lumina lumii [i
sarea P\mântului, s\ ajut\m la re`nnoirea lumii,
nu prin ceea ce facem, ci prin ceea ce suntem.

13 septembrie, o zi istoric\
Preaiubit popor al lui Dumnezeu,

Noi, clerul [i credincio[ii eparhiei, am putea
spune c\ `n anul acesta care se `ncheie, am
reu[it, prin efort sus]inut, s\ dep\[im aceast\
criz\. Dincolo de greut\]ile [i ne`mplinirile
multora, am consemnat cea mai important\ pa-
gin\ de istorie din cei [ase sute de ani de când
exist\ aceast\ eparhie. Data de 13 septembrie a
anului mânturii 2009 va r\mâne pentru toat\ su-
flarea care tr\ie[te `n teritoriul jurisdic]ional-
canonic din centrul Moldovei, respectiv ]inutul
de odinioar\ al }\rii de Jos, un moment memo-
rabil, deoarece acesta a devenit Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului. Dumnezeu ne-a ales pe
noi, ierarhii, clerul [i credincio[ii acestei de
Dumnezeu p\zite eparhii s\ fim martorii acestui
eveniment.

Smerenia mea, care semnez acest cuvânt
pastoral, tresalt\ cu duhul, pentru c\ la cei 95 de
ani nu-mi pot st\pâni emo]iile provocate de bu-
curia `mplinirilor. Nu-mi atribui mie reu[ita
evenimentului, `ntrucât puterile fizice `mi sunt
mult diminuate de povara anilor, dar preaiubitul
nostru frate `n Hristos [i `ntru slujire, Prea-
sfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, a
coordonat aceste manifest\ri, ca Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel, `mpreun\ cu ierarhii

Sfântului Sinod, s\ consfin]easc\ faptul c\, prin
lucrarea pastoral-misionar\, administrativ-gos-
pod\reasc\ [i liturgic-duhovniceasc\ desf\[ura-
t\, eparhia noastr\ este demn\ de onoarea care i
s-a dat. Le mul]umesc tuturor! ~ns\, nu `n cele
din urm\, doresc s\ v\ mul]umesc din inim\
dumneavoastr\, preacucernici preo]i [i preacu-
vio[i p\rin]i, credincio[ilor din toate categoriile
sociale, fiii vrednici ai eparhiei noastre, care
sunte]i lauda episcopatului meu. V\ asigur de
toat\ dragostea [i pre]uirea mea, rugând pe
Mântuitorul, n\scut prunc `n ieslea Betleemu-

lui, s\ v\ binecuvinteze [i s\ reverse `n inimi lu-
min\ [i har, ca `n virtutea acestor energii necre-
ate s\ purcede]i calea, mai departe, c\tre ~mp\-
r\]ia lui Dumnezeu.

Avem convingerea c\ am ad\ugat `mpreun\
la edificiul spiritualit\]ii `nainta[ilor c\r\mida
rânduit\ nou\ de Providen]\ [i ne putem mândri
c\ suntem urma[ii atâtor ierarhi sfin]i `n aceast\
parte a Moldovei binecuvântate de Dumnezeu.

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

„Data de 13 septembrie a anului mânturii 2009 va r\mâne pentru toat\ 
suflarea care tr\ie[te `n teritoriul jurisdic]ional-canonic din centrul Moldovei,

respectiv ]inutul de odinioar\ al }\rii de Jos, un moment memorabil,
deoarece acesta a devenit Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. 

Dumnezeu ne-a ales pe noi, ierarhii, clerul [i credincio[ii 
acestei de Dumnezeu p\zite eparhii s\ fim martorii acestui eveniment.“
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„NNiicc\\iieerrii  nnuu  ssee  ppuutteeaa  vvoorrbbii  mmaaii  ffrruummooss  
ddeesspprree  iimmnneellee  SSffâânnttuulluuii  SSiimmeeoonn  ddeeccââtt  aaccoolloo  uunnddee  

ssee  ssiimmttee  pprreezzeenn]]aa  lluuii  mmaaii  aacccceennttuuaatt..“
((PPSS  EEppiissccoopp-vviiccaarr  IIooaacchhiimm  BB\\cc\\uuaannuull))

Simpozionul, desf\[urat cu binecuvântarea
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, a `nceput
mar]i, 24 noiembrie 2009, cu o slujb\ de Te
Deum, oficiat\ de p\rintele protopop Con-
stantin Alupei, al\turi de un sobor de preo]i [i `n
prezen]a invita]ilor, `n biserica cu hramurile
„Buna Vestire“ [i „Sf. Simeon Noul Teolog“. 

�Un simpozion 
al iubirii dumnezeie[ti“

Sub directa `ndrumare a Preasfin]itului E-
piscop-vicar Ioachim, `n paraclisul „Sf. M. Mc.
Ecaterina“, s-a desf\[urat prima parte a simpo-
zionului. ~n cadrul acesteia, PS Ioachim B\c\-
uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, a vorbit despre «Liturghia
Iubirii Dumnezei[ti - Hran\ [i Lumin\». „Ni-
c\ieri nu se putea vorbi mai frumos despre im-
nele Sfântului Simeon decât acolo unde se simte
prezen]a lui mai accentuat. Aici, la M\n\stirea
Ca[in, este un loc iubit de Sfântul Simeon, pen-
tru c\ aici a fost inspirat p\rintele Ioan
Bârg\oanu s\ ridice un l\ca[ `nchinat acestui
mare teolog [i mistic r\s\ritean“, a precizat la
finalul cuvântului s\u PS Episcop Ioachim B\-
c\uanul. De asemnea, au luat cuv=ntul [i preo]i
profesori [i doctoranzi ai Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, c=t [i
profesori de la Facultatea de Filosofie [i {tiin]e
Social-Politice a Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din
Ia[i, `ntre care amintim pe prof. univ.dr. {tefan
Afloroaiei, prof. univ. dr. Constantin Marin,
conf. univ. dr. Dan Mihai Chi]oiu [i al]ii.
„Pentru mine, care vin dinspre filosofie, prin
Sfântul Simeon, `mi dau seama c\ exist\
r\d\cini comune `ntre teologie [i filosofie.
Aceste r\d\cini trebuie redescoperite, pentru a
putea `n]elege mai bine unele aspecte ale cul-
turii de azi“, a declarat prof. univ. dr. {tefan
Afloroaiei, de la Facultatea de Filosofie.

~n continuare au sus]inut referate preo]i din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.

Cea de-a doua zi a simpozionului, 25 no-
iembrie 2009, a fost `nchinat\ Sfintei Ecaterina,
una dintre patroanele spirituale ale m\n\stire-

nilor. Cu acest prilej, la M\n\stirea Ca[in II a
avut loc slujba Sfintei Liturghii, oficiat\ de
Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i di-
aconi, `n prezen]a a sute de credincio[i. La fi-
nal, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a ]inut un
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a vorbit despre im-
portan]a organiz\rii unui simpozion dedicat
Sfântului Simeon Noul Teolog: „Este un sim-
pozion al iubirii [i ne bucur\ faptul c\ `n Arhie-
piscopia noastr\ prima manifestare de acest
gen este dedicat\ iubirii dumnezeie[ti.“

Evlavie deosebit\ pentru 
Sf. Simeon Noul Teolog

Mai multe am\nunte am aflat de la pr. paroh
Ioan Bârg\oanu: „Credincio[ii au participat `n
num\r mare la slujba Sfintei Liturghii, mul]i
dintre ei `mp\rt\[indu-se cu Trupul [i Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos. P\rintele Mihail
de la M\n\stirea Râ[ca ne-a adus papucii Sfân-
tului Ierarh Spiridon, iar pr. Constantin Alupei,
protoiereu al Protopopiatului One[ti, ne-a adus

un ve[mânt al Sfintei Cuvioase Parascheva.
Oamenii s-au `nchinat acestor odoare sfinte
care au fost aduse cu prilejul serb\rii unuia
dintre hramurile parohiei noastre“.

Simpozionul de la parohia M\n\stirea Ca[in
II a avut loc la ini]iativa p\rintelui Bârg\oanu,
care are o evlavie deosebit\ fa]\ de Sf. Simeon
Noul Teolog, c\ruia i-a consacrat `n `ntregime
activitatea sa de cercetare. Astfel, `n anul 1999,
pr. Bârg\oanu [i-a sus]inut teza de licen]\ `n
Teologie cu titlul: „Duhul Sfânt `n via]a cre[tin-
ului, dup\ Sfântul Simeon Noul Teolog“, a-
vându-l ca `ndrum\tor pe PF P\rinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea
când p\storea ca Mitropolit al Moldovei [i Bu-
covinei. Apoi, `n perioada 2002-2003, dup\ ce
a urmat cursurile de studii aprofundate,
„Sec]ia practic\“ la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i, pr. Bârg\oanu a realizat lu-
crarea de diserta]ie „Sfânta Liturghie `n opera
Sfântului Simeon Noul Teolog“, avându-l
`ndrum\tor pe pr. prof. dr. Viorel Sava, pentru
ca `n perioada 2006-2007 s\ urmeze cursurile
de masterat la Facultatea de Filosofie a UAIC
din Ia[i, la final sus]inând lucrarea: „Simbol [i
mister: Expunere mistic\ [i formulare discur-
siv\ la Sfântul Simeon Noul Teolog“, sub
`ndrumarea conf. univ. dr. Dan Mihai Chi]oiu.
„~n anul 1999, PF P\rinte Daniel a binecu-
vântat s\ `ncepem lucrarea unei biserici cu
hramul „Sf. Simeon Noul Teolog“, singura
din ]ar\ `nchinat\ acestui sfânt. Iat\ c\, acum,
acest sfânt l\ca[ este ridicat, `n prezent lu-
crându-se la pictur\“, a ad\ugat preotul
paroh al M\n\stirii Ca[in II. (pr. Constantin
GHERASIM)
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O mie de ani sub semnul iubirii dumnezeie[ti
~n perioada 24-25 noiembrie 2009 a avut loc, la M\n\stirea
Ca[in II, din Protopopiatul One[ti, un eveniment deosebit.
Teologi, profesori universitari de la Facult\]ile de Teologie [i
Filosofie [i profesori de alte specialit\]i s-au `ntrunit pentru a
lua parte, pentru prima oar\, la Simpozionul „Imnele iubirii
dumnezeie[ti ale Sfântului Simeon Noul Teolog - 1.000 de ani
de la compunerea lor“. 
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Conferin]ele preo]e[ti din toamna acestui an
au fost deschise de c\tre Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, care a f\cut o retrospectiv\ a eveni-
mentelor legate de ridicarea Episcopiei Roma-
nului la rangul de Arhiepiscopie, felicitând pre-
o]ii pentru modul `n care s-au implicat `n buna
organizare [i desf\[urare a acestor evenimente.

Tema aleas\, foarte actual\, nu a fost adus\
`n aten]ia preo]ilor eparhiei pentru prima dat\,
ea reluând ideea de la conferin]ele administra-
tive din prim\var\, c=nd s-a propus g\sirea unei
solu]ii pentru implementarea unui program care
s\ permit\ ]inerea unei eviden]e financiar-con-
tabile [i statistice clare [i uniforme, cu ajutorul
calculatorului. Acest lucru vine atât `n sprijinul
preo]ilor, care sunt scuti]i de unele calcule con-
tabile mai complicate, cât [i a unit\]ilor de cult

superioare, care pot ob]ine mai repede [i mai
u[or raport\rile financiare [i de gestiune de la
parohii [i, la rândul lor, le pot mai u[or central-
iza [i raporta mai departe.

~n principal discu]iile s-au axat pe prezen-
tarea aplica]iei pe care am creat-o `n acest scop,
cu exemplific\ri de lucru `n toate modulele: fi-
nanciar, gestiune, statistica enoria[ilor, mitri-
cale [i raport\ri. Totodat\, s-au indicat pa[ii
concre]i de urmat pentru implementarea acestui
program `n fiecare parohie, oferindu-se sugestii
`n special pentru instruirea preo]ilor parohi `n
scopul `nsu[irii modului de lucru cu aceast\
aplica]ie pe calculator.

Preo]ii au avut ocazia de a aduce `n discu]ie
diverse situa]ii dificile, cu caracter general sau

specifice anumitor parohii, `ntâmpinate `n activi-
tatea administrativ\. Fiecare problem\ [i-a g\sit
solu]ia, r\spunsul fiind oferit fie de c\tre Prea-
sfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul, fie de c\tre
preotul conferen]iar. Toate aceste probleme au
subliniat necesitatea practic\ a inform\rii [i infor-
matiz\rii `n acest domeniu de lucru `n Biseric\.

~n `ncheiere, Preasfin]itul Episcop Ioachim
B\c\uanul a prezentat perspectivele activit\]ii
administrative, `n special `n anul urm\tor, când
se vor s\rb\tori 125 de ani de la recunoa[terea
Autocefaliei [i a 85 de ani de la `n\l]area la ran-
gul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române,
`ndemnând preo]ii s\ mediteze la aceste eveni-
mente [i binecuvântându-i `n activitatea lor. (pr.
Gabriel BUZDUGAN)

~n cadrul [edin]ei Consiliului eparhial din
16 noiembrie 2009, s-a solicitat celor cinci
p\rin]i protopopi din Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului s\ alc\tuiasc\, pân\ la mijlocul lunii
decembrie 2009, un raport `n care s\ prezinte -
sub aspect liturgic, pastoral-administrativ, mi-
sionar, cultural [i social - activitatea pe care au
desf\[urat-o `n ultimii patru ani, precum [i un
plan de obiective [i proiectele pe care doresc s\
le implementeze `n perioada urm\toare, `n ved-

erea reconfirm\rii sau `ncheierii activit\]ii la
`mplinirea mandatului de 4 ani.

Men]ion\m c\, `n baza Statutului pentru or-
ganizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Române, art. 70, al. 2, „Protopopul se nume[te
sau se reconfirm\ de c\tre chiriarh pe o perioa-
d\ de 4 ani, `ntr-o [edin]\ de lucru a Perma-
nen]ei Consiliului eparhial“. ~n baza acestei de-
cizii, la sf=r[itul anului 2009, se `ncheie manda-
tele actualilor protopopi: pr. Aurel Florin }us-

canu, protopop de Roman, pr. Constantin To-
mozei, protopop de Bac\u Nord, pr. Vasile Ra-
du, protopop de Bac\u Sud, pr. Constantin Alu-
pei, protopop de One[ti [i pr. Petrea Moraru,
protopop de Moine[ti.

De asemenea, au intervenit modific\ri `n
Organigrama Centrului eparhial prin retragerea
PC Pr. Gheorghe Miron din postul de Consilier
administrativ [i numirea `n postul respectiv a PC
Pr. Dan Alexandru Antoce. ~n aceea[i [edin]\ s-a
hot\rât numirea PC Protos. Serafim Huzdup `n
postul de Inspector silvic, a PC Pr. Gabriel Vasile
Buzdugan `n postul de preot referent tehnic [i a
doamnei Mioara Ignat `n postul de Inspector cul-
tural. (pr. Dan Alexandru ANTOCE)

~ncheiere de mandate 
`n cadrul administra]iei eparhiale

~n perioada 5-12 octombrie, `n
Arhiepiscopia Romanului [i Ba-
c\ului au avut loc conferin]ele
preo]e[ti administrative de toamn\.
Ele au debutat pe 5 noiembrie la
One[ti [i au continuat `n zilele de
9-12 noiembrie la Protopopiatele
Roman, Bac\u Nord, Moine[ti,
respectiv Bac\u Sud. Conferin]ele
s-au desf\[urat sub directa `ndru-
mare a Preasfin]itului Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, [i
au avut ca tem\ „Contabilitatea
bisericeasc\ `n lumina noilor exi-
gen]e financiare“.

Contabilitatea bisericeasc\ 
`n lumina noilor exigen]e financiare
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~ncepând cu data de 20 octombrie
2009, `n Arhiepiscopia Romanului
[i Bac\ului se deruleaz\ proiectul
�Hristos - lumina lumii“. Acest
proiect se realizeaz\ `n parteneriat
cu SC Laser Optica SRL [i are ca
obiectiv sprijinirea unui num\r de
cca 500 de persoane aflate `n
dificultate din punct de vedere
socio-economic, care au deficien]\
de vedere [i au domiciliul pe raza
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. 

~n urma depunerii proiectului „Hristos - lu-
mina lumii“, `n luna aprilie a anului curent, la
Ministerul Culturii, Cultelor [i Patrimoniului
Na]ional, de c\tre Sectorul Misiune [i Filantropie
al Arhiepiscopiei noastre, s-a primit suma de
15.000 lei pentru implementare acestuia. 

Un partener de n\dejde
Programul urm\re[te sprijinirea unui num\r

cât mai mare de persoane nevoia[e (copii/ti-
neri/b\trâni), din parohiile eparhiei noastre, care
vor beneficia, `n cuantumul sumei men]ionate, de
urm\toarele servicii de optic\ [i optometrie: m\-
sur\tori optometrice la standarde profesionale,
prescrip]ii ochelari de vedere [i confec]ionarea u-
nei perechi de ochelari/persoan\, pentru benefici-

arii care necesit\ corec]ie optic\ ce se poate reali-
za prin ochelari de vedere. Cazurile speciale (ex.
persoane cu probleme grave, susceptibile a ne-
cesita interven]ii chirurgicale, etc.) vor fi sem-
nalate [i analizate, `n asemena situa]ii SC Laser
Optica SRL urmând a acorda finan]atorului [i/sau
beneficiarului doar sugestii [i recomand\ri, `n
vederea adopt\rii unor solu]ii adecvate din punct
de vedere medical [i, totodat\, sustenabile din
punct de vedere financiar. Pentru al]i participan]i
la proiect sunt oferite m\sur\tori optometrice [i
prescrip]ii de ochelari gratuite [i acordarea unei
reduceri de 50% la achizi]ionarea de ochelari de
vedere (rame [i lentile).

Beneficiari din `ntreaga eparhie
Pentru implementarea proiectului a fost se-

lectat, de c\tre asisten]ii sociali, un num\r de 20-
25 parohii participante din protopopiatele
Roman, One[ti [i Moine[ti, potrivit urm\toarelor

criterii: parohia s\ fie `ncadrat\ `ntr-o zon\ afec-
tat\ de s\r\cie; copiii, tinerii, b\trânii cu prob-
leme de vedere, din familii cu o situa]ie material\
precar\ ce nu le permite accesul la aceste servicii
medicale.

Beneficiarii proiectului s-au deplasat `n mu-
nicipiul Bac\u, la centrul oftalmologic „Laser Op-
tica“, cu mijloace de transport puse la dispozi]ie de
c\tre preo]ii din parohiile participante la proiect, `n
urma unei planific\ri stabilite, [i `nso]i]i de urm\-
toarele documente: anchet\ sociala prim\rie, ade-
verin]\ de venit, recomandare de la preot paroh.

~n urma derul\rii acestui proiect, consider\m
c\ persoanele cu deficien]e de vedere sprijinite
prin oferirea de servicii de optic\ [i optometrie
vor `nregistra o `mbun\t\]ire a vie]ii lor [i a fami-
liilor lor prin ob]inerea unui nivel de func]ionali-
tate individual\ superior celui cu care au intrat `n
cadrul programului [i prin revigorarea resurselor
materiale, fizice [i psihice. (pr. Eugen CIUCHE)

~ntrunirea de la Timi[oara a debutat cu
[edin]a Adun\rii Generale a Federa]iei „Filan-
tropia“, Comitetul executiv urmând s\ discute
despre noile cereri de aderare la Federa]ie [i
modific\rile la statutul acesteia. 

Aderarea la Funda]ia
„Filantropia“

~n acest context, s-a acceptat cererea de ade-
rare a Funda]iei „Episcop Melchisedec“ Filiala
Bac\u la Federa]ia „Filantropia“, `n condi]iile
`n care Funda]ia b\c\uan\ are cel pu]in un servi-
ciu social acreditat de c\tre stat.

Funda]ia „Episcop Melchisedec“ Filiala
Bac\u func]ioneaz\ cu binecuvântarea Prea-
sfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, [i
are acreditate urm\toarele servicii sociale:
Centrul de zi pentru copii „Sf. Ioan Botez\-
torul“, Centrul de consiliere, sprijin [i infor-
mare [i Centrul de recuperare neuro-motorie
„Sf. Vasile cel Mare“. Pr. Narcis Axinte, di-
rector executiv al Funda]iei „Solidaritate [i
Speran]\“ Ia[i, consilier social al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a prezentat Funda]ia
„Episcop Melchisedec“ [i a recomandat pri-
mirea ei `n cadrul Federa]iei „Filantropia“.

Funda]ia „Episcop Melchisedec“ Filiala
Bac\u, membr\ a Federa]iei „Filantropia“

~n perioada 11 - 13 noiem-
brie 2009, cu binecuv=ntarea
Preafericitului P\rinte Patri-
arh Daniel, la Timi[oara, a
avut loc `ntâlnirea anual\ a
consilierilor eparhiali,
coordonatori ai activit\]ilor
de asisten]\ social-filantro-
pic\ din cadrul eparhiilor
Bisericii Ortodoxe Române.

„„HHrriissttooss  -  lluummiinnaa  lluummiiii““::

~n sprijinul persoanelor cu deficien]\ de vedere
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~n cadrul aceleia[i [edin]e a fost acceptat\ [i
cererea de aderare a Misiunii Sociale „Diaco-
nia“, a Mitropoliei Basarabiei.

Prin aderarea la Federa]ia „Filantropia“
membrii acesteia, `ntre alte drepturi, pot s\
aleag\ [i s\ fie ale[i `n structurile de conducere
ale Federa]iei; pot s\ ia parte la Adun\rile
Generale [i la orice manifestare a Federa]iei; pot
s\ beneficieze de sprijin, asisten]\ [i `ndrumare
`n activitatea pe care o deruleaz\; pot s\ benefi-
cieze de programele [i ac]iunile desf\[urate de
Federa]ie.

Amintim c\ Federa]ia „Filantropia“ este o
funda]ie nonprofit, apolitic\ [i nonguvernamen-
tal\, care func]ioneaz\ cu binecuvântarea Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane [i are
ca Pre[edinte de onoare pe Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne. Federa]ia are ca obiective
elaborarea [i implementarea de strategii [i pro-

grame comune `n domeniile: asisten]\ social\,
medical, educa]ional [i al dezvolt\rii comunitare.

Principii generale de
desf\[urare a activit\]ilor
social-filantropice

~n ziua de 12 noiembrie s-a discutat despre
activitatea social-filantropic\ `n cuprinsul
eparhiilor (prezentarea programelor [i proiecte-
lor sociali-filantropice cu finan]are european\
`n care sunt implicate eparhiile [i/sau asocia]iile
/funda]iile acestora; prezentarea programelor [i
activit\]ilor noi; propuneri de extindere, `mbu-
n\t\]ire, sustenabilitate), s-au discutat propune-
rile pentru modificarea [i `mbun\t\]irea Regula-
mentului de Organizare [i Func]ionare a Siste-
mului de Asisten]\ Social\ al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne.

Ultima zi a lucr\rilor a fost dedicat\ dezba-
terilor pe tema propunerilor pentru alc\tuirea
unui Regulament al activit\]ilor de Asisten]\
Social\ desf\[urate `n alte structuri decât cele
parohiale (armat\, penitenciare, spitale, a[ez\-
minte) [i planificarea temelor grupului executiv
de lucru pentru anul 2010.

Consider\m c\ participarea la `ntâlnirea an-
ual\ a consilierilor eparhiali, coordonatori ai ac-
tivit\]ilor de asisten]\ social-filantropic\ din
cadrul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române [i
aderarea la Federa]ia „Filantropia“ este de un
real folos, atât pentru implementarea eficace a
diverselor proiecte, cât [i pentru activit\]ile so-
cial-filantropice viitoare ale Arhiepiscopiei
noastre. (pr. Eugen CIUCHE, consilier Secto-
rul Misiune [i Filantropie al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului)

Nou\ b\tr=ni paraliza]i, 13
`n c\rucioare cu rotile [i nu-
mai [ase care se pot deplasa
singuri beneficiaz\ de `n-
grijire prin intermediul A[e-
z\m=ntului Social-Filan-
tropic „Sf. Voievod {tefan cel
Mare [i Sf=nt“ din H=rja. Un
loc special f\cut de Biseric\
pentru oamenii care `l au ca
apropiat doar pe Dumnezeu.
Un spa]iu ce ast\zi are ne-
voie de ajutorul nostru.
Aproape de Poiana S\rat\, pe dru-

mul ce duce de la Bac\u la Bra[ov, se
afl\ satul H=rja. O comunitate de oa-
meni gospodari [i buni cre[tini. Nu de-
parte de intrarea `n sat, pe partea
dreapt\, pe o colin\, se afl\ biserica `n-
chinat\ Sf. M. Mc. Gheorghe. Un l\ca[
de cult solid, asemeni spiritualit\]ii a-
cestor locuri, a c\rui piatr\ provine din
cl\direa fostei V\mi Oituz, care a
str\juit la grani]a dintre Rom=nia [i
Austro-Ungaria p=n\ `n anul 1918. 

~n apropierea bisericii a fost con-
struit [i sfin]it, `n urm\ cu cinci ani, un
a[ez\m=nt social-filantropic pus sub
patronajul spiritual al Sf. Voievod {te-
fan cel Mare [i Sf=nt. Trei cl\diri noi,
modeste, dar frumoase `n acela[i timp.
Aici lucreaz\ zilnic 16 angaja]i [i c=]i-

va voluntari, oameni cu suflet mare,
care se str\duiesc s\ fac\ mai u[oar\
b\tr=ne]ea a 28 de b\tr=ni.

„E grea b\tr=ne]ea!“
La invita]ia p\rintelui Ilarion am

intrat `n c\minul `n care tr\iesc b\tr=-
nele. Camere spa]ioase, mari, `n care
respir mirosul etern al bunicilor no[tri.
Totul `ntr-o ordine [i lini[te angelic\.

C=nd m-a v\zut, b\tr=na a ridicat
privirea din andrele [i a dat s\ se
ridice pentru a saluta. La cei 90 de ani

ai s\i, Zinca Tihoc `i uime[te pe to]i cei
din jur. Cu o `ndem=nare aparte `mple-
te[te f\r\ a avea nevoie de ochelari. A-
cum mai are un pic [i termin\ talpa u-
nui ciorap. „Fac unul seara, unul dimi-
nea]a. Ce pot altceva? Asta o [tiu de la
mama. De fapt, la noi, `n zon\, toat\
lumea [tie s\ cro[eteze, s\ `mpleteas-
c\“, m-a l\murit ea, retr\g=ndu-se dis-
cret spre treaba ei. ~n ciuda v=rstei [i a
neputin]elor, `ncearc\ s\ le ajute pe
celelalte tovar\[e de suferin]\, f\c=n-
du-le, prin munca sa, mici bucurii. Se
lupt\, a[a cum [tie ea, cu povara tim-

Au nevoie [i de sprijinul nostru

Pentru mul]i dintre b\tr=ni, A[ez\m=ntul de la H=rja este singurul c\min
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pului. „E grea b\tr=ne]ea. Vine cu gre-
ut\]i [i cu fric\ de moarte“, a ad\ugat,
`ndrept=ndu-[i capul, ca o `ncuviin]are a
unui ajutor nev\zut, spre icoana Maicii
Domnului a[ezat\ chiar l=ng\ pern\. Pe
patul al\turat altcineva pare a se odi-
hni, un chip impregnat de triste]e. O
b\tr=n\ al c\rei caier se vede c\ a fost
tors cu multe suferin]e. Cum altfel ar
putea fi Oana Constantinescu, c\reia,
singurul b\iat i-a murit `n accident de
ma[in\, iar so]ul de infarct?

Am p\[it impresiona]i de cele v\-
zute `n camera al\turat\. Aceea[i at-
mosfer\ de cur\]enie [i lini[te, pe care
o tulbur\ acum doar prezen]a mea.
C=nd m-a v\zut, figur\ nou\ `n lumea
lor, Florea B\lan a `ntors capul z=m-
bind u[or. „Nu poate vorbi, pentru c\
are o semiparez\ dreapt\“, mi-a expli-
cat asistenta medical\, Elena Costea,
unul dintre „pilonii“ de baz\ ai a[ez\-
m=ntului, al\turi de doctori]a Marta
Blemssy, [i, bine`n]eles p\rintele Ila-
rion M=]\.

Pe patul apropiat, z\resc o alt\ B\-
lan, pe Maria, sora mai mare a Floarei,
dependent\ de insulin\ [i diagnosti-
cat\ cu arteriopatie diabetic\. Aceasta
a ridicat repede capul s\ vad\ musafi-
rul intrat `n camer\. „Ea este sufletul
acestui spa]iu. Mai [i c=nt\ din c=nd `n
c=nd!“, mi-a explicat o alt\ coleg\ de
camer\. Cuv=ntul „c=ntat“ a adus o
umbr\ de `ngrijorare u[or ironic\ pe
chipul Floarei, care a `ntors spatele

surorii sale. „Sora mea e geloas\ pe mi-
ne c=nd c=nt“, a r=s u[or Maria, spre a-
muzamentul `ntregii „echipe“. Am `n-
]eles mai t=rziu c\ asist atunci la unul
dintre pu]inele momente de relaxare a
b\tr=nilor. 

O misiune dificil\
~n alt\ cl\dire, situat\ la vreo 10

metri distan]\, stau b\tr=nii. Alt\dat\
oameni `n putere, acum se str\duiesc
s\ poarte c=t mai demni `nc\rc\tura
zecilor de ani pe care Dumnezeu i-a
r=nduit s\-i duc\. „Spune p\rintelui
c=]i ani ai, b\die Neculai?“, l-a rugat a-
sistenta pe mo[ Iftimoaie, unul dintre
cei [ase pensionari. „Nu mai [tiu, a
r\spuns obidit b\tr=nul!“. „E n\scut `n
1934“, l-a ap\rat Neculai Gr\dinaru,
colegul de pe patul din dreapta. Al\-
turi, Gheorghe {elaru mi se pl=nge u-
[or. „M-a luat frigul“. ~[i trage p\tura
peste trupul firav [i neputincios. „At=t
mi-a mai r\mas…“, a `ng\imat el. 

Sunt momente pe care cuvintele nu
le pot descrie. 

Ar fi multe de spus despre ace[ti oa-
meni. La fel [i despre cei care, zi de zi,
noapte de noapte, `i `ngrijesc. De[i su-
fer\ de boli grele - unii sunt oligofreni,
al]ii bolnavi de coxartroz\, tetraparez\
spastic\, scolioz\, arteropatie sau dia-
bet -, b\tr=nii de la A[ez\m=ntul „Sf.
Voievod {tefan cel Mare“, se lupt\ s\
fie demni at=t c=t le mai `ng\duie

Dumnezeu s\ tr\iasc\ pe aceast\ lu-
me. ~i ajut\ enorm oamenii care s-au a-
l\turat preo]ilor comunit\]ii la aceast\
grea, dar sacr\ misiune. O munc\ difi-
cil\, pe care to]i cei implica]i o fac din
dragoste, cu mult\ responsabilitate. O
dovedesc ordinea, cur\]enia [i condi-
]iile deosebite care le sunt asigurate. 

„Este o activitate deosebit\. De
multe ori plec de acas\ diminea]a [i
ajung seara. Ne str\duim s\ fim a-
l\turi de b\tr=ni `n fiecare moment.
S\ nu se simt\ singuri niciodat\. Cu
cei care au familie, ]inem leg\tura,
pentru a fi la curent cu ceea ce se `n-
t=mpl\. ~i `n[tiin]\m din timp despre
starea de s\n\tate a celor dragi, astfel
`nc=t, la ceasul greu al desp\r]irii, s\
poat\ veni l=ng\ ei. Sunt [i mul]i care
nu mai au pe nimeni. Aici e singura lor
cas\. Pentru to]i ne rug\m [i `ncerc\m
s\ `i ajut\m a[a cum putem: ca preo]i
sau medici“, a spus preotul Ilarion. 

„Ne-am ata[at de ei. Pe mul]i `i
cunosc de 20 de ani. Sunt pacien]ii mei.
Avem o echip\ minunat\, [i un preot
care ]ine la oameni [i c\ruia `i pas\ de
ei. De aceea [i eu m\ simt foarte moti-
vat\ s\ vin aici, s\ m\ implic `n aju-
torarea b\tr=nilor“, a declarat docto-
ri]a Marta. „Sunt oameni dependen]i
de sond\, care, la anumite intervale
trebuie schimbat\. Trebuie s\ le facem
baie periodic, ori de c=te ori este nevo-
ie, [i trebuie s\ le asigur\m tratamen-
tul la anumite intervale orare, [i ziua
[i noaptea. Cum majoritatea sunt de-
penden]i de c\rucioare sau sunt parali-
za]i, trebuie s\ `i ajut\m pemanent“,
mi-a explicat asistenta Costea Elena. 

A[ez\m=ntul de la H=rja a fost con-
struit `n anul 2004, cu binecuv=ntarea
Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, de c\tre preotul Petric\
Lea[cu, fiind sfin]it la 24 aprilie. S-a
concretizat atunci un ideal misionar [i
social-filantropic al unei parohii cu
buni [i inimo[i cre[tini. Acum, preotul
Ilarion M=]\, noul responsabil de
a[ez\m=ntul social filantropic de la
H=rja, are nevoie de sprijinul tuturor
celor care vor s\-i ajute pe ace[ti b\-
tr=ni. Se anun]\ o iarn\ grea, iar paro-
hia de la H=rja `[i dore[te ca asista]ii
A[ez\m=ntului „Sf. Voievod {tefan cel
Mare“ s\ nu simt\ acest lucru. Am\-
nunte suplimentare despre aceast\
frumoas\ ini]iativ\ se pot aflat de pe
site-ul www.parohiaharja.lx.ro.

To]i cei care doresc s\ ajute aceast\ in-
stitu]ie caritabil\ o pot face prin dona]ii
`n contul: RO61RNCB0030013822460001,
BCR One[ti. (pr.  Ctin  GHERASIM)

Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe din H=rja“ 
[i A[ez\m=ntul Social „Sf. Voievod {tefan cel Mare“
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Odat\ cu deschiderea grani]elor, mul]i
români, din diverse categorii sociale sau profe-
sionale, au ales s\ plece din ]ar\ [i s\-[i `nceap\
o via]\ nou\ pe alte meleaguri, sperând la un trai
decent. Acest exod a atins nu numai pe cei ma-
turi, ci [i pe copiii acestora, unii cu vârste foarte
fragede, care au fost nevoi]i s\ se adapteze la
cerin]ele societ\]ii care i-a adoptat. Dar, pe lâng\
deschiderea [i `nv\]\tura de care au avut parte,
copiii [i tinerii au cunoscut [i partea `ntunecat\,
nes\n\toas\ a Occidentului: stupefiantele.

Afecta]i de criza economic\ mondial\, mul]i
dintre românii pleca]i au fost nevoi]i s\ se
`ntoarc\ `n ]ara natal\, `mpreun\ cu familiile lor.
Mul]i dintre tinerii `ntor[i au venit cu idei noi,
constructive, binevenite pentru cei de acas\. Din
nefericire, `ns\, sunt [i cazuri `n care, pe lâng\
obiceiurile s\n\toase, tinerii reveni]i din Occident
au adus cu ei [i practici nocive, at=t trupului c=t [i
sufletului. ~ntre acestea, unul dintre cele mai peri-
culoase este consumul de droguri.

Pornind de la aceste considerente, am ini]iat
`n Parohia Ba[ta, Protopopiatul Roman, un
proiect antidrog, sub numele „Aripi de
speran]\“. Scopul ac]iunii a fost aducerea `n ju-
rul Bisericii a unui num\r c=t mai mare de
tineri, c\rora s\ le facem cunoscute efectele dis-
trug\toare ale drogurilor [i modul `n care
„moartea alb\“ pune `n pericol existen]a celor
care `i cad prad\, indiferent de v=rst\. 

~n cadrul proiectului, `ntâlnirile cu tinerii au
avut loc `n casa de pr\znuire, unde, cu mic cu
mare, am discutat liber despre problema ridicat\.
La aceste `ntâlniri au participat at=t tineri care n-
au plecat niciodat\ din ]ar\, c=t [i dintre cei care
s-au `ntors de cur=nd din str\in\tate. Tinerii par-
ticipan]i au dat nenum\rate exemple despre tineri
care [i-au pierdut copil\ria, familia [i chiar via]a
din cauza drogurilor. Au fost relat\ri poate prea
dure pentru unii dintre participan]i, cu o vârst\
fraged\, dar efectul a fost cel scontat: cu to]ii au
realizat c\ drogurile reprezint\ un pericol [i c\
efectul lor este, de multe ori, ireversibil.

Ac]iunea desf\[urat\, dincolo de scopul pro-
pus, a avut ca efect [i o mai mare apropiere a
tinerilor de Biseric\, participan]ii f\c=nd prop-
unerea de a organiza `ntâlniri lun\ de lun\, pe
diferite teme de interes.

Mul]umesc Bunului Dumnezeu, dar [i PS
Episcop Ioachim Bac\uanul pentru ajutor [i
pentru `ndrumarea oferit\ `n derularea acestui
proiect. (pr. Insp. Drago[ MUNTEANU,
Parohia Ba[ta)

Sfin]irea Casei „Epivata“
din incinta Centrului
Eparhial de la Roman

PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a sfin]it mar]i, 3 noiembrie 2009, C\minul preo]esc „Epivata“
din incinta Centrului Eparhial Roman. La finalul slujbei, Preasfin]ia Sa
[i-a exprimat bucuria pentru faptul c\ au fost finalizate lucr\rile la c\mi-
nul preo]esc. C\minul „Epivata“ a fost amenajat `ntr-o cl\dire restaurat\
[i consolidat\ din fondurile Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ur-
mând s\ g\zduiasc\ `n principal slujitori ai Centrului Eparhial Roman. ~n
cele 14 camere pot sta atât slujitorii de la Catedrala arhiepiscopal\ din
Roman, cât [i preo]ii din eparhie, veni]i la Centrul Eparhial. C\minul a
fost construit de vrednicul de pomenire episcop Teofil Herineanul, iar de-
a lungul timpului s-a deteriorat, astfel `ncât a fost necesar s\ se intervin\
pentru restaurare. Renovarea acestui corp de cl\dire s-a realizat cu fon-
duri ale Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, sub directa coordonare a
PS Ioachim B\c\uanul. (pr. Constantin Gherasim)IPS Arhiepiscop

Eftimie, la 95 de ani
P\storul cu cea mai `ndelungat\ arhierie pe scanul episcopal de

la Roman [i al 75-lea ierarh `n scaunul vl\dicesc de la Roman, ~nalt-
preasfin]itul Arhiepiscop Eftimie a fost s\rb\torit la Catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioasa Parascheva“, printr-un Te Deum ofi-
ciat de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Episco-
piei Romanului, al\turi de preo]ii Centrului Eparhial, `n ziua de 9
noiembrie a.c.. ~n cuv=ntul rostit cu acest prilej, PS Episcop-vicar
Ioachim a eviden]iat rolul pe care vl\dica „Eftimie cel Bun“ l-a avut
`n aceast\ zon\ a Moldovei, „fiind un vrednic continuator al ier-
arhilor de la Roman, scaun episcopal ce a d\ruit Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, nu mai pu]in de patru sfin]i ierarhi“. La sf=r[itul slujbei,
PS Episcop Ioachim, `mpreun\ cu membrii Centrului Eparhial, l-au
vizitat `n re[edin]a episcopal\ pe IPS Eftimie, Arhiepiscopul Roma-
nului [i Bac\ului. (pr. Ctin GHERASIM)

Campanie antidrog `n parohia Ba[ta
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Sute de credincio[i au participat at=t pe 15
noiembrie 2009, c=t [i pe 22 noiembrie la
slujbele arhiere[ti oficiate `n Protopopiatul
One[ti, `n parohiile Blaga, respectiv
Bârs\ne[ti - Gura V\ii. 

Prilej de s\rb\toare pentru `ntreaga comunitate, sfin]irea unui obiectiv
important adun\ `n jurul celui care o oficiaz\ mul]ime de credincio[i.
Slujbele arhiere[ti sunt, `n astfel de momente, prilej de comuniune `ntre
to]i cei care se simt fii ai Bisericii lui Hristos. Tot astfel au sim]it [i eno-
ria[ii parohiilor Blaga [i B=rs=ne[ti, c=nd `n mijlocul lor a poposit chiri-
arhul, aduc=nd binecuv=ntarea lui Dumnezeu ca o `ncununare a efor-
turilor lor.

Cas\ nou\ pentru Sf=ntul Nicolae
Târnosirea sfântului l\ca[ din Parohia Blaga, protopopiatul One[ti a

fost oficiat\, `n ziua de 15 noiembrie 2009 de c\tre PS Ioachim B\c\ua-
nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care a s\vâr-
[it apoi slujba Sfintei Liturghii, `nconjurat de un sobor de preo]i [i dia-
coni. Slujba Sfintei Liturghii s-a desf\[urat pe un podium special amena-
jat `n curtea sfântului l\ca[ cu hramul „Sf. Nicolae“. La finalul acesteia,
p\rintele paroh Vasile L\c\tu[u, cel care a coordonat lucr\rile la biserica
sfin]it\, a primit rangul de iconom stavrofor.

Amintim c\, `n parohia Blaga se desf\[oar\ o bogat\ activitate pas-
toral-misionar\ [i social-filantropic\. Dup\ ce a v\zut ridicat\ biserica din
zid, p\rintele paroh acord\ acum [i mai mult timp construc]iei bisericii
din sufletele credincio[ilor, `ndemnându-i pe fiecare `n parte s\ fie un
model pentru comunitate, prin faptele de zi cu zi.

S\rb\toare `n parohia Bârs\ne[ti - Gura V\ii
Biserica „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din parohia Bârs\ne[ti -

Gura V\ii, Protopopiatul One[ti, a `mbr\cat ve[minte de s\rb\toare, la
slujba Sfintei Liturghii s\vâr[it\ de PS Ioachim B\c\uanul, pe 22 noiem-
brie. Momentul a fost unul deosebit, `ntrucât, `n urm\ cu nou\ ani, Epis-
copul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, oficia aici prima
târnosire de biseric\ `n demnitatea de arhiereu al acestei eparhii. ~n cu-
vântul de `nv\]\tur\ pe care l-a adresat credincio[ilor prezen]i la slujb\,
PS Episcop Ioachim  a vorbit despre semnifica]iile Evangheliei din Du-
minica a XXVI-a dup\ Rusalii. La final, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\-
uanul a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh Gabriel Drug-Grecu.

La rândul s\u, pr. paroh Gabriel Drug-Grecu a mul]umit Preasfin]i-
tului Ioachim pentru prezen]\, `n numele credincio[ilor din parohia Bâr-
s\ne[ti - Gura V\ii, [i a men]ionat c\, `n viitor, `n parohia pe care o p\s-
tore[te, vor fi demarate lucr\ri la casa praznical\ [i se va ridica un monu-
ment `nchinat eroilor. A urmat sfin]irea casei parohiale, a c\rei construc]ie
a `nceput `n anul 2000, iar, la final, cei peste 500 de credincio[i au partici-
pat la o agap\ fr\]easc\. (sursa: www.basilica.ro)

Potrivit tradi]iei biserice[ti, la 1 De-
cembrie, Ziua Na]ional\ a României, `n
toate catedralele eparhiale, bisericile
parohiale, de la m\n\stiri [i cele ale [co-
lilor de teologie ortodox\ se oficiaz\ sluj-
ba de Te Deum [i se pomenesc eroii nea-
mului românesc, care au `nf\ptuit uni-
tatea na]ional\ a românilor `n anul 1918.

Rug\ciuni de mul]umire c\tre Bu-
nul Dumnezeu [i cereri de ajutor pen-
tru poporul rom=n au r\sunat [i anul
acesta `n catedrala arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman, cu oca-
zia zile na]ionale a Rom=niei. Preasfin-
]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vi-
car al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, al\turi de un sobor de preo]i
din cadrul Centrului Eparhial,  a ofici-
at tradi]ionalul „Te Deum“ de 1 decem-
brie. „~n mod providen]ial, Ziua Na]io-
nal\ a fost instituit\ dup\ serbarea Sf.
Apostol Andrei, ocrotitorul Rom=niei.
Este o zi deosebit\ pentru fiecare din-
tre noi, c=nd ne amintim [i `i pomenim
[i pe cei al c\ror nume istoria nu l-a

`nscris `n paginile ei, dar care, prin
via]a [i faptele lor, au marcat, `n mod
exemplar, timpul `n care au tr\it. Ziua
Na]ional\ este un moment de reflec]ie

[i de rug\ciune ce se `nal]\ pentru cei
care au luptat pentru unitatea [i liber-
tatea poporului rom=n. Patriotismul
`nainta[ilor no[tri trebuie s\ ne fie un
model prin care s\ `ncerc\m, [i noi, s\
ap\r\m cu demnitate valorile spiri-
tuale [i culturale ale acestei na]iuni“, a
spus, `n cuv=ntul rostit cu acest prilej,
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul.
(pr.  Ctin  GHERASIM)

Ziua Na]ional\, moment 
de reflec]ie [i de rug\ciune 

Slujbe arhiere[ti `n Protopopiatul One[ti
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Din via]a
Parohiei
Valea-
Ursului 

Biserica din Valea-Ursu-
lui, cu hramul „Sf. M. Mc. Di-
mitrie“, serbat `n fiecare an la
26 octombrie, este ctitorie a
boierului Dumitru Dr\ghici [i
a succesorului acestuia Pana-
ite Donici, biserica fiind sfin-
]it\ la 26 octombrie 1846. E-
noria[ii acestei parohii au
mo[tenit [i p\strat obiceiul ca
la hramul bisericii s\ vin\ `n
num\r mare la Sfânta Litur-
ghie, preg\ti]i cu diferite jert-
fe pentru a face pomenire
pentru cei r\posa]i din famili-
ile lor. Cu prilejul serb\rii
hramului bisericii, a devenit
un obicei s\ se fac\ praznic
mare, `ntru pomenirea celor
r\posa]i. 

~n perioada postului Na[-
terii Domnului, activitatea
parohiei este marcat\ de
c=teva ac]iuni specifice. Ast-
fel, miercurea [i vinerea se
s\vâr[e[te Sf=ntul Maslu,
pentru s\n\tatea trupeasc\
[i sufleteasc\ a credincio[ilor.
De asemenea, tot `n aceast\
perioad\, celor nevoia[i li se
dau ajutoare constând `n ali-
mente [i `mbr\caminte. Iar
pentru cei care `[i exprim\ a-
ceast\ dorin]\, preotul paroh
oficiaz\ slujba aghesmei mici,
pentru s\n\tatea familiei,
sporul casei [i rug\ciunea
pentru binecuvântarea ani-
malelor din gospod\rie. 

Fiind un post u[or, mul]i
credincio[i se spovedesc pen-
tru a se `mp\rt\[i cu Cinsti-
tul Trup [i Sfânt Sânge al
Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Pentru cei care nu pot
merge la Biseric\, dar vor [i
au binecuv=ntarea de a se `m-
p\rt\[i, preotul paroh oficia-
z\ Taina Euharistiei la casele
lor. (Pr.  Adi  BURIC,  Parohia
Valea-UUrsului)

~n ziua de 21 noiembrie 2009, de
s\rb\toarea Intr\rii Maicii
Domnului `n Biseric\,  credincio[ii
parohiei Letea Veche au avut
bucuria de a se ruga `n spa]iul
eclesial al l\ca[ului de cult
restaurat [i consolidat.

~nc\ din anul 2006, la ini]iativa [i cu binecu-
vântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului, biserica parohial\, având hramul „Sf. Mare
Mucenic Gheorghe“, a intrat `ntr-un amplu proces
de consolidare, extindere [i restaurare, ca urmare
a dorin]ei enoria[ilor [i a implic\rii active a p\rin-
telui paroh Ioan Palur.

Pentru ca buna desf\[urare a serviciului divin
s\ nu fie perturbat\ de lucr\rile de [antier, prin e-
fortul [i sprijinul credincio[ilor, a fost ridicat, mai
`ntâi, un a[ez\mânt social, `n care, `n perioada mai
2007- noiembrie 2009, au fost oficiate Sfânta Li-
turghie [i toate celelate slujbe.

~n stil autentic moldovenesc
~n acest timp, sub directa coordonare a preotu-

lui paroh, au fost demarate lucr\rile la edificiul e-
clesial, constând `n l\rgirea spa]iului interior prin
`ndep\rtarea pridvorului [i extinderea naosului [i
pronaosului. Proiectul de consolidare a prev\zut
`ncorsetarea zidurilor cu stâlpi [i centuri din beton
armat, tencuirea la exterior [i realizarea unui fru-
mos program iconografic la nivelul ocni]elor, pre-
cum [i refacerea `n totalitate a acoperi[ului. Toate
aceste lucr\ri au dat bisericii o nou\ aliur\ arhi-
tectural\, `nscriind-o `n stilul autentic moldove-
nesc. La interior au fost ref\cute tâmpl\ria, strane-
le [i mobilierul bisericesc. Lucr\rile de restaurare

mai prev\d realizarea picturii murale la interior [i
`mpodobirea spa]iului eclesial cu obiecte [i
podoabe de cult.

Lucr\rile au fost realizate cu sprijinul credin-
cio[ilor, al Consiliului local, al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului [i al Secretariatului de Stat
pentru Culte.

Intrarea `n Biserica „Sf. Gheorghe“
~n ziua dedicat\ de Biseric\ reamintirii mo-

mentului `n care Maica Domnului a fost adus\ de
dumnezeie[tii p\rin]i Ioachim [i Ana la Templu,
Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat
Slujba de sfin]ire a aghiesmei [i a rostit rug\ciu-
nile de sfin]ire pentru a se putea intra [i oficia
Sfânta Liturghie `n biserica parohial\ al c\rei spa-
]iu a cunoscut o re`nnoire. A urmat apoi oficierea
Sfântei Liturghii. 

~n cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfin]itul
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a spus: „Odat\
cu s\rb\toarea de ast\zi, Intrarea Maicii Domnu-
lui `n Biseric\, am dat binecuvântare, ca `n biseri-
ca de aici s\ intr\m cu to]ii, pentru a oficia Sfânta
Liturghie, pentru a rememora evenimentele mân-
tuitoare, a primi pe Hristos `n sufletele noastre [i
a ne face p\rta[i ai lucr\rii Duhului Sfânt.“ ~n `n-
cheiere, PS Epicop Ioachim a oferit P\rintelui Ioan
Palur medalia de aur jubiliar\ emis\ anul trecut la
`mplinirea a 600 de ani de la prima atestare docu-
mentar\ a Episcopiei Romanului [i placheta, emis\
anul acesta, cu prilejul ridic\rii eparhiei la rangul
de Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului.

PC Protopop Florin Aurel }uscanu a f\cut o
scurt\ evocare a istoricului parohiei [i al bisericii
din Letea Veche, iar, la final, P\rintele Ioan Palur
a mul]umit Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul [i
tuturor celor ce au depus efortul lor la `mplinirea
lucr\rilor ce s-au desf\[urat. (Arhid. Ciprian-
Ioan IGNAT)

Letenii se pot ruga din nou 
`n biserica parohial\
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Iubesc Ortodoxia româneasc\
`n care, prin darul lui Dumnezeu
m-am n\scut, pentru multe [i
nenum\rate pricini, dar ceea ce
m\ cople[e[te cel mai mult este
puterea ei de a schimba
oameni. ~nt=i, am citit despre
asta. Apoi, de la catedr\, am
experimentat. ~n câ]iva ani, am
observat c\ acolo unde se
jertfe[te timp, acolo unde
persoana este respectat\ [i se
ofer\ valori autentice, tinerii
devin o for]\, care poate
schimba lumea, care poate s\
`[i manifeste curajul [i altfel
decât o fac `n mod obi[nuit.
Apropiindu-ne suflete[te,
profesori [i elevi, am `nv\]at,
`mpreun\, s\ ne l\s\m sufletele
mângâiate de frumuse]ea
muzicii bizantine.

Pu]ini dintre fiii Bisericii noastre [tiu c\
muzica psaltic\ este inspirat\ de Duhul Sfânt, c\
are putere haric\. Ascunderea unor astfel de co-
mori este imposibil\. Din astfel de considerente
am purces, cu binecuvântarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop- vicar al Arhiepis-
copiei Romanului, la organizarea, cu pa[i m\-
run]i, dar siguri, unui grup de muzic\ psaltic\

alc\tuit din elevii Colegiului Na]ional „Dimitrie
Cantemir“ din One[ti. Grupul a luat numele de
„Filomelos“, ceea ce `nseamn\ „iubitori de c=n-
tare“. ~mpreun\ ne-am propus s\ facem cunos-
cut\ comoara muzicii bizantine, p=n\ ̀ n cele mai
`ndep\rtate sate. Acum, nu doar muzica ne
une[te, ci particip\m `mpreun\ [i la tradi]ionale-
le mese de l\satul secului, la ie[irile `n natur\,
dar [i la Deniile din Postul Mare, precum [i la
Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite.

Pe lâng\ slujbele misionare, am ad\ugat ac-
tivit\]ii noastre [i desf\[urarea de concerte `n
preajma Cr\ciunului [i a Sfintelor Pa[ti, care, de
acum, au devenit tradi]ionale. 

Mai multe informa]ii despre tot ceea ce
`nseamn\ Filomelos, de la origini [i pân\ `n

prezent, pute]i g\si la adresa de internet
http://filomelos.blogspot.com/, unde v\ `ndem-
n\m s\ v\ l\sa]i impresiile [i gândurile dumnea-
voastr\.

Concerte  de Cr\ciun
Acum, ne preg\tim de cel de-al cincilea

concert, `n preajma sfintelor s\rb\tori de iarn\,
la Biblioteca Municipal\ „Radu Rosetti“ din
One[ti, acolo unde ne-am consacrat. A[tept\m
pe to]i iubitorii de frumos, de art\, de muzic\
psaltic\, pe data de 17 decembrie ora 18.00, `n
Spa]iul Multifunc]ional al Bibliotecii Munici-
pale. Aici, `mpreun\ cu grupul „Melozii Ro-
manului“, al Seminarului Teologic Ortodox de
la Roman, vom vesti Na[terea Domnului prin
colindele [i cânt\rile cele mai alese ale slujbelor
din marele tezaur al Ortodoxiei române[ti. De
asemenea, pe 19 decembrie, vom participa la
concertul de colinde organizat la Catedrala Ar-
hiepiscopal\ din Roman [i, mai apoi, duminic\,
pe 20 decembrie, la Ateneul din Bac\u.

Consider\m c\ recursul la valorile [i tezau-
rul Ortodoxiei române[ti e mai mult decât
a[teptat [i binevenit. Cea mai eficient\ cale de a
st\vili avalan[a de nonvaloare [i comercial
n\pustit\ asupra poporului român `n aceast\ pe-
rioad\ este de a oferi publicului [i fiilor
Bisericiii Ortodoxe Române autenticul, creând
o alternativ\ viabil\ pentru cei care [i-o doresc.
(Pr. Cauti[ PETRIC|)

Tinerii one[teni „iubitori de cântare“, 
`n concert la Roman [i Bac\u

Grupul „Filomelos“, concert de colinde tradi]ionale române[ti 
la Biblioteca Municipal\ „Radu Rosetti“ din One[ti, 8 decembrie 2008

Colinde `n dar, 
pentru b\c\uani

Evenimentul Na[terii Domnului va strânge,
[i anul acesta, colind\tori, din toate col]urile
Arhiepiscopiei noastre, `n municipiul Bac\u.
Casa de Cultur\ din ora[ va fi, pre] de dou\ ore,
„Bethleemul românesc“, unde `ngerii [i oa-
menii vor cânta `mpreun\ „Slav\ `ntru cei de
sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace `ntre oa-
meni bun\voire“. ~ntre invita]i amintim: Corul
Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe“ din
Roman, Corul „Filomelos“ din One[ti, corurile
m\n\stirilor: Bogdana, Ciolpani, Diacone[ti [i

Tisa-Silvestri, Corul de copii al Liceului de
Art\ „George Apostu“ din Bac\u, Ansamblul
folcloric „Busuiocul“ [i al]ii.

Concertul va avea loc duminic\, 20 De-
cembrie 2009, `ncepând cu orele 16, la Casa
de Cultur\ din Bac\u, intrarea fiind liber\. 

Evenimentul este organizat de Consiliul
Jude]ean Bac\u `n colaborare cu Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului [i Ansamblul fol-
cloric „Busuiocul“.

V\ a[tept\m! (pr. Pimen COSTEA, Exarh
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului)
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Ridicare la rangul de Arhiepiscopie 
a Eparhiei Dun\rii de Jos

Pe 27 septembrie, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a
f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Sf. Ierarh
Nicolae [i Sf. Apostol Andrei“ din Gala]i, `n cadrul c\reia s-
a dat citire Tomosului de ridicare la rang de Arhiepiscopie a
Eparhiei Dun\rii de Jos [i de acordare a rangului de arhiepis-
cop Preasfin]itului Casian Cr\ciun;

S\rb\toarea de la Gala]i a `nceput cu Sfânta Liturghie ofi-
ciat\ de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
noastre, `nconjurat de un sobor de 22 de ierarhi. Sfânta
Liturghie a fost urmat\ de festivitatea solemn\ a ridic\rii `n
rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dun\rii de Jos. La finalul
Sfintei Liturghii, PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, a citit To-
mosul patriarhal prin care s-a f\cut cunoscut\ tuturor clericilor
[i credincio[ilor `n\l]area Episcopiei Dun\rii de Jos la rangul
de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Dun\rii de Jos,
precum [i ridicarea Preasfin]itului P\rinte Casian `n demni-
tatea de Arhiepiscop al Dun\rii de Jos, cu titulatura de ~nalt-
preasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos. 

Proclamarea local\ a canoniz\rii 
Sf=ntului Iachint de Vicina

Tot pe 27 septembrie 2009, la orele dup\-amiezii, Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel a efectuat o vizit\ pastoral\ `n Episcopia Tulcii. Cu aceast\
ocazie, Preafericirea Sa a s\vâr[it [i sfin]irea bisericii cu hramul „Sfânta Treime
[i Sfântul Iachint, mitropolitul }\rii Române[ti“ din Tulcea. PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia Preafericitului
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba de sfin]ire
a Bisericii „Sfânta Treime“ din Tulcea, `n cadrul c\reia a avut loc proclamarea
local\ a canoniz\rii Sfântului Ierarh Iachint. 

Evenimente istorice `n Patriarhia Român\

Ridic\ri `n rang la Arhiepiscopia R=mnicului 
[i Episcopia Maramure[ului [i S\tmarului 

S=mb\t\, 14 noiembrie, PS Ioachim B\c\uanul a f\cut parte din soborul
de ierarhi care, sub protia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\ din
Râmnic, `n cadrul c\reia a avut loc hirotonia `ntru arhiereu a P\rintelui Ar-
himandrit Emilian Nica, Episcop-vicar al Eparhiei [i s-a dat citire Tomosu-
lui de ridicare la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Râmnicului [i de acordare
a `nsemnelor de arhiepiscop, Preasfin]itului Episcop Gherasim Cristea.

Duminic\, 13 decembrie, ierarhul de la Roman a f\cut parte din sobo-
rul de ierarhi care, sub protia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
a Maramure[ului [i S\tmarului, `n cadrul c\reia s-a dat citire Tomosului de
ridicare `n rang de arhiepiscop a Preasfin]itului Justinian Chira. 

S\rb\toare la Buz\u
~n ziua de 8 noiembrie s-a desf\[urat festivitatea de ridicare la ran-

gul de Arhiepiscopie a Eparhiei Buz\ului [i Vrancei. Cu aceast\
ocazie, PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a f\cut parte din soborul
de ierarhi care, sub protia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba de sfin]ire a noii Catedra-
le arhiepiscopale „~n\l]area Domnului“ [i „Sfin]ii Trei Ierarhi“ din Bu-
z\u. ~n aceea[i zi, soborul de ierarhi, sub protia Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Litur-
ghie la Catedrala arhiepiscopal\ „~n\l]area Domnului“ [i „Sfin]ii Trei
Ierarhi“ din Buz\u. La finalul acesteia, PS Ioachim B\c\uanul a dat ci-
tire Tomosului de ridicare la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Buz\u-
lui [i Vrancei, dup\ care PF P\rinte Patriarh Daniel a acordat `nsem-
nele de arhiepiscop Preasfin]itului Epifanie Norocel. 

Sub protia PF P\rinte Patriarh Daniel, s-au
desf\[urat mai multe evenimente istorice pentru
diferite eparhii de pe cuprinsul Patriarhiei
Rom=ne. Dup\ cum i-a permis lucrarea pastoral-

misionar\ din propria eparhie, PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului a participat la multe
dintre acestea. 
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Programul pelerinajului a fost complex. S-au
vizat locurile de pelerinaj din }ara Sfânt\ - Israel,
Muntele Sinai - Egipt [i Petra, Wadi Rum,
Amman, Madaba, Mt. Nebo din Jordania. ~nainte
de a pleca, `ntreg grupul a solicitat binecuvânta-
rea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. La
`ntoarcere, ierarhul de la Roman a binecuvântat
sosirea, adres=nd pelerinilor, cu aceast\ ocazie, [i
un cuvânt de `nv\]\tur\.

~nchinare [i rug\ciune
Pe parcursul fiec\rui pelerinaj organizat de

Protoieria One[ti, s-a pus accentul pe rug\ciune
[i intensificarea vie]ii spirituale. Astfel, `n fie-

care diminea]\, `nainte de micul dejun, precum
[i seara, dup\ cin\, am s\vâr[it `mpreun\ rug\-
ciuni, cerând ajutorul lui Dumnezeu, binecu-
v=ntarea zilei care `ncepea, iar seara mul]umind
pentru ajutorul acordat. Fiecare pelerin a primit
`mpreun\ cu programul [i rug\ciunea de c\l\to-
rie, citit\, de altfel, `n fiecare diminea]\, `nainte
de a pleca spre primul obiectiv. La fiecare loc
sfânt vizitat s-a citit din Sfintele Evanghelii
pasajul care f\cea referire la acel loc, dup\ care
se rostea o ectenie pentru ierarhii no[tri, peleri-
nii prezen]i, c=t [i pentru to]i cei de acas\, care
[i-au exprimat dorin]a de a fi pomeni]i la Lo-
curile Sfinte. Dup\ momentul de rug\ciune se
aprofunda pasajul evanghelic, cu explica]iile
necesare unei mai bune `n]elegeri [i se prezen-
tau câteva date istorice despre locul propriu-zis.

Preo]ii pelerini au avut ocazia s\ s\vâr[easc\
de dou\ ori Sfânta Liturghie: `n Nazareth [i Je-
rusalem, moment sfânt la care au participat to]i
pelerinii [i au fost cu to]ii `mp\rt\[i]i cu Trupul
[i Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Putem spune c\ acest pelerinaj a avut [i un
caracter peniten]ial, deoarece pe Drumul Cru-
cii, c=t [i `n drumul c\tre Muntele Sinai fiecare
pelerin a `n\l]at rug\ciuni pentru iertarea p\ca-
telor, f\g\duind `ndreptarea.

Pelerini la locul na[terii
M=ntuitorului

~ntregul nostru periplu prin }ara Sf=nt\ a stat
sub semnul mul]umirii adus\ lui Dumnezeu pen-
tru toate binefacerile rev\rsate asupra noastr\, dar
[i sub semnul rug\ciunii de cerere, `n continuare,
a ajutorului divin, con[tien]i fiind de realitatea cu-
vintelor „f\r\ Mine nu pute]i face nimic“.

Am avut multe momente frumoase, `ns\ de-
osebite r\mân cele `n care noi ne-am `ntâlnit cu
români, fra]i de-ai no[tri, c\lug\ri [i maici, la
A[ez\mântul Românesc din Jerusalem [i
Jericho, la M\n\stirea „Sfântul Sava [i Sf. Teo-
dosie“, „Mormântul Maicii Domnului“, M\n\s-
tirea de pe Tabor, la „Mica Galilee“, dar [i
emo]iile prilejuite de `ntâlnirea cu alte grupuri
de pelerini [i ierarhi ai bisericii noastre, c\rora
ne-am al\turat `n rug\ciune.   

De neuitat r\mâne prezen]a noastr\, `n ultima
zi a pelerinajului, `n cetatea Bethlehem, unde am
cântat colinde [i am primit `n suflete, asemeni
p\storilor din vechime, vestea c\ se na[te Hristos,
mai ales c\ `ntoarcerea noastr\ acas\ s-a petrecut
`n prima zi din postul Na[terii Domnului.   

~i mul]umim lui Dumnezeu pentru c\ [i anul
acesta am c\lcat pe P\mântul Sfânt [i ne rug\m
pentru pace, astfel `nc=t [i anul viitor, `ncep=nd
cu luna februarie, c=t mai mul]i pelerini s\ poat\
ajunge s\ se `nchine la Locurile Sfinte. (Pr.
Justinian ALUPEI)

Protoieria One[ti a intensificat aspectul
pastoral-misionar prin organizarea unor
pelerinaje, dintre care cel mai important este cel
c\tre Locurile Sfinte. Pân\ `n prezent s-a reu[it
organizarea a patru grupuri de pelerini,
`nsumând un num\r de 170 de credincio[i.
Ultimul pelerinaj s-a desf\[urat `n perioada 01-
15 noiembrie 2009, cu un num\r de 43 de
pelerini din One[ti [i Tg. Ocna, dintre care 5
preo]i ai eparhiei noastre. 

Pelerini spre casa micului Iisus

Grupul pelerinilor `n fa]a Bisericii Na]iunilor 
din Ierusalim, unde se afl\ piatra original\ 

pe care s-a rugat Iisus [i locul prinderii Domnului

Oprire la Râul Iordan - Chibutz Yardenit, 
`n locul amenajat pentru binecuv=ntarea credincio[ilor

PPee  ppaarrccuurrssuull  ffiieecc\\rruuii  ppeelleerriinnaajj  oorrggaanniizzaatt  
ddee  PPrroottooiieerriiaa  OOnnee[[ttii,,  ss-aa  ppuuss  aacccceennttuull  

ppee  rruugg\\cciiuunnee  [[ii  iinntteennssiiffiiccaarreeaa  vviiee]]iiii  ssppiirriittuuaallee..  
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~n Sala Sinodal\ a Re[edin]ei
Patriarhale a avut loc, `n
ziua de 18 noiembrie, [edin]a
Comemorativ\ a Permanen]ei
Consiliului Na]ional Bisericesc
cu tema „Decretul 410 din
1959 privind reglementarea
vie]ii monahale. Context
istoric [i consecin]e defavo-
rabile Bisericii“. ~n cadrul
`ntrunirii au fost sus]inute
referate care au prezentat
contextul juridic [i politic al
aplic\rii decretului. 
Punerea `n practic\ a
decretului 410 din 1959, a
produs mult\ suferin]\ `n
rândurile celor care `[i
dedicaser\ via]a lui Hristos.
Eparhia Romanului a fost
una dintre cele mai afectate
de aceast\ prevedere a
legisla]iei comuniste. ~n zona
noastr\, ca peste tot `n ]ar\,
c\lug\rii [i maicile au fost
obliga]i s\ revin\ `n lume,
ori s\ sfâr[easc\ `n `nchisoare.
Por]ile sfintelor l\ca[uri,
vechi de sute de ani, au fost
`nchise. Au fost ani `ntuneca]i,
pe care cei ce i-au tr\it nu-i
vor uita niciodat\.

Cu câteva excep]ii, via]a monahal\ a re`n-
viat `n m\n\stirile Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. „~n Arhiepiscopia Romanului [i Ba-
c\ului a fost cel mai mare revirement monastic
din România. Aici, `ntr-o scurt\ perioad\ de
timp, nu doar c\ s-au redeschis vechile m\n\s-

La M\n\stirea Secu din jude]ul Neam] s-a
desf\[urat, pe 27 noiembrie, Simpozionul „De-
cretul nr. 410/1959 - Moment de oprimare al
monahismului românesc“, la care au participat
ierarhi, stare]i [i stare]e, c\lug\ri [i maici, pre-
cum [i reprezentan]i ai autorit\]ilor centrale. 

Simpozionul dedicat Decretului nr.
410/1959 s-a desf\[urat `n trapeza M\n\stirii
Secu [i a fost precedat de slujba Sfintei Litur-
ghii, oficiat\ de ~naltpreasfin]itul P\rinte
Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, [i de PS Emilian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului. La finalul Sfintei Liturghii s\-
vâr[ite `n Paraclisul „Sf. Nicolae“, ~naltprea-
sfin]itul Teofan a amintit faptul c\ `n cadrul
slujbei au fost pomeni]i to]i c\lug\rii [i c\lu-
g\ri]ele muta]i la Domnul, care au suferit de
pe urma Decretului nr. 410/1959. 

Dup\ oficierea Sfintei Liturghii au `nce-
put lucr\rile simpozionului. La acestea au
participat IPS Teofan, IPS Pimen, Arhiepis-
copul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Calinic Bo-
to[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei

Ia[ilor, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Ba-
c\ului. 

Pe parcursul desf\[ur\rii Simpozionului,
au sus]inut alocu]iuni IPS Mitropolit Teofan,
PS Emilian Lovi[teanul, Arhim. Timotei
Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bu-
cure[tilor [i mare eclesiarh al Catedralei pa-
triarhale din Bucure[ti, Arhim. Melchisedec
Velnic, exarhul m\n\stirilor din Arhiepisco-
pia Sucevei [i R\d\u]ilor [i stare] al M\n\s-
tirii Putna, pr. prof. Ion Vicovan, prodecanul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“ a Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din
Ia[i, Adrian Nicolae Petcu, consilier `n cadrul
Consiliului Na]ional de Studiere a Arhivelor
Securit\]ii, lect. dr. George Enache, de la
Universitatea „Dun\rea de Jos“ din Gala]i,
stavrof. Teofana Scântei, stare]a M\n\stirii
Vorona, din jude]ul Boto[ani. Concluziile
Simpozionului de la M\n\stirea Secu au fost
formulate de c\tre IPS Mitropolit Teofan, IPS
Arhiepiscop Pimen, PS Episcop-vicar Ioa-
chim B\c\uanul [i PS Episcop-vicar Emilian
Lovi[teanul. (sursa: www.ziarullumina.ro)

Monahismul românesc la 50 de ani 
de la marea prigoan\

Decretul 410 `n Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei
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tiri, ci au fost `nfiin]ate [i altele noi, ar\tându-
se prin aceasta o voca]ie monahal\ deosebit\.
Doar unele vetre de sih\strie s-au re`nfiin]at
`nainte de 1989, respectiv Bogdana [i Runc, dar
cu mult\ greutate [i cu abilitatea duhovniceas-
c\ a unor p\rin]i deosebi]i, cum sunt Isaia }u-
gurlan [i Emilian Panaite“, ne-a declarat Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Optând pentru monahism `ntr-o perioad\
foarte dificil\, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
este ast\zi unul dintre cei care au cunoscut prin
propria experien]\ impunerea decretului 410 [i
efectele lui asupra m\n\stirilor din România.
„~n anul 1969, când decretul 410 era aplicat
foarte riguros, am sim]it chemarea pentru via]a
monahal\. Faptul c\ aveam leg\turi la Varatic,
ori la Sih\stria, rude [i apropia]i care au sc\pat
de la a fi alunga]i din m\n\stire, m-au f\cut s\-
mi `nt\resc aceast\ hot\râre. Am intrat ca frate
la m\n\stirea Sih\stria, p\rintele stare] Caliopie
Apetrei acceptându-m\, dar cu impunerea anu-
mitor rigori, motivate atât de faptul c\ nu era
u[or `n m\n\stire, cât [i de existen]a acelui de-
cret“, ne-a declarat PS Ioachim B\c\uanul. 

A[ezat\ `ntr-o zon\ retras\, cu acces dificil
pentru oameni, M\n\stirea Sih\stria avea o
pozi]ie geografic\ strategic\ [i putea fi ]inut\
sub observa]ie foarte u[or de comuni[ti.
„Sih\stria a fost transformat\ `n azil pentru
c\lug\rii [i c\lug\ri]ele bolnave din alte

m\n\stiri. Am fost primit acolo s\ ajut b\trânii
veni]i din toate p\r]ile. Printre cei afla]i atunci
`n ob[te se aflau: p\rintele Partenie Bu[cu,
p\rintele Ioil Gheorghiu, p\rintele Cleopa Ilie,
care revenise dup\ 7 ani petrecu]i `n p\dure,
p\rintele Petroniu T\nase [i mul]i al]ii.
Adunându-se `ntr-un singur loc atâ]ia oameni
cu experien]\ duhovniceasc\, s-a sporit [i via]a
spiritual\ a m\n\stirii. Datorit\ acelor p\rin]i,
Sih\stria a ajuns una dintre cele mai impor-
tante vetre monahale din Biserica noastr\.
Pu]inii tineri care tr\iam acolo eram ocroti]i de
ace[ti c\lug\ri, fiind `nt\ri]i [i `ncuraja]i de
sfin]enia vie]ii [i spiritualitatea lor“, a mai spus
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul. 

Frate de m\n\stire pe atunci, ierarhul de la
Roman rememoreaz\ ast\zi cu durere [i triste]e
vremurile de prigoan\ comunist\: „P\strez `nc\
vie amintirea vizitelor inspectorilor de la Culte,
numi]i `mputernici]i, care f\ceau controale `n
m\n\stiri. ~n clipa `n care ajungeau `n preajma
m\n\stirii, p\rintele paraclisier Ignatie b\tea
gongul de [ase ori, `n clopotul de ob[te, iar noi,

tinerii, plecam `n cea mai mare discre]ie [i
vitez\ `n mun]i, pentru a ne ascunde la stâna
m\n\stirii. St\team acolo pân\ ce aflam c\ ple-
caser\ urm\ritorii“, a povestit PS Episcop
Ioachim B\c\uanul. 

Cel care se ascundea atunci prin mun]ii
Neam]ului, pentru a putea r\mâne `n m\n\stire
al\turi de marii duhovnici ai neamului românesc
din veacul trecut, coordoneaz\ ast\zi activitatea
a 27 de schituri [i m\n\stiri, câte se afl\ acum `n
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, `n care
vie]uiesc `n jur de 400 de c\lug\ri [i maici.
„Dup\ 1990, s-a v\zut lucrarea lui Dumnezeu de
a atrage tinerii spre via]a monahal\. ~n Eparhia
Romanului [i Bac\ului a fost o `nviorare a mo-
nahismului unic\ `n toat\ România. Atunci au
fost desfiin]ate m\n\stirile, dar dup\ 1989 ace-
lea au fost redeschise [i au fost `nfiin]ate `nc\ [i
mai multe. {i, dac\ pân\ `n 1989, nu mai exista
aproape niciun c\lug\r sau maic\ pe aceste me-
leaguri, iat\ c\ acum avem aproape 400 de
rug\tori“, a mai spus PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul. (Pr. Ctin GHERASIM)

Miercuri, 18 noiembrie 2009, `n Sala
Sinodal\ din Re[edin]a patriarhal\, sub
pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc [edin]a solemn\ a Perma-
nen]ei Consiliului Na]ional Bisericesc cu
tema „Decretul 410/1959 privind reglemen-
tarea vie]ii monahale. Context istoric [i con-
secin]e defavorabile Bisericii“. 

Au sus]inut comunic\ri pe aceast\ tem\
pr. Ionu] Corduneanu, Consilier patriarhal,
Cancelaria Sfântului Sinod, Oficiul-Juridic,
dr. George Enache, istoric [i Adrian Nicolae
Petcu, istoric.

Organizat\  la `mplinirea a 50 de ani de la
adoptarea nefastului act normativ, [edin]a
solemn\ a Permanen]ei Consiliului Na]ional

Bisericesc s-a constituit `ntr-un memorial al
victimelor decretului 410/1959, al suferin]ei
[i persecut\rii Bisericii de c\tre fostul regim
comunist din România. 

La `ncheierea [edin]ei, a fost `n\l]at\ o ru-
g\ciune de pomenire pentru odihna sufletelor
c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor care, de[i au fost
atunci exclu[i din m\n\stiri,  au r\mas fideli
voca]iei lor monahale [i au revenit `n mon-
ahism când contextul istoric le-a permis. 

Printr-un comunicat oficial al Patriarhiei
Rom=ne, credincio[ii au fost `ndemna]i s\ se
roage lui Dumnezeu ca astfel de persecu]ii s\
nu se mai repete, iar via]a duhovniceasc\ s\
se intensifice pentru ca m\n\stirile s\ nu-[i
piard\ vie]uitorii din cauza seculariz\rii.

C\lug\ria, 
strict interzis\ tinerilor!

Decretul nr. 410/1959 a reprezentat
cea mai grea lovitur\ dat\ monahismului
românesc, prin `nl\turarea abuziv\ [i bru-
tal\ a c\lug\rilor [i c\lug\ri]elor din m\-
n\stiri. Decretul dispunea ca `n m\n\stirile
de c\lug\ri s\ r\mân\ numai personalul
care `mplinise sau dep\[ise vârsta de 55 de
ani, iar `n m\n\stirile de c\lug\ri]e, numai
maicile care atinseser\ sau dep\[iser\
vârsta de 50 de ani. ~n urma aplic\rii aces-
tui decret, au fost desfiin]ate mai multe
m\n\stiri [i schituri, mii de c\lug\ri fiind
alunga]i din m\n\stiri. Motivul desfiin]\rii
ob[tilor monahale a fost acela c\ men]in-
eau vie for]a Ortodoxiei, a tradi]iei [i spir-
itualit\]ii ei. Vrednicul de pomenire patri-
arh Justinian a protestat `mpotriva acestui
decret, pronun]ându-se c\ nu va aplica
dispozi]iile acestuia `n Arhiepiscopia Bu-
cure[tilor. ~n ciuda acestor vitregii, unele
m\n\stiri au continuat s\ supravie]uiasc\
cu statutul de muzeu, bolni]e pentru mon-
ahii b\tr=ni sau ateliere cooperatiste, cu
grupuri mici de monahi sau monahii, care
au rezistat `n fa]a m\surilor represive.
(sursa: www.ziarullumina.ro)

Decretul 410/1959 - context istoric
[i consecin]e defavorabile Bisericii
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Hramul unei biserici aduce
bucurie [i `n\l]are spiritual\
pentru to]i cei ata[a]i de ea.
S\rb\toarea Sfin]ilor Arhangheli
Mihail [i Gavriil este ziua `n
care serbeaz\ hramul bisericii
locuitorii satului Hociungi, com.
Moldoveni, jud.Neam].

Sfin]ii Arhangheli, `n istoria mântuirii, au
rolul atât de p\zitori, de bine-vestitori, cât [i de
`nso]itori ai celor care c\l\toresc. }in=nd seama c\

ziua liturgic\ ̀ ncepe la apusul soarelui, slujba hra-
mului a debutat `n seara dinaintea s\rb\torii, cu
Vecernia urmat\ de Litie, savâr[it\ de un frumos
sobor de preo]i, veni]i cu dragoste sfânt\ de la bis-
ericile din apropiere.

S\rb\toarea a continuat a doua zi diminea]\,
cu oficierea Utreniei, Acatistului „Sfin]ilor Ar-
hangheli Mihail [i Gavriil“, Sfintei Liturghii [i
slujba Parastasului pentru cei adormi]i, pentru
ctitorii [i binef\c\torii sfântului l\ca[, la care
particip\ toat\ comunitatea.

~n parohie, exist\ tradi]ia ca o familie s\
preg\teasc\ coliva `n cinstea hramului, din care
credincio[ii sunt invita]i s\ guste, dup\ bi-

necuv=ntarea ei, ca semn al comuniunii cu cei
muta]i la Domnul, ca o expresie material\ a cre-
din]ei `n nemurire [i `nviere.

Anul acesta, credincio[ii din Hociungi au a-
vut un motiv `n plus de s\rb\toare: `mplinirea a
100 de ani de la prima sfin]ire a bisericii parohi-
ale (25 octombrie 1909 - de c\tre PS Episcop
Gherasim Safirin). Anul acesta s-au `mplinit [i 6
ani de la resfin]irea bisericii (2 noiembrie 2003
- de c\tre PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul)
[i 1 an de la sfin]irea A[ez\mântului social-fi-
lantropic „Betleem“ („Casa Pâinii“, `n 22
noiembrie 2008 de c\tre PS Episcop-vicar Ioa-
chim B\c\uanul). (Pr. Gheorghe BÂRJOVANU,
Parohia Hociungi)

VVIIAATTAA  
PPAARROOHHIIIILLOORR
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„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, 
prilej de s\rb\toare la Hociungi

Sfin]ii Voievozi,
ocrotitori ai multor
biserici din eparhia
Romanului [i Bac\ului

~n fiecare an, `n ziua de 8 noiembrie, mai
multe l\ca[uri de cult din jude]ul Bac\u `[i ser-
beaz\ hramul. Bac\ul este unul dintre jude]ele
cu cele mai multe biserici `nchinate Sfin]ilor
Arhangheli, unele dintre ele monumente is-
torice, vechi de c=teva secole. 

Pe l=ng\ cea din cartierul {erb\ne[ti, ini]ial
capel\ pentru cimitirul din zon\, construit\ `n
anul 1929, se mai afl\ o alta `n cartierul
Izvoare din Bac\u, tot l=ng\ un cimitir. O alt\
biseric\ ai c\rei patroni [i ocrotitori sunt Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil se afl\ `n satul
Orbeni. Acela[i hram `l are [i biserica din satul
N\ne[ti. La fel [i biserica de lemn din Ca[in,
construit\ `n anul 1653 de c\tre domnitorul
Gheorghe {tefan al Moldovei, sau cea din
G=rbovana (comuna {tefan cel Mare). {i
M\n\stirea Runc `i are ca patroni [i ocrotitori
pe Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil. Acest
sf=nt l\ca[ de `nchin\ciune [i de via]\ mona-
hal\ este situat `n localitatea Buhu[i. M\n\sti-
rea Runc dateaz\ din timpul Binecredincio-
sului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt, fiind
ctitorit\ dup\ lupta de la Orbic, din jurul anu-
lui 1457. Biserica veche e fost d\r=mat\, iar
boierul Iona[cu Is\cescu a zidit pe la anul 1760
actuala biseric\ `n stil moldovenesc. Alte bis-
erici cu hramul „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ se afl\ `n municipiul Roman, Br\dea-
na, T=rgu Trotu[, T=rgu Ocna, Ungureni, Poia-
na S\rata, Filipe[ti, C\iu]i, Dumbrava, Buciun-
doi, Deleni, Huruie[ti, Slobozia, Ureche[ti,
Corn\]el, Vlaga, C\uia, Larga, Negule[ti, Dea-
lul Morii, R\c\u]i. (pr. Ctin GHERASIM)

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“, Hociungi a fost construit\ `ntre anii
1901-1909, lânga vechea biseric\ din lemn [i v\l\tuci, ce data din jurul 

anului 1800. Biserica are temelie din piatr\ pâna `n dreptul geamurilor, con-
tinu\ cu zid din c\r\mid\, `n stil bizantin [i are form\ de cruce, cu trei turle.

Acoperi[ul este din tabl\ zincat\, pere]ii v\rui]i `n exterior sunt `mpodobi]i 
cu [ase icoane `n fresc\, deasupra intr\rii [i pe peretele din dreapta.

~n interior, turla, pere]ii [i icoanele de pe catapeteasm\ sunt pictate `n ulei, 
`n stilul renascentist, de pictorul Vizante. Catapeteasma, din lemn de tei

sculptat, este acoperit\ cu bronz [i vopsea. Biserica a fost reparat\ 
`n mare parte `n anii 1933 [i 1963, c=nd a fost cur\]at\ [i pictura. 
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~n timp ce la alte popoare se
poate face dovada clar\ a unei
date de `ncre[tinare, la
poporul român o asemenea
dat\ nu este cunoscut\.
Aceasta pentru c\ la noi
`nv\]\tura cre[tin\ a p\truns
treptat [i s-a r\spândit
simultan cu formarea noastr\
ca neam.1 Din aceast\ ra]iune,
cre[tinismul românesc are un
caracter profund popular; el
nu a fost impus, ci a crescut
odat\ cu poporul [i a devenit
parte constitutiv\ a acestuia.

Dup\ Pogorârea Duhului Sfânt, când
Sfin]ii Apostoli au `nceput s\ predice Evan-
ghelia Mântuitorului Iisus Hristos, potrivit
tradi]iei [i m\rturiilor istoricilor [i teologilor
din primele veacuri cre[tine, Sfântul Apostol
Andrei a fost primul propov\duitor al Evan-
gheliei la geto-daci, `n teritoriul cuprins `ntre
Dun\re [i Marea Neagr\ - cunoscut pe atunci
sub numele de Scythia (Scitia), dar [i `n teri-
toriile de dincolo de Prut, `n nordul M\rii
Negre. Dar pân\ a ajuns aici, el a predicat `n
Asia Mica. 

Andrei, apostolul 
de la Marea Neagr\

Iat\ ce spunea istoricul Eusebiu de Ceza-
reea: „Sfin]ii Apostoli ai M=ntuitorului, pre-
cum [i ucenicii lor, s-au `mpr\[tiat `n toat\ lu-
mea locuit\ pe atunci. Dup\ tradi]ie, lui To-
ma i-au c\zut sor]ii s\ mearg\ `n Par]ia, lui
Andrei `n Sci]ia, lui Ioan `n Asia...“.2

{i din epistola Sfântului Apostol Pavel
c\tre Coloseni (3, 11), reiese c\ „sci]ii“ au pu-
tut auzi cuvântul lui Dumnezeu. Tradi]ia c\
Sfântul Apostol Andrei a predicat la sci]i a
fost reluat\ mai târziu [i de al]i scriitori bise-
rice[ti. De pild\, calug\rul Epifanie, `n secolul
al VIII-lea, `n Via]a Sf=ntului Apostol Andrei,
scria c\ `ntre popoarele evanghelizate de sfânt
se numarau [i sci]ii.3 ~n a[a numitul Sinaxar al
Bisericii constantinopolitane se preciza c\ a-
cest apostol „a predicat `n Pont, Tracia [i Sci-
]ia“. ~n acela[i Sinaxar se afla o alt\ informa-
]ie, potrivit c\reia, Sf=ntul Andrei ar fi hiro-
tonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Var-
na de azi, `n Bulgaria) pe un ucenic al s\u cu

numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica
Ortodox\ `l pr\znuie[te `n fiecare an la data de
31 octombrie.4 Mult mai târziu, scriitorul
bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea)
scria c\ Sfântul Apostol Andrei a trecut din
provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia si
Bitinia) „`n pustiurile scitice“, care puteau fi
situate fie `n Sci]ia Mare (sudul fostei
Confedera]ii Ruse), fie `n Sci]ia Mic\ sau
Dacia Pontic\, locuit\ de greci, romani [i geto-
daci. De altfel, istoricii biserice[ti ru[i socotesc
c\ Sfântul Apostol Andrei a predicat [i `n nor-
dul Marii Negre.5 Amintim [i consemnarea
prezent\ `n cartea Via]a [i petrecerea sfin]ilor,
a mitropolitului Dosoftei al Moldovei (†
1693), care spune: „Apostolului Andrei i-a
revenit (prin sor]i) Bitinia [i Marea Neagra [i
p\r]ile Propontului, Calcedonul [i Vizantea,
unde e acum }arigradul (Constantinopolul),
Tracia, Macedonia [i Tesalia, [i sosind la
Dunare, ce-i zic Dobrogea [i altele ce sunt pe
Dun\re, [i acestea toate le-a umblat“.6

Argumente ale evangheliz\rii
Unele colinde, legende [i obiceiuri din

Dobrogea [i din partea stâng\ a Prutului vin
`n sprijinul argumentului evangheliz\rii teri-
toriilor de pe ]\rmul apusean al M\rii Negre
de c\tre Sfântul Andrei. Un astfel de colind
pomene[te de „schitul“ sau „m\n\stirea“ lui
Andrei, la care veneau Decebal [i Traian, cel
din urm\ ascultând [i slujba s\vâr[it\ acolo.
Exist\ apoi câteva numiri de ape [i locuri ca
„Pârâia[ul Sfântului Andrei“, „Apa Sfântu-

lui“ sau „Pe[tera Sfântului Andrei“, care se
vede [i azi `n hotarul comunei Ion Corvin,
`n apropiere de grani]a româno-bulgar\7. 

Apostolul Andrei nu s-a m\rginit numai
la predicarea Evangheliei [i la botezul celor
pe care i-a adus la Hristos dintre grecii [i
geto-dacii din teritoriile amintite, ci el a hi-
rotonit pe unii dintre ei ca episcopi [i preo]i,
a[a cum f\cea [i Sfântul Apostol Pavel `n
c\l\toriile sale misionare. Numai a[a se
poate explica faptul c\ cea mai veche epis-
copie cunoscut\ pe teritoriul ]\rii noastre
este cea de la Tomis (Constan]a de azi).

Nichifor Calist, cunoscutul scriitor bis-
ericesc, pe baza unor scrieri mai vechi, con-
semneaz\ c\ Sfântul Apostol Andrei a ple-
cat din Sci]ia Mic\ spre sud. A ajuns `n
Bizan] (viitorul Constantinopol), iar de aici
a trecut prin Macedonia [i Tesalia, ajungând
pân\ `n ora[ul Patras din Ahaia, deci `n
Grecia de azi. Acolo a suferit moarte mar-
tiric\, fiind r\stignit pe o cruce `n form\ de
X (numit\ pân\ azi „Crucea Sfântului
Andrei“). Biserica primar\ a stabilit `nc\ de

pe la sfâr[itul secolului al II- lea ca dat\ de
pr\znuire a p\timirii ziua de 30 noiembrie.
Nu se cunoa[te anul martiriului s\u; unii is-
torici `l fixeaz\ `n timpul persecu]iei `mp\rat-
ului roman Nero, prin anii 64-67, al]ii mult
mai târziu, pe la sfâr[itul veacului „apos-
tolic“, `n cursul persecu]iei `mp\ratului
Domi]ian. 

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a
hot\rât, `n anul 1995, ca numele Sfântului
Andrei s\ fie `nscris `n calendarul bisericesc
cu cruce ro[ie; iar `n anul 1997 l-a procla-
mat drept „ocrotitorul Romaniei“. Totodat\,
a hot\rât ca ziua de 30 noiembrie s\ fie
proclamat\ drept zi de s\rb\toare bis-
ericeasc\ na]ional\. (Pr. Drd. Adrian
ALEXANDRESCU)

Note: 

1 Pr. Prof. Dr. Ioan R\mureanu, Predicarea
Sfintei Evanghelii la poporul român, în vol. Sfin]i
romani [i ap\r\tori ai legii sr\mo[e[ti, Bucure[ti,
1987, p. 103

2  Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\.
Martirii din Palestina, în PSB 13, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1987

3 Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române. Ed. a-IIa. Vol. I,
Bucure[ti, 1994, p. 54.

4 Prof. Dr. Emilian Popescu, Izvoarele apos-
tolice ale cre[tinismului românesc: Sfântul Apos-
tol Andrei [i Tomisul, în: Studii Teologice, 1/1994,
p. 80-88

5 Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Op. Cit, 
p. 26

6 Ibidem, p 27
7 Ibidem, p 28

Sf. Andrei, cel ce L-a adus pe Hristos românilor
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CCAALLEEAA
PPEELLEERRIINNUULLUUII

Schitul „Sf. Andrei“ din
Podei `[i pierde istoria
urzirii spirituale `n [irul
evenimentelor. Ast\zi, la
schitul „Sf. Ap. Andrei“
din Podei se poate ajunge
din [oseaua principal\
care duce la Miercurea
Ciuc, din fa]a g\rii CFR
Com\ne[ti, pe lâng\ parc
[i spital, peste podul râului
Trotu[ spre cartierul Podei,
lâng\ {coala General\
Podei.
Se spune de prin b\trânii locului c\, acolo

unde ast\zi se afl\ schitul, exista o troi]\
cunoscut\ de s\teni `nc\ `nainte de anul 1900,
care mai târziu a fost reparat\ [i `ntre]inut\ de
un c\lug\r din partea locului.

La s\rb\torile mai importante, la s\vâr[irea
rug\ciunilor de ploaie, mai târziu la s\rb\to-
rirea T\ierii Capului Sf. Ioan Botez\torul,
credincio[ii, `mpreun\ cu preo]ii din `mpre-
jurimi, `n\l]au aici, cu mult\ evlavie, rugi atât
de laud\ [i mul]umire lui Dumnezeu, cât [i
pentru iertarea p\catelor.

Tot din istoria locului afl\m c\ aceast\
troi]\ era purt\toare de har d\t\tor de s\n\tate
[i se crede c\ a[ezarea ei `n acel loc a fost alea-
s\ de ni[te c\lug\ri de la un vechi schit care a
existat `n preajma anului 1700 `n ]inutul La-
po[, nu departe de locul unde se afl\ ast\zi
schitul „Sf. Ap. Andrei“.

Lucr\rile au `nceput `n 1997
Atât prin tradi]ie oral\, cât [i din unele do-

cumente afl\m c\ acest a[ez\mânt monahal,
datând de prin anul 1717, ar fi fost construit de
un c\lug\r preot, duhovnic [i pustnic de la
M\n\stirea Neam], care primisese prin de-
scoperire dumnezeiasc\ canon s\ construiasc\
trei a[ez\minte biserice[ti. Celelalte dou\
a[ez\minte se presupun a fi schitul „Sf. Ilie-
Berzun]i“ [i actuala m\n\stire M\gura, vestit
a[ez\mânt monahal din aceea[i zon\.

Dup\ anul 1990, ini]iativa credincio[ilor
de a pune `n valoare sfânta troi]\ a rânduit,
prin pronia lui Dumnezeu, ridicarea unei
capele `nzestrate cu sfinte icoane ortodoxe.

~n anul 1997, tragedia familiei Ionescu Mi-
hai [i Maria, credincio[i din zona Com\ne[ti,
considera]i [i primi ctitori ai actualului schit, a
marcat `nceputul lucr\rilor. Greaua lor `ncer-
care a constat `n pierderea fiului lor Andrei, la
frageda vârst\ de doar [apte ani. Acesta s-a
dovedit a fi `nzestrat cu o deosebit\ tr\ire spir-
itual\: le-a spus p\rin]ilor c\ va muri  [i c\ ei
trebuie s\ fie credincio[i [i s\ fac\ ceva pl\cut
lui Dumnezeu pentru sufletul lui.

Astfel, `n anul 1997 s-au demarat lucr\rile
de construc]ie ale actualei biserici a schitului,
care au durat pân\ `n anul 2000, când PS Epis-
cop-vicar Ioachim B\c\uanul a târnosit acest
sfânt l\ca[, `n ziua de 30 noiembrie, dat\ la
care se s\rb\tore[te [i hramul bisericu]ei.

Tot cu sprijinul PS Episcop Ioachim B\c\-
uanul [i cu binecuvântarea IPS Eftimie, Arhie-
piscopul Romanului [i Bac\ului, l\ca[ul de
cult a primit statutul de schit, sub ascultarea
ieromonahului Pahomie Ghintuial\, numit `n
calitate de egumen. ~nso]it de monahii Mercu-

rie [i Calinic, acesta a lucrat la reluarea firului
spiritual al vie]ii de ob[te [i a rug\ciunii ne-
contenite c\tre Dumnezeu.

Respectând tradi]ia tipiconal\ 
a m\n\stirilor din Moldova

Cu binecuvântare arhiereasc\, `n anul
2003, p\rintele Mercurie a fost hirotonit iero-
monah [i duhovnic [i a fost numit `n func]ia de
egumen al schitului. ~n momentul actual, schi-
tul se bucur\ de o tihn\ deplin\ sub cârmuirea
p\rintelui Mercurie, av=nd `n prezent o ob[te
format\ din 5 c\lug\ri.

Tot din grija arhiereasc\ a PS Episcop-
vicar Ioachim B\c\uanul, [i monahul Calinic a
fost hirotonit ieromonah, astfel schitul bu-
curându-se de slujirea zilnic\ a Sfintei Li-
turghii, a celor [apte laude, a privegherilor la
sfin]ii mari de peste an [i la s\rb\torile `mp\-
r\te[ti, respectând astfel tradi]ia tipiconal\ a
m\n\stirilor din Moldova.

Schitul are `n dotare o gospod\rie anex\
pentru nevoile ob[tii [i fond funciar de cinci
hectare de p\mânt, care asigur\ baza agroali-
mentar\ a m\n\stirii.

Pentru credincio[ii din zon\, schitul „Sf.
Ap. Andrei“ din Podei este o candel\ perma-
nent aprins\, unde localnicii au posibilitatea s\
se reculeag\ [i s\ aduc\ `n fa]a lui Dumnezeu
rug\ciunile lor.

~n viitor, prin `ng\duin]a [i binecuvântarea
arhiereasc\, se inten]ioneaz\ construirea unui
mic aghiasmatar pentru s\vâr[irea slujbelor `n
timpul verii, construirea unui corp de chilii,
`mbun\t\]irea sistemului de `mprejmuire, cât
[i `ntre]inerea anexelor schitului.

La schitul „Sf. Ap. Andrei“ credincio[ii
cre[tini pot primi, prin slujitorii acestui sfânt
l\ca[, o binecuvântare, un sfat duhovnicesc, o
dezlegare de p\cate, o rug\ciune de s\n\tate
prin puterea Sfântului Maslu.

De ziua hramului, la 30 noiembrie, s\rb\-
toarea Sf. Ap. Andrei cel ~ntâi chemat, credin-
cio[ii se bucur\ de slujb\ `n sobor, la care par-
ticip\ [i p\rin]ii slujitori din parohiile `nveci-
nate, astfel `ncât unitatea de credin]\ [i duh s\
se pream\reasc\ ve[nic prin puterea lui
Dumnezeu Cel `n Treime sl\vit. (Pr. Protos.
Pimen COSTEA, Exarh al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului)

Schitul „Sfântul Apostol Andrei“ Podei - 
un obiectiv mai pu]in cunoscut
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Acesta ̀ ncepe de pe 14 noiembrie seara, când
`l pr\znuim pe Sfântul Apostol Filip, iar dac\

aceasta s\rb\toare cade `ntr-o zi de miercuri sau
vineri atunci se las\ sec cu o zi mai devreme.
Acest post ne aminte[te de Vechiul Testament, de
postul ]inut de Moise `n Muntele Sinai `nainte de
primirea Legii Divine [i de starea de a[teptare a
lumii dinainte de venirea Mântuitorului.

Rânduielile biserice[ti stabilesc c\ `n
m\n\stiri se ajuneaz\, deci nu se m\nânc\ nimic
`n zilele de luni, miercuri [i vineri, pân\ la vre-
mea s\vâr[irii ceasului al nou\lea (orele 15.00-
16.00). Dup\ aceast\ or\ se poate consuma
hran\ uscat\: pâine, covrigi, fructe uscate,
semin]e sau legume fierte f\r\ untdelemn. ~n
zilele de mar]i [i joi se pot consuma legume [i
zarzavaturi fierte, la care se poate ad\uga [i
untdelemn [i, de asemenea, este `ng\duit [i
pu]in vin. ~n zilele de sâmb\t\ [i duminic\ este
`ng\duit [i consumul de pe[te, pân\ `n ziua de
20 decembrie, când postul devine aspru.1

Se poate vorbi despre un pogor\mânt sau
dezlegare la pe[te `ntre 21 noiembrie - 20 de-
cembrie, dac\ se face serbarea unui sfânt mai
important [i când s\rb\toarea cade `n zilele de
luni, mar]i sau joi, de exemplu Sf. Nicolae, Sf.
Ierarh Spiridon [i praznicul Intr\rii `n Biseric\ a
Maicii Domnului, `n ultimul caz dezlegându-se
la pe[te indiferent de ziua când ar c\dea aceast\
s\rb\toare.

C\s\toriile `n 
Postul Cr\ciunului

~n ziua de 24 decembrie se recomand\ aju-
nare pân\ la ceasul al nou\lea, dup\ care se o-
bi[nuie[te s\ se consume acele turte coapte `n
care se pun semin]e fierte sau miez de nuc\ [i
miere, amintind de postul proorocului Daniel [i
al celor trei tineri din Babilon, care fiind hr\ni]i
cu semin]e „s-au ar\tat mai frumo[i decât cei
hr\ni]i cu multe desf\t\ri.“ 2 Acestea mai sim-

bolizeaz\ [i scutecele Mântuitorului Hristos ce
se na[te `n ieslea Betleemului.

Sfântul Sinod al B.O.R. prevede prin
hot\rârile sale c\ suferinzii, dar [i copiii `ntre 7-
12 ani pot consuma - `n afar\ de prima s\pt-
amân\ [i ultima [i de zilele de miercuri si vineri
- pe[te, icre, ou\, lapte. Dar se `n]elege, totu[i,
c\, dac\ cineva, dintre cei men]iona]i, vrea s\
posteasc\, o poate face pentru sporul s\u du-
hovnicesc [i, mai ales, dac\ acesta nu contribuie
la `nr\ut\]irea st\rii de s\n\tate a celor bolnavi.

Cu privire la regula c\s\toriilor `n aceast\ pe-
rioad\, Biserica face `nsemnare clar\ `n Calen-
darul cre[tin-ortodox: nu se fac nun]i `n perioada
15 noiembrie - 25 decembrie, afar\ de dispensele
chiriarhale pentru motive bine `ntemeiate [i `n
aceste cazuri doar respect=nd condi]ia ca masa de
nunt\ s\ fie cu mânc\ruri specifice de post, `n-
tr-un cadru sobru [i f\r\ petrecerea zgomotoas\
ce `nso]e[te nunta de obicei, ceea ce ar reprezenta
o sfidare a rânduielii biserice[ti.

„Trebuie s\ mergem c\tre lume“
Preotul este un sacerdot – cuvânt care vine

de la latinescul „sacerdos“, care `nsemn\ „sa-
cru, sf=nt“ - el sfin]e[te via]a, sfin]e[te natura,
roadele p\mântului, sfin]e[te evenimentele
vie]ii oamenilor, sfin]e[te istoria, sfin]e[te tre-
cerea dincolo.

Slujitorii biserice[ti se str\duiesc s\ `mplin-
easc\ toate laturile slujirii lor, con[tien]i de
r\spunderile ce le revin `n calitatea lor de
p\stori de oameni, `ns\ cel mai important lucru
`l reprezint\ capacitatea Bisericii – prin sluji-
torii s\i – de a r\spunde la necesit\]ile actuale
spirituale ale ob[tii, de a nu fi anacronic\,3 altfel
spus de a `n]elege semnele timpului [i de a nu
r\m=ne `n afara evenimentelor pe care le tr\im.
Av=nd `n g=nd astfel de argumente, pe la

Cum ne preg\tim pentru primirea lui Hristos
Biserica, v\zând urm\rile grave ale p\catului
l\comiei pentru om [i comunitate, `nva]\ c\
mâncarea sau consumarea excesiv\ de
alimente [i b\uturi nu sunt scopul principal
al vie]ii [i c\ trupul trebuie strunit [i `ngrijit
prin anumite restric]ii alimentare, prin post,
având mai ales exemplul Mântuitorului
Hristos (Matei 4, 2). Dat\ fiind perioada `n
care `nc\ ne afl\m, st\ruim, `n cele ce
urmeaz\, asupra specificului Postului
Na[terii Domnului. 

Un act liturgic specific postului Cr\ciunului `l reprezint\
vizita pastoral\ a preotului la casele credincio[ilor, 

pentru a vesti bucuria na[terii Mântuitorului Hristos

Aspecte practice 
ale mersului cu Ajunul

Umblatul cu icoana, mersul cu
Ajunul, trebuie s\ fie o ac]iune spe-
cific\ preotului [i nu cânt\re]ului
sau epitropului, pentru c\ `n esen]\
el reprezint\ un act liturgic demn de
slujirea sacerdotal\.

Vizita preotului nu trebuie s\ fie
transformat\ ̀ ntr-o ocazie de colectare
a contribu]iei benevole, c\ci astfel se
reduce importan]a actului liturgic `n
favoarea celui pecuniar sau economic.
Umblatul cu icoana nu e cer[etorie. Ni-
mic nu poate fi mai jignitor pentru un
slujitor decât gestul unora dintre cre-
dincio[i, care, fiind suna]i au scos mâ-
na pe u[\ sau fereastr\, f\r\ s\ primeas-
c\ preotul, [i au `ntins o mân\ de bani,
ca [i când prin aceasta s-au achitat de
obliga]ia pentru care venise preotul.

De asemenea, e recomandabil ca
acest act liturgic s\ aib\ loc cu
câteva zile `nainte de Cr\ciun [i nu
dup\, cum se `ntâmpl\ `n unele pa-
rohii, ceea ce minimizeaz\ [i banali-
zeaz\ semnifica]ia actului.

Umblatul cu icoana este a[adar un
obicei vechi, ce trebuie cultivat [i p\s-
trat, nu din necesitate, cum gre[it con-
sider\ unii, ci pentru ca a f\cut dintot-
deauna parte din gama de obiceiuri
bune [i frumoase ce `nso]esc s\rb\toa-
rea Na[terii Domnului, pentru c\
preotul binecuvinteaz\ casa [i mesele
credincio[ilor, pentru a fi ar\tate s\la-
[uri curate `n care s\ se nasc\ Mân-
tuitorul Hristos. ((PPrr..  MMiittiicc\\  BBIIGGHHIIUU))
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`nceputul secolului al XX-lea, arhimandritul
Filaret Scriban f\cea o recomandare preo]ilor:
„trebuie s\ mergem c\tre lume.“ 4 Aceast\ im-
plicare nu `nseamn\ schimbarea structurii paro-
hiale, nici a metodelor clasice de pastora]ie care
r\mân valabile, ci ad\ugarea altora noi, pentru a
face fa]\ cerin]elor actuale, ca recuperare a pe-
rioadei `n care preotul a fost constrâns s\ desf\-
[oare doar o activitate de tip liturgic, limitat\ la
spa]iile de cult deja existente.

De aceea spunem c\ priorit\]ile pastora]iei
vizeaz\ catehizarea credincio[ilor, pe bun\
dreptate, c\ci mul]i, chiar dintre cei ce particip\
la Sfintele Slujbe, nu cunosc lucruri esen]iale
cu privire la rânduiala [i semnifica]ia lor, par-
ticiparea lor fiind o obi[nuin]\, dând curs in-
ova]iilor, supersti]iilor [i practicilor necanonice
d\un\toare [i primejdioase pentru via]a Bise-
ricii. ~ns\, la fel de important\ pentru comuni-
unea cu credincio[ii, este vizita pastoral\, ca
semn al recunoa[terii credinciosului ca membru
al Trupului eclesial. Ea are loc `n anumite `m-
prejur\ri [i nu vizeaz\ numai grija pentru instru-
irea [i preg\tirea credincio[ilor, ci [i cunoa[te-
rea parohiei. Ele trebuie s\ fie sistematice a-

tunci când vizeaz\ un program prestabilit [i o-
cazionale sau `ntâmpl\toare, spontane [i nepro-
gramate, fiind cerute sau cauzate, `n majoritatea
lor, de `ndatoririle liturgice ale preotului fa]\ de
enoria[ii lui.

„Mersul cu icoana“
Un act liturgic specific postului Cr\ciunului

`l reprezint\ vizita pastoral\ a preotului la
casele credincio[ilor, pentru a vesti bucuria
na[terii Mântuitorului Hristos, dar [i pentru o
bun\ cunoa[tere a celor p\stori]i. 

„Mersul cu icoana“, cum mai este cunoscut\
aceast\ vizit\ sistematic\, st\ `n strâns\ leg\tur\
cu vestea Na[terii Domnului, pentru c\ are loc
`n ajunul acestui praznic. Purtând epitrahilul pe
grumaz [i `nso]it de cânt\re], preotul intr\ `n
fiecare cas\ de cre[tin, purtând `n mâna icoana
Na[terii Domnului [i cântând troparul prin care
anun]\ vestea Na[terii Domnului, aducând bi-
necuvântarea, salutul [i cuvântul lui de `ndru-
mare duhovniceasc\. Este un prilej de cunoa[-
tere a problemelor cu care se confrunt\ credin-

cio[ii, de aceea este recomandabil ca aceast\
vizit\ s\ nu fie una protocolar\, rece, oficial\, ci
preotul trebuie sa r\mân\ `n fiecare cas\ câteva
minute, discutând cu credincio[ii, `ncercând s\-i
cunoasc\ pe fiecare, s\ le asculte cu r\bdare [i
cu aten]ie dest\inuirile, s\ constate starea lor re-
ligioas\, s\ ia act de gândurile [i idealurile lor,
de propunerile [i ini]iativele lor pentru `mbu-
n\ta]irea vie]ii duhovnice[ti `n parohie.5

Mersul cu icoana are o semnifica]ie deose-
bit\. Hristos, Care este prezent simbolic prin i-
coana purtat\ de preot, se face cunoscut lumii,
luminând-o [i transfigurând-o. Aceasta practic\
pastoral\ a intrat `n uz `nc\ din primele veacuri
cre[tine, când Cr\ciunul [i Boboteaza se serbau
`mpreun\ la 6 ianuarie, sub denumirea de Epi-
fanie. (Pr. Mitic\ BIGHIU, Parohia Ro[iori)

1 pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula-,,Tradi]ie [i înnoire în
slujirea liturgic\“, vol. 1 Gala]i 1996,pag.96 

2 Liturghier, EIBMBOR, Bucuresti1967, pag.326
3 IPS Antonie Plamadeal\-,,Preotul în Biseric\, în lume,

acas\“, Sibiu 1996, pag.164
4 ibidem, pag.156
5 pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula- ,,Traditie si innoire in

slujirea liturgica“ vol.3, EIBMBOR, Bucuresti 2004, pag 285

Spre deosebire de Postul Mare, un
post al poc\in]ei, `n Postul Cr\ciunu-
lui, post al bucuriei, slujbele [i tipicul
lor se p\streaz\ acelea[i ca `n zilele o-
bi[nuite ale anului bisericesc, cu doar
c=teva elemente distinctive `n preaj-
ma S\rb\torii Na[terii Domnului. 

Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuvi-
oas\ Parascheva“ din Roman [i-a a-
daptat programul liturgic la perioada `n
care ne afl\m. Astfel, de luni pân\ sâm-
b\t\: la ora 7.00 se oficiaz\ Utrenia [i
Sf. Liturghie, la ora 16.00 – Vecernia, la
care se adaug\ `n ziua de: luni – Acatis-
tul Sfântului Antipa de la Calapode[ti,
miercuri – Acatistul Sfintei Parascheva,
vineri – Taina Sfântului Maslu, sâmb\-
t\: la ora 16.00 – Vecernia Mare cu Litie.

Duminica, programul este urm\to-
rul: la ora 8.00 se oficiaz\ Utrenia [i Sf.
Liturghie, iar de la ora 16.00 – Vecer-
nia, Paraclisul Maicii Domnului, cântat
de psal]ii Catedralei arhiepiscopale.

O tradi]ie specific\ Catedralei arhie-
piscopale din Roman const\ `n faptul
c\, `n ajunul Cr\ciunului, cu prilejul o-
ficierii Ceasurilor ~mp\r\te[ti, cântari-
le de la stran\ sunt intonate de c\tre Prea-
sfin]itul Episcop Ioachim, `mpreun\ cu
slujitorii Catedralei, dup\ care `ntregul
sobor merge cu icoana Na[terii Domnu-

lui la re[edin]a celor doi ierarhi ai Ar-
hiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Concert de colinde
tradi]ionale

De obicei, duminic\ seara, fiind
prezent la slujb\, Preasfin]itul Ioa-
chim B\c\uanul, Episcop-vicar al Ar-
hiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
roste[te, dup\ cântarea Paraclisului,
rug\ciunea c\tre Maica Domnului [i
un cuvânt de `nv\]\tur\. Astfel, `n
primele dou\ Duminici din Post, cred-
incio[ii s-au bucurat s\ asculte cate-
heze despre post, folosul acestuia [i
despre Sinod [i sinodalitate. De ase-
menea, Preasfin]itul Episcop-vicar
Ioachim B\c\uanul le-a citit credin-
cio[ilor rug\ciuni de dezlegare [i bine-
cuvântare pentru `nceputul postului.

{i anul acesta, Catedrala arhiepis-
copal\ din Roman va g\zdui, pe data
de 19 decembrie, cu binecuvântarea
PS Episcop Ioachim, un concert de co-
linde sus]inut de Corul „Melozii Roma-
nului“, al Seminarului Teologic din
Roman, Corul „Filomelos“ din One[ti
[i Corul de maici de la M\n\stirea Va-
ratic. (Protos.  Ieronim  GHEORGHI}|,
Mare  Eclesiarh  al  Catedralei  arhiepis-
copale  din  Roman)

Tradi]ii de Cr\ciun la 
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman

Na[terea Domnului, fresc\ 
din Catedrala arhiepiscopal\ 

„Sf=nta Parascheva“ din Roman
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Urm=nd ceasul timpului vremelniciei
noastre, suntem chema]i de Sf=nta
Biseric\ s\ c=nt\m `nt=lnirea cu Cel
Ve[nic, `nt=mpin=ndu-L [i `n\l]=ndu-ne
`n c=ntecul fiin]ei. C=t de frumoas\ este
s\rb\toarea Na[terii Domnului! Dar pe
c=t este aceasta de m\rea]\, pe at=t ne ra-
port\m, mare parte dintre noi, cu in-
con[tien]\ fa]\ de ea. 

Superficialitatea [i formalismul reli-
gios al acestui `nceput de mileniu au ten-
din]a agresiv\ de a desacraliza Taina ~n-
trup\rii [i a-i da o form\ strict lumeasc\, a
desf\t\rii trupe[ti [i a distrac]iei de[arte.
Dac\ nu cunoa[tem pentru ce S-a `ntrupat
Hristos, nu putem [ti nici cum trebuie s\
serb\m acest dar dumnezeiesc unic. 

Hristos alege na[terea omeneasc\, r\spun-
z=nd dorin]ei de concret a firii umane ne`ncre-
z\toare. Orice alt\ form\ de a Se ar\ta ar fi fost
ca o n\lucire, greu de acceptat [i mai greu de
crezut. (...) El, Nem\rginitul, alege s\ Se nasc\
`ntr-o pe[ter\ str=mt\, ca o invita]ie pentru oa-
meni s\-[i l\rgeasc\ `ngustimea `n]elegerii
asupra lucrurilor dumnezeie[ti. El, Preasl\vitul,
prime[te a Se smeri, ca s\ arate celor subjuga]i
de p\cat, c\ numai `n acest chip se pot elibera [i
pot n\zui spre rec\p\tarea slavei pierdute. Ale-
ge ca loc al na[terii Betleemul - casa p=inii - an-
ticip=nd, `nc\ din fa[\, rostirea m=ntuitoare de
mai t=rziu: „Eu sunt p=inea vie]ii“. Astfel, lu-
crarea Lui m=ntuitoare o s\v=r[e[te chiar [i `n
stare de prunc, iar pe[tera, dup\ ziceri ale
p\rin]ilor duhovnice[ti, a fost aleas\ [i stator-
nicit\ ca loc al na[terii, `nc\ de la facerea lumii. 

S\ c\ut\m transformarea
l\untric\

A[adar, atot[tiin]a [i atotvoin]a lui Dumne-
zeu `nglobeaz\ `n Sine timp, st\ri de lucruri [i
locuri aparent obi[nuite. (...) O na[tere a Lui `n-
tr-o cas\, fie ea obi[nuit\, ar fi estompat veridi-
citatea, prin aceea c\ ea putea s\ dispar\, cum
au disp\rut at=tea re[edin]e regale, palate sau
cet\]i. St=nca, `ns\, d\ m\rturie mai trainic\ prin
rezisten]a ei `n timp. Multe colinde str\bune
surprind dogmatic [i melodic, `n chip duios, a-
ceste aspecte ale `n]elepciunii cu care Dumne-
zeu lucreaz\ cele ale Sale pentru m=ntuirea
noastr\. F\r\ [tiin]\ de carte [i f\r\ tehnologie
sofisticat\, str\mo[ii no[tri au „prins“ sensurile
evanghelice ale venirii lui Hristos `n lume, prin
cur\]ia inimii lor [i prin perceperea simpl\ a iu-
birii Lui, de care s-au l\sat cuceri]i. C\ci [i ei
tr\iau s\r\c\cios [i au putut s\-I `n]eleag\ sme-
renia, tr\iau natural rela]ia cu Creatorul [i au

`n]eles alegerea pe care El a f\cut-o legat de ~n-
trupare. (...) 

A[a se `nt=mpl\ [i ast\zi cu sufletele curate,
`nduhovnicite, c\ut\toare de Dumnezeu. Din
p\cate, `ns\, vedem c\ num\rul lor scade de la
an la an. ~n loc de a c\uta st\ruitor [i jertfelnic
umplerea fiin]ei cu sensul sacru al s\rb\torii
Na[terii Domnului, tot mai mul]i „cre[tini“ sunt
absen]i total, sau doar duhovnice[te, de la
`nt=lnirea cu dumnezeiescul Prunc. Nu mai arde
`n noi focul dorin]ei de a-L `nt=lni, care era `n
inima magilor. Preg\tirea lor jertfelnic\ [i dru-
mul obositor, prosternarea plin\ de adora]ie, ne
sunt str\ine. Astfel c\, postul [i r=nduielile Bise-
ricii, fiind ignorate sau abordate cu indiferen]\,
nu produc transformarea l\untric\ [i nici cre[-
tere sufleteasc\, pornit\ din `n]elegerea co-
bor=rii Lui tainice spre noi. Ne tulbur\m, a[a
cum s-au tulburat locuitorii Ierusalimului la a-
flarea vestirii magilor c\ S-a n\scut Hristos
printre ei, dar nu tr\im tulburarea `n chip meta-
fizic, angajant, ci `n mod tr\d\tor [i apostat. 

Splendoarea Cr\ciunului nu
const\ `n sclipiciul ora[elor

Nu ne place s\ ni se aminteasc\ realitatea c\
splendoarea Cr\ciunului nu const\ `n bog\]ia
meselor [i sclipiciul ora[elor, ci `n bucuria du-
hovniceasc\ izvor=t\ din starea de rug\ciune [i
comuniune liturgic\, eclesial\. Modernitatea
veacului [i facilit\]ile de tot soiul, aduc la a-
ceast\ zi prea mult\ lumin\ fizic\ `n manifest\ri
exterioare [i prea mult `ntuneric duhonicesc `n

inimi reci, indiferente religios [i incapabile s\
`n]eleag\ Taina Na[terii. De aproape un secol
nu mai suntem capabili s\ na[tem colinde cre[-
tine [i ne dovedim a fi nevolnici creativ, `n com-
para]ie cu „`nvechi]ii“ str\mo[i. Un neop\g=-
nism cre[tin [i sincretism religios se insinueaz\
s\lbatic, prin sus]inerea mass-media, mutil=nd
sim]irea autentic\ a Cr\ciunului cu surogatele
unei „p\ci“ [i „bucurii“ impersonale, sub tirania
distrac]iilor hedoniste. (...) 

Cu fiecare an, duhul modernit\]ii gre[it `n]e-
lease [i tr\ite, ne fur\ taina s\rb\torilor, vr=nd s\
impun\ lumii alte criterii de raportare la ele. Ur-
m\rind o via]\ c=t mai comod\, nu mai putem
`n]elege c\ Hristos S-a n\scut `n condi]ii ome-
ne[ti aspre, simple, pentru ca, prin jertf\, s\ che-
me pe om la urmarea acelea[i c\i, spre dob=ndi-
rea „comodit\]ii“ duhovnice[ti a slavei celei ve[-
nice. Prin felul lumesc, lipsit de tr\ire mistic\, `n
Duhul Sf=nt al Cr\ciunului, cre[tinii superficiali
arat\ c\ vor un Hristos al lor, p\m=ntesc, ne-
dorind s\ accepte c\ El ne vrea cu Sine `n ceea
ce este mai presus de lume [i de timp. Distrac]ia
de Cr\ciun, mai mult sau mai pu]in sofisticat\,
zgomotoas\, destr\b\lat\, nu are nimic a face cu
dorin]a lui Hristos de a se na[te `n noi. 

Taina zilei Na[terii Domnului [i c=ntarea
`ngerilor nu se simte, nu se aude, nici `n locuri de
distrac]ie, nici `n preten]ioasa „tr\ire `n familie“,
f\r\ comuniune cu Biserica, ci numai `n `nfio-
rarea cuminte a duhovniciei suflete[ti, a `mp\rt\-
[irii cu Hristos, [i a manifest\rii bucuriei omene[ti
echilibrate, a[a cum au tr\it-o martorii la Betleem.
Fie s-o repet\m [i noi ast\zi! (Pr. Nicolae HURJUI,
Catedrala „~n\l]area Domnului“ Bac\u)

OOPPIINNIIII

Cr\ciunul, `ntre sacru [i profan
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Cump\na dintre ani a trezit dintot-
deauna `n sufletul oamenilor o emo]ie
aparte. Desigur, imaginea pe care o
avem `n minte referitoare la Anul Nou
este marcat\ de febra preg\tirilor pen-
tru petrecerea de Revelion, unde bu-
catele [i programul TV, `nso]ite de da-
tinile specifice momentului (ur[i,
capre, masca]i), care, crescând `n in-
tensitate, seara pe 31 decembrie, dau o
stare de agita]ie ce se prelunge[te pân\
spre diminea]\. 

Totu[i, o parte dintre oameni au reu[it s\
se desprind\ de tiparul acesta febril [i s\-[i
`ndrepte pa[ii, gândurile, sufletul – cu `mpli-
nirile [i ne`mplinirile lui – spre Dumnezeu,
acolo unde slujitori ai altarului aduc mul]u-
miri pentru anul `ncheiat [i `nal]\ rug\ciuni
pentru binecuv=ntarea noului an. Cine a tr\it,
m\car o dat\, astfel de clipe, nu mai poate
petrece altfel vreun an nou, nu numai din pri-
cina frumuse]ii [i lini[tii interioare, ci [i pen-
tru faptul c\ orice perioad\ `nceput\ cu rug\-
ciune d\ roade nenum\rate. O spun to]i care
au ajuns la astfel de experin]e [i tr\iri [i per-
severen]a lor dovede[te cele spuse. 

„Nu be]ia `nsenineaz\, 
ci rug\ciunea“

{tim c\ nu e tocmai u[or s\ `n]elegem de
ce trebuie s\-i oferim lui Dumnezeu astfel de
clipe; a[a am fost educa]i. Apoi, ne spunem,
dac\ tot este slujb\ pe 1 ianuarie, de ce s\ nu
l\s\m totul pe atunci. Dar, g=ndind cu since-
ritate, câ]i dintre noi, dup\ o noapte petrecut\
`mprejurul mesei de Revelion, mai reu[esc s\
p\[easc\ pragul bisericii `ntr-o zi de mare
s\rb\toare, cum este cea `nchinat\ Sfântului
Vasile cel Mare [i T\ierii `mprejur a Domnu-
lui nostru Iisus Hristos. „Anul `]i va merge
bine nu când tu vei sta beat `n ziua cea dintâi
a lui, ci când, atât `n ziua cea dintâi, cât [i `n
cea de pe urm\, [i `n fiecare zi, tu vei face
fapte pl\cute lui Dumnezeu. Nu be]ia `nseni-
neaz\, ci rug\ciunea; nu vinul, ci cuvântul `n-
frân\rii. Vinul stârne[te furtun\, cuvântul lui
Dumnezeu aduce lini[te. Acela aduce neli-
ni[te `n inim\, acesta alung\ zgomotul; acela
`ntunec\ mintea, acesta lumineaz\ pe cea `n-
tunecat\; acela aduce `ntristarea, care `nainte
era departe, acesta ridic\ grija, care este de
fa]\. C\ci nimic nu poate a[a de tare a `nseni-
na ca `nv\]\tura `n]elepciunii: a pre]ui pu]in
lucrurile de acum, a ]inti la cele viitoare, a re-
cunoa[te cele p\mânte[ti ca trec\toare [i a nu
le socoti statornice, nici bog\]ia, nici puterea,

nici cinstea, nici m\gulirile. (Sfântul Ioan
Gur\ de Aur)

Ce mir\ oare atât de mult pe om la arti-
ficiile aruncate `n aer? {i ce deosebire `ntre
acestea [i lumina candelelor ce pâlpâie domol,
jertfind `n t\cere untdelemnul adus `n dar. „Nu
face nimic `n zadar, nimic f\r\ temei, ci toate
`ntru cinstea lui Dumnezeu, precum Pavel
zice: „Ori de mânca]i, ori de be]i, ori altceva
de face]i, toate `ntru slava lui Dumnezeu s\ le
face]i“ (I Corinteni 10, 31). (Sfântul Ioan Gur\
de Aur) Nimeni nu va avea `ndrept\]ire `nain-
tea dreptului Judec\tor c\ n-a [tiut, pentru c\,
biserica cheam\, [i dac\ unul sau doi s-au
adunat, `nseamn\ c\ toaca, clopotele [i sluji-
torii [i-au `mplinit misiunea.

~ntre lumina candelelor 
[i focul de artificii

Dar de ce este atât de puternic\ rug\ciunea
la cump\na anilor? Pentru c\ lumea cre[tin\,
`n mare parte, ignor\ pe Dumnezeu chiar la
privegherea unui sfânt a[a de mare cum este
Sfântul Vasile; pu]inii nevoitori, rug\tori,
strâng rândurile, unesc cugetele, `ncordeaz\
sim]irile [i tr\iesc pe Dumnezeu, unindu-se
cu El, iar Dumnezeu vede jertfa fiec\ruia [i
lupta purtat\ `n astfel de clipe. Este o lep\dare
de rele, o smulgere din lumea patimilor [i a
poftelor, o cruce care, `n jertfa ei, aduce pacea
[i bucuria haric\, dumnezeiasc\; iar pentru
aceast\ biruin]\, `n astfel de momente,
Dumnezeu nu `ntârzie s\ r\spl\teasc\. 

{i, dac\ `n bisericile de l=ng\ noi nu se
sluje[te la cump\na dintre ani, tot trebuie s\
fim modera]i [i, poate, mai aten]i, ca nu
cumva prelungindu-ne prea mult `n miezul
nop]ii s\ pierdem slujba Sfântului Vasile,
Sfânta Liturghie care-i poart\ numele [i care
se s\vâr[e[te doar de 10 ori pe parcursul unui
an, `n care primim tot, adic\ pe Hristos-
Calea, Adev\rul [i Via]a. A[adar, `ndemnul
este spre rug\ciune, cump\tare, petrecerea
timpului nostru dintre ani sub binecu-
vântarea [i harul Lui Dumnezeu. 

Sunt, de altfel, biserici `n care se d\
binecuvântarea pentru slujba Sfântului
Vasile chiar la miezul nop]ii, asemenea slu-
jbei din noaptea ~nvierii [i nu gre[esc cu
nimic a doua zi adunându-se `n sfânta bis-
eric\ pentru „Te Deum“-ul de An Nou. 

Mul]i vor ca situa]ia material\ s\ se
`ndrepte, al]ii vor s\n\tate spor [i ajutor, dar
uit\ c\ Mântuitorul ne-a spus: „Cine nu
adun\ cu Mine risipe[te [i cine nu este cu
Mine `mpotriva mea este“. Oare e pu]in lu-
cru s\ te faci potrivnic Lui Dumnezeu? De
aceea trebuie s\ privim mai sincer `nl\untrul
nostru [i, v\zând pustiul [i goliciunea su-
fleteasc\ `n care ne afl\m, s\ strig\m din
toat\ inima c\tre Creator s\ ne ajute s\-L
reg\sim, s\-L redobândim [i s\ dorim a tr\i
ve[nic lâng\ El. {i cum vom putea tr\i ve[nic,
dac\ aici, pe p\mânt, nu reu[im s\-i d\ruim
clipele `nsemnate din via]a noastr\, a[a cum
este [i noaptea Anului Nou. (Pr. Florin STA-
MATE, parohia {esuri)

Anul Nou, sub binecuvântarea lui Dumnezeu
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Sfântul Grigorie de Nazianz,
prin cele Cinci cuvânt\ri
teologice, ap\r\ `nv\]\tura
Bisericii `mpotriva ereticilor.
Biserica posed\ vitalitatea
`ntreprinz\toare a tinere]ii. 

~n fa]a unei civiliza]ii erodate de propriile
puteri, Biserica este un tezaur de virtu]i. ~n
fa]a unei con[tiin]e fr\mântate, care se `ndoia
de scop [i de mijloace, Biserica [tia unde se
afl\ „Calea, Adev\rul [i Via]a“. Biserica nu
poate admite propagarea gre[elii [i, `n acest
sens, nu poate adopta toleran]a [i nu poate
admite dezbinarea dogmatic\. Biserica lui
Hristos este una, deoarece Mântuitorul a
`ntemeiat o singur\ Biseric\ (Matei 16, 18),
nu mai multe, pentru c\ Biserica are un sin-
gur Cap, pe Iisus Hristos, ea fiind `nf\]i[at\
ca Biseric\ Slavit\ (Efes 3, 6; 10, 21), ca un
trup unic al lui Hristos (Rom. 12, 5), ca o sin-
gur\ turm\ (Ioan 10, 16; 21, 15).

Dezvoltarea `nv\]\turilor
drepte ale Bisericii

Sfântul Grigorie de Nyssa (335-394),
fratele mai tânar al Sfântului Vasile, pe care
Biserica `l pr\znuie[te la 10 ianuarie, a par-
ticipat la sinodul din Antihohia din anul 379,
unde s-a dezb\tut, `n mod principal, erezia
lui Apolinarie. 

La Sinodul II Ecumenic din 381 (Con-
stantinopol), Sfântul Grigorie a participat ca
unul dintre teologii de mare autoritate. C\s\-
torit o vreme cu Teosevia, pe care Sfântul
Grigorie de Nazianz o caracteriza „so]ie de
preot cu adev\rat sfânt\“, el a `mbr\]i[at via]a
monahal\ `n `n]elegere cu so]ia sa, tr\ind ca
un adev\rat slujitor al Bisericii pe care a
ap\rat-o `n numeroasele sale scrieri `mpotri-
va ereticilor. Astfel, `n „Via]a lui Moise“,
Sfântul Grigorie afirm\ c\ „n\scocirea `n-
v\]\turilor eretice nu ar avea loc dac\ p\re-
rile potrivnice nu s-ar ridica `mpotriva celor
adev\rate. {i dac\ suntem prea slabi ca s\
d\m putere drept\]ii [i cel r\u `nvinge prin
argumentele lui, [i a respins st\pânirea ade-
v\rului, s\ alerg\m cât mai repede dup\ pil-
da dat\ de istorie, la `nv\]\tura mai bun\ [i
mai `nalt\ a Tainelor. Prin Sfintele Taine ale
Bisericii dobândim nu numai puterea lui

Hristos, care ne `nt\re[te `mpotriva p\cate-
lor [i pentru cre[terea `n virtute, ci [i o cu-
no[tin]\ mai `nalt\ a lui Dumnezeu, prin cre-
din]\ bazat\ pe experien]a vie]ii lui Hristos
primit\ prin Sfintele Taine.“

~n vremea Sfântului Grigorie de Nyssa se
sf\râmau ultimii idoli ai p\gânismului [i de
aceea subtilul p\rinte capadocian a avut ca
obiectiv principal dezvoltarea `nv\]\turilor
drepte ale Bisericii. Astfel, `n „Tâlcuirea a-
m\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor“, el d\ o m-
are importan]\ iconomiei biserice[ti. Precum
prin iconomia dumnezeiasc\ se `n]elege toat\
opera de mântuire a lui Dumnezeu, tot a[a prin
cea bisericeasc\ se `n]elege toat\ transmiterea
harului mântuitor `nceput\ dup\ `mp\rt\[irea
lui la Rusalii primilor cre[tini [i Apostolilor.
Atunci `ncepe mântuirea subiectiv\ (per-
sonal\) a cre[tinului urm\tor lui Hristos. 

Sfântul Grigorie de Nyssa afirm\ c\ toate
`nv\]\turile acestea le prime[te Biserica de la
Cuvântul revelat. Sfântul Grigorie realizeaz\
astfel o strâns\ leg\tur\ `ntre cuvântul Cu-
vântului ne`ntrupat din Vechiului Testament
[i cuvântul Cuvântului `ntrupat din Noul
Testament. Continuitatea lor, de[i pe planuri
deosebite, e baza continuit\]ii Bisericii pe
planurile deosebite corespunz\toare. (...)

Adev\rul ~nvierii Domnului 
d\ temei credin]ei

Explicând cuvintele Apostolului Pavel:
„Dumnezeu a rânduit `n Biseric\ `ntâi pe
apostoli, al doilea pe prooroci, al treilea pe
dasc\li“ ( I Corinteni 12, 28), Sfântul Grigo-
rie de Nyssa arat\ c\ stâlpii Bisericii, preo]ii,
sunt vestitori ai cuvântului dumnezeiesc. Iar
când vorbe[te de „aurul dogmelor curate“ al
Bisericii, el `n]elege c\ `n dogme, Hristos {i-
a pogorât (`n]elegerea) capul la m\sura capu-
lui nostru (`n]elegerii noastre) prin ~ntrupare.
F\r\ aceste dogme curate, Biserica este ca
omul f\r\ cap. ~n aceea[i „Tâlcuire la Cân-
tarea Cântarilor“ Sfântul P\rinte capadocian
spune c\ „pentru aceasta se bucur\ cu a-
dev\rat cel ce [i-a f\cut Biserica so]ie, `ncu-
nunându-se cu virtu]ile care str\lucesc `n
ea“. „{i-a f\cut Biserica so]ie“, deoarece cu-
nuna Lui (a Mirelui) a devenit [i a Ei
(mireas\). Virtu]ile ce str\lucesc `n Biseric\
sunt din puterea Lui, a harului dumnezeiesc.“

Dintre dogmele Bisericii, adev\rul ~nvie-
rii Domnului este cel care d\ temei credin]ei.

Cine nu prime[te ~nvierea Domnului, dup\
moartea Lui pe Cruce, `nc\ nu a ajuns la
credin]\. Dar de la credi]a aceasta `ncep\toa-
re, sau de la „Limanul ~nvierii“, sufletul
dreptcredincios trebuie s\ urce [i mai sus, ur-
mând lui Hristos: s\ se `nal]e cu El `n Dum-
nezeu la nesfâr[it.

Când spune c\ tot cel ce prive[te spre
Biseric\ prive[te spre Hristos, Care se zide[te
[i se m\re[te pe Sine `nsu[i prin ad\ugirea
celor ce se mântuiesc, Sfântul Grigorie de
Nyssa `n]elege c\ „prin acestea, dup\ cuvân-
tul Apostolului, cele nev\zute ale lui din
f\pturi fiind `n]elese se v\d, f\cându-se
ar\tate Bisericii, prin crea]iunea lumii noi“
(Rom 1, 20). „~ntemeierea Bisericii e crea]i-
unea lumii din nou“; `n ea, dup\ cuvântul
proorocului, se creeaz\ cerul nou (Isaia 65,
17), care este t\ria credin]ei `n Hristos, cum
zice Sfântul Pavel (1 Tim 3, 15).

~n toat\ opera sa, Sfântul Grigorie de
Nyssa accentueaz\ unirea nedesp\r]it\ dintre
Hristos [i Biseric\. ~n]elepciunea [i „casa
~n]elepciunii“ nu se pot desp\r]i. Stâlpii ca-

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul 
(329-390), cunoscut 

[i ca Grigorie de Nazianz

Din `nva]\tura despre Biseric\ 
a Sfin]ilor P\rin]i Capadocieni (II*)
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sei ~n]elepciunii sunt stâlpii d\rui]i de ~n]e-
lepciune. Fiind `ntemeia]i `n credin]\, stâlpii
Bisericii sunt `ntemeia]i de [i `n Hristos.

Numai `n Biseric\ ~l putem imita pe
Hristos, dar nu `n minunile Sale, ci `n smere-
nia Sa. Numai a[a ne mântuim [i ajungem la
asem\narea cu Dumnezeu prin virtu]i, valori
ale credin]ei noastre.

De ce trebuie 
s\ ascult\m de episcopi

Sfântul Grigorie de Nyssa se refer\, `n
Omilia a VII a din Tâlcuirea la Cântarea
Cânt\rilor, la datoria ierarhiei biserice[ti de
a c\l\uzi poporul spre mântuire: „Episcopul,
`n Biseric\, `[i are numele de la „vedere“,
supraveghere, cunoa[tere, având ca slujire
de c\petenie c\l\uzirea poporului credincios
spre mântuire. V\z\torii au slujba c\l\uzirii
spre mântuire, pentru c\ [tiu s\ deosebeasc\
ceea ce duce la via]a netrec\toare [i e
esen]ial vie]ii adev\rate, de ceea ce pare s\
fie esen]ial [i netrec\tor, dar de fapt e
vremelnic [i neesen]ial. De aceea, ei umbl\
`n lumin\, nu petrec `n `ntuneric. Ei biruiesc,
chiar `n vie]uirea lor, ispitele ce-i atrag spre
cele vremelnice [i spre `ntuneric [i ajut\ [i pe
ceilal]i, prin pilda vie]ii lor, s\ biruiasc\
ispitele care abat firea noastr\ de la
`naintarea pe calea mântuirii“.

Din ̀ nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i capadocieni
se reflect\ cu prisosin]\ dragostea lor fa]\ de
Hristos Mântuitorul [i, implicit fa]\ de Bi-
seric\, spa]iul mântuirii subiective a cre[ti-
nului. Numai `n Biseric\ sim]im „pl\cerea de
bine“ care e mereu proasp\t\ [i viguroas\,
niciodat\ nu se obose[te, nu se plictise[te. {i
numai `n Biseric\ avem puterea de a `nainta [i
a ne `n\l]a spre Dumnezeu, Care e Binele Ne-
sfâr[it. (pr. prof. dr. Constantin LEONTE)

Not\:
* prima parte a acestui studiu a fost publicat\

`n revista Cronica Romanului, anul II (IX), nr. 7-
8, iulie-august 2009, paginile 28-29.

Bibliografie selectiv\
1. Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri – partea `ntâi,

trad. de pr. prof. D. St\niloae [i pr. Ioan Buga, EIBM-
BOR, Bucure[ti 1982;

2. Anthony Meredith, Capadocienii, trad. din limba
englez\ de pr. Constantin Jinga, Editura Sophia, Bucu-
re[ti 2008;

3. Pr. prof. dr. Ioan Gh. Coman, Geniul Sfântului
Grigorie de Nazzianz, Studii Teologice, anul 1994, nr
4-6;

4. Mitropolit Nestor Vornicescu, Aspecte ale des\-
vâr[irii `n via]a [i opera Sfântului Vasile cel Mare,
„Ortodoxia“ ,anul 1978, nr. 4;

5. Pr. dr. Marin Ciulei, ~nv\]\tura despre om a
Sfântului Vasile cel Mare, „Biserica Ortodox\ Ro-
mân\“, anul 1999 , nr 1-2.

Cu prilejul Anului comemorativ-o-
magial al Sfântului Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei, [i al
celorlal]i Sfin]i Capadocieni, `n perioada
1-4 noiembrie 2009, la Palatul Patri-
arhiei din Bucure[ti s-a desf\[urat, cu bi-
necuvântarea Preafericitului P\rinte Da-
niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, Congresul Interna]ional de Te-
ologie `nchinat Sfântului Vasile cel Mare.

Congresul a `nceput duminic\, 1 no-
iembrie, cu s\vâr[irea Sfintei Liturghii `n
Catedrala patriarhal\, la care au participat
oaspe]i de seam\ a trei Biserici Ortodoxe
surori, precum [i profesori, clerici [i cred-
incio[i. Lucr\rile propiu-zise au debutat `n
dup\-amiaza aceleia[i zile, la Palatul
Patriarhiei din Bucure[ti. Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt
de bun venit participan]ilor [i a binecu-
vântat lucr\rile acestui congres, dup\ care
au urmat mesajele Bisericilor Ortodoxe
surori [i ale institu]iilor statului român.

Expunerile tematice despre importan]a
operei [i personalit\]ii acestui mare P\rinte
al Bisericii au continuat luni, 2 noiembrie,
`n alte trei sesiuni de comunic\ri, `n cadrul
c\rora au sus]inut referate [tiin]ifice nume
sonore ale vie]ii academice ortodoxe din ]a-
r\ [i din str\in\tate, printre care amintim pe

IPS prof. dr. Ioannis Zizioulas, Mitropolit
de Pergam, IPS Hierotheos Vlachos,
Mitropolit de Nafpaktos [i Aghios Vlasios. 

Congresul dedicat Sfântului Vasile cel
Mare a continuat mar]i, 3 noiembrie, la
Academia Român\ unde, `n cadrul celei
de-a cincea sesiuni de comunic\ri, ce a
fost moderat\ de acad. prof. dr. Ionel Hai-
duc, pre[edintele Academiei Române, au
conferen]iat acad. prof. dr. Emilian Popes-
cu [i prof. dr. Tudor Teoteoi de la Faculta-
tea de Istorie, Universitatea din Bucure[ti. 

Ultima sesiune de comunic\ri s-a ]inut
mar]i, 3 noiembrie, dup\ ora 17:00, `n
Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Pala-
tului Patriarhiei, `ncheindu-se cu redacta-
rea [i prezentarea documentului final al
acestui congres. 

Evenimentul s-a `ncheiat cu lansarea
c\r]ii „Euharistie, Episcop, Biseric\“ a
~nalt Preasfin]itului Ioannis Zizioulas, Mi-
tropolit al Pergamului. ~n acest cadru fes-
tiv, IPS Ioannis a primit diploma „P\rin-
tele Dumitru St\niloae“, `nso]it\ de me-
dalia p\rintelui Dumitru St\niloae, meda-
lia de aur, comemorativ-omagial\, cu chi-
pul Sfântului Vasile cel Mare, precum [i
un set arhieresc, cruce [i engolpion, din
partea Preafericitului P\rinte Patriarh Da-
niel. (sursa: www.ziarullumina.ro)

Congres Interna]ional de Teologie
`nchinat Sfântului Vasile cel Mare

IPS Ioanis Zizoulas a primit din partea PF P\rinte Daniel un set arhieresc
[i medalia comemorativ-omagial\ „Sf. Vasile cel Mare“
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de  arhid.  Ioachim  GIOSANU
De 20 de ani, `n decembrie, pe `ntreg

cuprinsul Patriarhiei Rom=ne, se `nal]\
rug\ciuni de pomenire a celor care [i-au
dat via]a `n 1989 pentru libertatea, credin-
]a [i demnitatea poporului român. 

Pe 7 ianuarie 1990, la Ia[i, PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului, pe atunci arhidiacon la Ca-
tedrala mitropolitan\, participa la oficie-
rea primului parastas pentru Eroii Revolu-
]iei din Decembrie 1989. Preasfin]ia Sa a ]i-
nut atunci un cuv=nt de `ncurajare adre-
sat, `n primul r=nd, rudelor celor ce [i-au
dat via]a pentru libertatea noastr\. Red\m
`n cele ce urmeaz\ acest cuv=nt, ast\zi cu
valoare de document. 

Ast\zi, `n mai toate bisericile din cuprinsul Pa-
triarhiei Române, `n jurul acestei ore, din ini]iativa
Sfântului Sinod al Bisericii noastre, se oficiaz\ un
parastas solemn `n cinstea eroilor c\zu]i pentru lib-
ertatea noastr\, pe care deja am `nceput s\ o sim]im,
s\ o `n]elegem [i s\ o tr\im plenar, cu toat\ fiin]a.

S\-i cinstim pe eroii
contemporaneit\]ii noastre!

Puterea de a p\trunde sensul [i esen]a comuni-
unii cu cei ce au p\r\sit acest p\mânt, `n perspec-
tiva libert\]ii noastre de azi, ne face mereu veghe-
tori de acum `nainte. De acum, suntem datori a sta
pururea, prin rug\ciune [i medita]ie, la umbra cru-
cilor celor care acum ne ocrotesc de sub glie - e-
roii contemporaneit\]ii noastre.

Bunul Dumnezeu a rânduit ca poporul nostru,
atât de `ncercat `n istoria sa multimilenar\, s\ dea, `n
doar câteva zile, atâ]ia martiri ale c\ror nume sunt
cu siguran]\ scrise `n cartea cerului. Sângele lor,
nevinovat ca o rou\ de prim\var\, a reu[it s\ `nscrie
pe frontispiciul patriei cea mai mare victorie pe care
am dobândit-o vreodat\. Victoria `mpotriva minciu-
nii [i `ntunericului! Acest fapt ne face s\ fim `ncre-
din]a]i c\ Dumnezeu le-a preg\tit, celor pe care i-am
pomenit aici, raiul desf\t\rii, pentru c\ au luptat pen-
tru o cauz\ dreapt\. Moartea lor a preg\tit libertatea
noastr\. De aceea, s\ nu-i uit\m niciodat\!

{tim c\ via]a noastr\ p\mânteasc\ se desf\[oa-
r\ `n cercul marilor taine a[ezate de Dumnezeu `n
lume. Dintre toate acestea cea mai adânc\ [i
cutremur\toare este taina mor]ii. Ea este legea im-
placabil\, care planeaz\ peste noi to]i [i `n a c\rei
umbr\ [i t\cere va trebui s\ p\[im fiecare. Ceea ce
este extrem de dureros, acum, este aceea c\ cei
c\rora li se face azi pomenirea, aproape to]i, erau
tineri, ml\di]e fragede, `n a c\ror fiin]\ abia se
`nfiripa un viitor. {tim cu to]ii c\ ei, tinerii, se bu-
cur\ mai mult de dulce]ile [i frumuse]ile vie]ii.

Sufletul lor este, parc\ anume, pl\m\dit de
Dumnezeu s\ caute numai mierea vie]ii [i, ca o al-
bin\ neodihnit\, s\ cutreiere câmpiile cele mai bo-
gate `n flori pentru a le gusta nectarul. 

De aceea, cel mai greu este s\ mori `n zilele
tinere]ii, când via]a te ]ine legat de lumea aceasta cu
mii [i mii de firicele, care, pe cât sunt de fine [i mul-
te, pe atât sunt de puternice. Când ai plecat, ca tân\r, pe
calea mor]ii, parc\ to]i [i toate te strig\ s\ te `ntorci,
fiindc\ moartea nu se potrive[te cu tinere]ea. Moar-
tea `]i ofer\ odihn\, pe când sufletul t=n\r arde mereu
de dorul de a construi, ̀ nnoi, lumina, ̀ mplini. Ce greu
este s\ putem al\tura aceste dou\ realit\]i: tinere]ea
[i moartea. E ca [i cum am vrea s\ ̀ mp\c\m focul cu
apa; ca [i cum am vrea s\ amestec\m lumina cu
`ntunericul [i s\ punem la un loc mierea cu pelinul.

Grele sunt clipele pentru cei
care [i-au pierdut copiii!

Câ]i p\rin]i din aceast\ ]ar\ `nc\ nu [i-au uscat
lacrimile de pe obraji, str\juind `nc\ un timp, [i f\r\
timp, ]\râna proasp\t\ a mormintelor copiilor lor
sau s\rutând caldarâmul str\zilor sp\lat de sângele
nevinovat al celor mai fragede ml\di]e ale acestui
neam, atât de `ncercat. Cuvintele sunt neputincioa-
se acum pentru a alina marea lor suferin]\. Nu ne
este dat nici m\car s\ le zicem lor: „Nu plânge]i!“.
Lacrimile acestea sunt cu mult mai amare decât
putem noi [terge prin cuvinte de mângâiere. Ei nu
vor s\ se mângâie, pentru c\ fiii lor nu mai sunt.
P\rin]ii care pl=ng ast\zi sunt asemeni Rahilei din
Sfânta Scriptur\. Nu vor putea uita niciodat\ pe cei
pe care `i considerau o `ntregire a fiin]ei lor.

~ntr-adev\r, grele sunt clipele pentru cei ce [i-
au pierdut odraslele [i apropia]ii `n cr=ncenele
lupte din `ncercatele ora[e ale ]\rii. Grele sunt [i
pentru noi cei, ce suntem de aceea[i fiin]\ [i de
acela[i neam cu cei care plâng acum. Dar, cu to]ii,
s\ nu uit\m c\ nu trebuie s\ ne `ntrist\m ca cei ce
nu au n\dejde, fiindc\ suntem fiii credincio[i ai
Bisericii lui Hristos. „Credin]a-n zilele de-apoi/ E
singura tarie-n noi“, cum zicea George Co[buc.

A[adar, oricât\ durere aduce moartea, ea nu
poate anula credin]a ferm\ `n Dumnezeu, Cel ce
ne mâng=ie cu ~mp\r\]ia Sa dincolo de mormânt.
~nv\]\tura Sfintei noastre Biserici, fundamentat\
pe numeroase exemple din Sfânta Scriptur\, ne
`ndeamn\ la resemnare [i `ncredere deplin\ `n
Binele pe care l-a preg\tit, atât pentru cei care s-
au dus, cât [i pentru noi, cei care am r\mas [i ne
`ntemeiem o via]\ nou\ pe jertfa lor dreapt\.

Suflete alese pentru 
gr\dina raiului

Despre cei jertfi]i pentru binele acestei ]\ri,
Dumnezeul nostru [tie c\ au fost suflete alese pen-
tru gr\dina raiului desf\t\rii. De aceea, `ncerc
acum un cuvânt de mângâiere, adresat `n special
p\rin]ilor care [i-au pierdut fiii `n lupta pentru
stârpirea nedrept\]ii, urii [i minciunii. Fi]i `ncre-
din]a]i c\ Dumnezeu `i prime[te `ntru dragostea Sa
divin\, cu aceea[i dragoste cu care voi a]i `nconju-
rat pe fiii vo[tri pe lumea aceasta. Dumnezeu este
dragoste deplin\. Dac\ voi, cu mult\ greutate pe
acest p\mânt, a]i dat fiilor vo[tri ce g\sea]i mai
bun, Dumnezeu, mai bogat [i mai puternic decât
noi, d\ cu prisosin]\ fiilor vo[tri daruri mult mai
pre]ioase [i mai durabile dec=t am putea oferi noi.
Suprema mângâiere a voastr\ s\ v\ fie acest
adev\r sfânt: Fiii vo[tri, pe care vi se pare c\ i-a]i
pierdut pentru totdeauna, tot ai vo[tri vor r\mâne.
Oricât\ vreme va trece, oriunde v\ va duce via]a,
nu ve[]i putea s\-i uita]i, dar nici ei pe voi. Su-
fletele lor, de acum, sunt eliberate de orice gând [i
grij\ p\mânteasc\, [i, de acolo, din sferele cere[ti,
vor privi la voi, care v\ `mplini]i o via]\ nou\, ce
se ridic\ ca un stejar din sacrele lor morminte.

Dumnezeu - Care, zice Scriptura, nu este
Dumnezeul mor]ilor, ci al viilor - s\ v\ miluie, s\
v\ mângâie, c\ci doar El este capabil s\ lini[teasc\
o a[a de mare durere cum este aceasta pe care
dumneavoastr\ o tr\i]i acum.

Dac\ Dumnezeu a rânduit jertfa lor - minunat
fapt! - s\ l\s\m, dar, sufletele lor s\ mearg\ la Drep-
tul Judec\tor, Care le va da r\splat\ de mucenici,
potrivit jertfelniciei lor pentru dreptate [i adev\r.

Nou\ ne revine datoria sfânt\ de a nu-i uita
niciodat\. Ultimul bine pe care `l putem face celor
care [i-au dat via]a pentru cauza dreapt\ a poporu-
lui nostru este acela de a ne ruga pururea lui
Dumnezeu s\ odihneasc\ sufletele lor cu drep]ii `n
ve[nica Lui `mp\r\]ie.

* NOT|: TITLUL [I INTERTITLURILE APAR}IN REDAC}IEI

DDOOCCUUMMEENNTT

„Dreptul Judec\tor le va da r\splat\ de mucenici“

Arhidiacon Ioachim Giosanu 
la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i 

`n 1990 (Foto din arhiva 
Editurii Doxologia a Mitropoliei

Moldovei [i Bucovinei)
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†  Ioachim  B|C|UANUL,

Episcop-vvicar  al
Arhiepiscopiei  Romanului  [i

Bac\ului
Cu sufletele cople[ite de durere, suntem

ast\zi `n oaza de spiritualitate a M\n\stirii
Pogle], pentru funeraliile unui mare p\rinte al
monahismului românesc, P\rintele Ierom.
Calistrat Ifrim. Vestea plec\rii sale din aceast\
lume a umplut de uimire, triste]e [i durere `ntre-
gul cin monahal [i clerical din eparhia noastr\,
dar mai ales pe cei care au avut imensa [ans\ [i
cinste s\ cunoasc\ sau s\ stea `n preajma aces-
tui minunat p\rinte, pe care `l putem numi omul
neprih\nirii, al simplit\]ii [i al `naltelor tr\iri
duhovnice[ti. Fiecare am sim]it fiorul sentimen-
tului desp\r]irii de cineva care a fost apreciat [i
iubit pentru calit\]ile sale excep]ionale. 

Când am auzit [i eu aceast\ veste, triste]ea [i
compasiunea mi-au inundat fiin]a [i, st\pânindu-
mi sim]\mintele fire[ti ale emo]iilor, mi-am spus
c\ a mai chemat Hristos la Sine pe `nc\ unul din-
tre marii duhovnici ai neamului românesc. (...)

Iubi]ii mei,

Cred c\ gânduri ca acestea au trecut prin
min]ile noastre la vestea trecerii p\rintelui Ca-
listrat prin tunelul, numit conve]ional, moarte.
Dac\ ne limit\m doar la aspectul teluric al
fenomenului, ne este greu s\ accept\m situa]ia.
~ns\ noi nu suntem ca cei ce nu au n\dejde, pen-
tru c\ noi credem `n Dumnezeu [i ne-am adunat
aici nu pentru a plânge doar, ci ca s\ particip\m
la Pa[tele unic al P\rintelui Calistrat, meditând
asupra mersului terestru al acestui mare om ce
s-a dus la Dumnezeu, fapt care ne determin\ s\
spunem `mpreun\ c\: „am pierdut, `ntr-adev\r,
pe unul din cei mai duhovnice[ti p\rin]i ai cle-
rului [i monahismului românesc de la sfâr[itul
celui de-al II-lea mileniu cre[tin [i `nceputul
celui de-al III-lea. 

~ndurerat\ adunare,

Ne afl\m, deci, aici fie `n calitate de ucenici
ai p\rintelui, de fii [i fiice duhovnice[ti, de pri-
eteni sau apropia]i, rudenii sau pelerini ai aces-
tei m\n\stiri, c\lug\ri, c\lug\ri]e, preo]i din
toate p\r]ile, personalit\]i `n diferite func]ii ale
societ\]ii civile sau biserice[ti. To]i am creat

`ntreolalt\ un buchet de flori multicolore [i mul-
tiflorale pentru a-l a[eza `n bra]ele sufletului
celui ce a fost printre noi un mare om `ntre oa-
meni, P\rintele Calistrat, fa]\ de care ne ar\t\m
compasiunea la trecerea sa `n via]a ve[nic\. Se
cuvenea s\ fim aici cu to]ii la acest moment al
bilan]ului unui om pl\cut lui Dumnezeu [i se-
menilor. 

~n astfel de `mprejur\ri, `ncerc\m s\ ne am-
intim tot ce a `mplinit el `n cei 75 de ani, câ]i i-
a dat Dumnezeu s\ tr\iasc\ pe acest p\mânt. 

Iubi]i fra]i [i surori `n Hristos,

P\rintele Calistrat a fost un preot de parohie
[i, apoi, un c\lug\r complex [i atipic. Oricât de
bine ar [ti cineva s\ fac\ sintez\, nu cred c\ ar
reu[i s\ structureze `n câteva minute via]a [i ac-
tivit\]ile sale multiple. 

Cugetând asupra vie]ii [i misiunii sacerdo-
tale sau monahale pe care le-a avut acest om cu-
vios, mi-am dat seama c\ nu este u[or a-i face
un portret care s\ `nsumeze toate calit\]ile sale.
Nu [tiu dac\ pot spune c\ P\rintele Calistrat a
fost un c\lug\r bun sau intrasingent, blând sau
aspru, milostiv sau chivernisitor, contemplativ
sau pragmatic, pentru c\ numai Dumnezeu a
[tiut cu adev\rat lucrarea lui. Dar, din mani-
fest\rile lui exterioare, cele despre care am avut
cuno[tin]\, cred c\ am putea spune despre
P\rintele Calistrat c\ a fost un mare iubitor de
Hristos, trimis ca un apostol, `ntr-un anume
timp [i `ntr-un anumit loc, s\ aprind\ o lumin\
pe care el a `ntre]inut-o cu untdelemnul
rug\ciunilor, pentru ca vânturile s\ nu o sting\.

(...) P\rintele a avut o lucrare tainic\, plin\ de
mister, ascuns\ ochilor no[tri. Am ferma
convingere c\ mare ne va fi mirarea atunci când
vom avea acces s\ citim `n cartea cerului [i vom
afla câte fapte bune [i ce virtu]i a avut P\rintele
Calistrat, pe care noi nu le-am consemnat. Noi
doar avem datoria s\-l `ncadr\m pe P\rintele
Calistrat `n salba duhovnicilor iscusi]i [i `n lista
marilor restauratori de temple ale Duhului
Sfânt. Cât\ lume a mângâiat, ce milostenie a
f\cut, pe cine a ajutat, care a fost lucrarea duhov-
niceasc\ a acestui om, numai Dumnezeu [tie.

De aceea, la acest moment al bilan]ului, nu
m\ angajez s\ etalez toate faptele lui bune [i s\
fac o evaluare a lor. Voi `ncerca doar s\ schi]ez
un succint portret, reamintind o parte dintre
`mplinirile [i calit\]ile sale suflete[ti, fiind con-
vins c\ pe toate celelalte Bunul Dumnezeu le
[tie. Ucenicii [i cei care l-au cunoscut [i i-au
stat `n prejm\ vor medita [i vor consemna ulte-
rior, `n detaliu, multitudinea activit\]ilor din
parcursul terestru, plin de virtu]i, al acestui mi-
nunat cuvios. 

Iubi]i credincio[i,

Chipul iconic al p\rintelui era sc\ldat de o
lumin\ suav\, desprins\ parc\ din aura cerului.
Pentru cei mai mul]i dintre noi, atunci când `l
`ntâlneam, acea lumin\ lin\ l\sa impresia unei
teofanii permanente. Era imposibil s\ nu-l re-
cuno[ti dintr-o mul]ime de p\rin]i. A[ `ndr\zni
s\-i asociez fa]a [i statura cu cea a Sfântului
Nicolae, cu care s-a asem\nat la `nv\]\tur\ [i la
virtu]i. ~n chipul lui parc\ reu[eai, mai u[or, s\
define[ti ce este omul `n sine, ca fiin]\ psiho-so-

P\rintele Calistrat - 
modelul monahului autentic

Cuv=nt `n memoria P\rintelui Calistrat Ifrim, M\n\stirea Pogle], 27 august 2009 
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matic\, creat dup\ chipul [i asem\narea cu
Dumnezeu. Totodat\, `]i puteai da seama cu
u[urin]\ c\ omul, `n general, nu este numai un
compozit dintre un suflet [i un trup, ci un trup
animat sau un suflet `ntrupat. Adic\ nu doar o
simpl\ coexisten]\ dihotomic\, ci `ntrep\trun-
dere reciproc\, pe care toate tehnicile moderne,
oricât de sofisticate ar fi ele, nu pot s\ o de-
scifreze sau s\ o analizeze. 

Dedicat lui Dumnezeu 
de la 14 ani

Dup\ cum se [tie, P\rintele Calistrat, Cos-
tic\ Ifrim, cum i se spunea mai demult, s-a
n\scut la 4 aprilie 1934, `n ]inutul Pa[canilor, fi-
ind unul dintre cei 8 copii ai lui Gheorghe [i
Adela Ifrim. Imediat dup\ terminarea [colii pri-
mare, când abia `mplinise 14 ani, s-a `ndreptat
c\tre Lavra Neam]ului, acest paradis terestru,
unde a `nceput s\ se preg\teasc\ asiduu pentru
intrarea `n paradisul ceresc. Plecarea sa la
m\n\stire a coincis cu instaurarea `n Romania a
regimului totalitar-ateu comunist. Biserica a
fost constrâns\ s\-[i desf\[oare o brum\ din mi-
siunea sa etern\, doar `n careul pu]inelor
l\ca[uri de `nchinare care mai sc\paser\ bra]ului
secular. M\n\stirile, `n majoritatea lor, una dup\
alta, `ncepeau s\ se `nchid\, iar c\lug\rii, supu[i
unui regim dictatorial, erau for]a]i s\-[i
p\r\seasc\ m\n\stirile [i s\ plece `n lume. 

~n acest context auster [i-a `nceput via]a
legat\ de Dumnezeu fratele Costic\ Ifrim. A
avut [ansa totu[i s\ urmeze cursurile Semina-
rului Teologic de la Neam] [i, apoi, cele ale
Facult\]ii de Teologie de la Bucure[ti, unde a
avut posibilitatea s\ soarb\ din `nv\]\tura ma-
rilor profesori de teologie ai vremii: P\rintele
St\niloae, P\rintele Coman, Prof. Tudor Popes-
cu, P\rintele Liviu Stan etc. Erudi]ia teologic\
s-a v\zut `n felul s\u de predicare a cuvântului
revelat [i `n maniera sa de exercitare a pater-
nit\]ii spirituale asupra mul]imii fiicelor [i fiilor
s\i duhovnice[ti. 

Dup\ absolvirea studiilor teologice, fratele
Costic\ Ifrim a trecut la teologia practic\. Dup\
`ndeplinirea câtorva func]ii administrative, `n
cele din urm\, a fost hirotonit preot celibatar de
c\tre Arhiepiscopul Teofil Herineanu al
Clujului. Harul preo]iei a f\cut din p\rintele
Costic\ un apostol al Bisericii lui Hristos. S-a
v\zut aceasta `n toate parohiile unde a
func]ionat ca preot. Mult\ vreme a fost p\storul
credincio[ilor din parohia sa de suflet, Iuc[a –
S\c\leni din ]inutul Romanului. ~n anul 1999, s-
a pensionat. Din punct de vedere administrativ,
`nceta o activitate pe care a f\cut-o bine, dar mi-
siunea de apostol [i martor al lui Hristos nu [i-a
`ntrerupt-o. 

Intrarea `n via]a monahal\
~n anul 2000, Hristos m-a chemat la `nalta

misiune sacerdotal\ de arhiereu. Eram aproape
str\in `n eparhia `n care am fost rânduit. Pu]in
câte pu]in, `ncepeam s\ iau cuno[tin]\ cu tre-
burile misionar-pastorale [i administrativ-gos-
pod\re[ti ale episcopiei. Una dintre marile mele
dorin]e era [i aceea de a cunoa[te repede pe
p\storii suflete[ti ai eparhiei, pe care voiam s\
mi-i apropii. ~ntr-una din zilele de audien]\, s-a
prezentat la cabinetul episcopal un p\rinte
smerit, cu fa]\ senin\, dar sobr\, cu ochi lini[ti]i,
dar p\trunz\tori, cu vorb\ molcom\, dar
conving\toare. Era P\rintele Calistrat, pe atunci
p\rintele Constantin Ifrim. ~n câteva cuvinte s-
a prezentat, apoi mi-a cerut un sfat cu privire la
noul s\u statut de preot pensionar al eparhiei.
Din dialogul care a urmat am desprins câteva
tr\s\turi deosebite, specifice omului angajat cu
determinare pe drumul mânturii. Aveam impre-
sia c\ am `n fa]a ochilor un p\rinte cu aliur\ de
sfânt. L-am sf\tuit s\ se gândeasc\ s\ mearg\ la
una dintre m\n\stirile eparhiei pentru a se `n-
chinovia, pentru c\, formal, statutul s\u de preot
celibatar, lipsit de griji familiale, era compatibil
cu via]a monastic\. Nu a ezitat nicio clip\. Am
dispus s\ se `ntocmeasc\ documentele de `nchi-
noviere [i tundere `n monahism pe seama
M\n\stirii Runc. 

A[a [i-a re`nceput P\rintele Ifrim, - fratele
Costic\, cel de alt\dat\ din ob[tea Neam]ului -
de acum Calistrat, via]a monastic\. De fapt,
P\rintelui nu-i era nicicum str\in\ aceast\ via]\,
el o ducea chiar `n lume fiind. I-am urm\rit, cât
s-a putut, parcursul sinuos prin aceast\ lume
de[art\ [i modul de vie]uire [i am r\mas impre-
sionat. Am v\zut `n cuvio[ia sa chipul monahu-
lui autentic, impresionând prin simplitatea,
sfin]enia [i cumin]enia sa. Era `ntr-o continu\
lupt\ pentru cucerirea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu.
Prin via]a sa, el anun]a, ca o vestal\, aceast\
~mp\r\]ie, unde nimeni nu se `nsoar\ sau se
m\rit\, ci to]i sunt ca `ngerii lui Dumnezeu.
P\rintele era convins c\ o Biseric\ f\r\ mon-
ahism este o istitu]ie f\r\ ideal. 

Iubi]ii mei,

P\rintele Calistrat a fost un om care s-a
lep\dat de lume, iar aceasta se vedea din modul
s\u de via]\. Intra]i [i privi]i chilia care l-a
ad\postit de când a venit la aceast\ m\n\stire!
Ve]i `n]elege c\ ajunsese demult la starea de
nep\timire. ~[i `nduhovnicise `ntr-atât dispozi-
]iile naturale ale trupului, `ncât parc\ ajunsese
la starea de transfigurare a Sfântului Pavel, care
se mira dac\ mai era `n trup sau afar\ de trup;
numai Dumnezeu [tia! 

Via]a ascetic\ [i filocalic\, p\rintele
Calistrat nu o teoretiza - cum facem noi adesea
- el o tr\ia `n toat\ profunzimea [i amploarea ei.
Urm\rind via]a cuvio[iei sale `n]elegem, `nc\ o
dat\, c\ Dumnezeu a avut, are [i va avea pri-
etenii [i casnicii S\i `n fiecare epoc\ a istoriei.
Sfin]i pot ap\rea [i `n mileniul al treilea. P\rin-
tele Calistrat dovede[te c\ via]a secularizat\ a
mileniului trei - `n care uneori ni se pare c\
sfin]ii au disp\rut ori au devenit irelevan]i -
poate fi un timp al mântuirii, nu al aneantiz\rii.

P\rintele a iubit mult natura [i `ntreaga
crea]ie. Descoperea, ca siha[trii [i pustnicii de
alt\ dat\, pe Dumnezeu din natur\ [i din firea
lucrurilor. ~ns\[i vie]uirea lui se poate asem\na
cu un arbore ale c\rui r\d\cini sunt `nstr\inarea
de grijile lume[ti, ramurile `i sunt nep\timirea,
iar rodul, dobândirea virtu]ilor, dragostea [i bu-
curia ne`ntrerupt\. Lumea lui a fost, a[adar, an-
imat\ permanent de setea dup\ ve[nicie. 

~n ultimile zile petrecute pe acest p\mânt,
nu [tiu dac\ a suferit sau nu pentru c\, a[a cum
spuneam, ajunsese de mult la starea de nep\ti-
mire. De aceea, socotesc c\ suferin]a lui de di-
nainte de moarte a fost, mai curând, o `ncercare
a r\bd\rii celor din jur; a P\rintelui Arsenie,
care l-a vegheat `n clipa separ\rii sufletului de
trupu-i neputincios - el poate da m\rturie despre
cum moare un sfânt. Apoi, a `ncercat r\bdarea
Maicii stare]e Luciana [i a tuturor maicilor de
aici, precum [i a celor care i-au stat `n preajm\
`n ultimul timp. Toat\ lumea, care a avut imensa
[ans\ de a-l cunoa[te, a descoperit `n el un om
al dragostei, al p\cii, al rug\ciunii, al dreptei so-
coteli, al trezviei, al postului, al ascult\rii, al
cunoa[terii [i p\str\rii sfintelor rânduieli; toate
acestea la un loc au conturat noble]ea sufletului
s\u [i cred c\ vor contura aura sfin]eniei cu care
`l va `nzestra Dumnezeu. Eliberat de p\cat [i de
r\utate, P\rintele a transpus `n fapt\ via]a
evanghelic\ a des\vâr[irii, pe cât a fost posibil.
Cunoa[tea bine Sfânta Scriptur\ [i operele
Sfin]ilor p\rin]i. Avea o mare evlavie pentru
Maica Dumnului. De aceea, Preasfânta Fecioa-
r\ a ales s\-[i doarm\ somnul de veci `n m\n\s-
tirea `nchinat\ ei [i am convingerea c\ `l va `n-
tâmpina `n ceruri cu crinul bunelor vestiri, rupt
din gr\dina Edenului ceresc. 
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Nu era un oficiant al Liturghiei,
ci un tr\itor al ei

Pentru c\ slujea Sf. Liturghie cu atâta
evlavie, via]a lui de dup\ liturghie p\rea o teo-
fanie permanent\. Nu era un oficiant al Li-
turghiei, ci un tr\itor al ei. Cred c\ acum, cu
aceea[i evlavie [i emo]ie, `n ceruri, sluje[te
Liturghia, sub protia direct\ a lui Hristos. 

P\rintele Calistrat a fost un om plin de mis-
tere. Cu toate acestea, la el totul – vorb\, fapt\,
`mplinire – `ncepeau [i sfâr[eau `n farmecul
firescului. ~n lucrarea lui, nimic nu era disimu-
lat sau de prisos. Evita pronun]area cuvintelor
f\r\ sens. Fiecare gând al s\u constituia o val-
oare, un `ndemn. Ce fericite au fost maicile
acestui a[ez\mânt c\ au avut imensa [ans\ s\
stea `n preajma lui [i s\-i asculte vorbele pline
de dulcea]\ duhovniceasc\! Dac\ ob[tea acestei
m\n\stiri a r\mas atât de unit\, asta se datoreaz\
lui. El s-a dus acum `n cer, dar va cumunica cu
cei r\ma[i prin sfaturile pe care le-a dat cândva
[i care sunt d\ltuite `n inimile tuturor celor care
le-au primit.

~n to]i anii vie]ii sale, 75 la num\r, nu a pre-
cupe]it niciun efort pentru ca Hristos s\ fie
l\udat [i propov\duit. Timpul pe care Dum-
nezeu i l-a d\ruit s\ `l petreac\ pe acest p\mânt,
l-a r\scump\rat cu des\vâr[ire. (...)

Mi s-a spus c\ `ntr-o noapte un vân\tor l-a
confundat cu una dintre fiarele p\durii. A ridi-
cat arma gata s\ trag\, dar [i-a dat seama `n ul-
tima clip\ c\ este p\rintele. Vân\torul, plin de
emo]ie, i se adreseaz\: „P\rinte cât pe ce s\ te
omor!“ „{i ce dac\“, fu r\spunsul p\rintelui!
Apoi continu\ lini[tit: „plecam mai repede `n
paradisul cel\lalt“. Deci, pentru el, lumea
aceasta cu cealalt\ se `ntrep\trundeau! Aici sau
dincolo era spa]iul de tr\ire cu Dumnezeu [i
`ntru Dumnezeu. De aceea, plecarea lui de
acum nu este o fatalitate, ci o `mplinire. 

A[adar, s\ avem convingerea c\ Maica
Domnului va avea grij\ s\ mijloceasc\ la Fiul ei
Cel iubit ca s\-i dea odihn\ ve[nic\ `n eterni-
tatea Cerului divin. Bine`n]eles c\ toate faptele
lui bune vor fi socotite de Prea Milostivul
Dumnezeu ca dreptate `n perspectiva mântuirii
personale, iar acestea vor declan[a blândul glas
al lui Hristos : „Bine slug\ bun\ [i credincioas\
peste pu]ine ai fost pus\, peste multe te voi
pune, intr\ `ntru bucuria Domnului t\u.“

Iubi]ii mei, 

Dup\ aceste câteva reflec]ii, ce putem spune
acum, la desp\r]ire, mai `ntâi, iubitului nostru
p\rinte [i frate `n Hristos, P\rintelui Ieromonah
Calistrat Ifrim?

P\rinte Calistrat, ast\zi, pentru Cuvio[ia
Voastr\ este zi de Pa[ti. Toat\ lumea adunat\
acum `n incinta m\n\stirii unde a]i slujit, unde
v-a]i rugat, unde a]i mângâiat atâ]ia c\lug\ri [i

credincio[i, a venit pentru Sfin]ia Voastr\. I-a]i
mobilizat `nc\ o dat\, dar nu pentru o corvad\
anume, ci pentru a cinsti trupul cuvio[iei voas-
tre ostenit de atâta efort [i alergare, c\ci sufletul
osârduitor a plecat c\tre ceruri s\ vad\ fa]a
Celui `n Care a]i crezut. De data aceasta, sunt
aduna]i `n jurul preacuvio[iei voastre nu pentru
a face planuri de viitor, `n perspectiva bunului
mers al m\n\stirii sau pentru convorbiri
duhovnice[ti cu Sfin]ia Voastr\, ci pentru a se
ruga pentru Cuvio[ia Voastr\, cum [i Sfin]ia
Voastr\ v-a]i rugat, de atâtea ori, pentru ei. V\
promit c\ vor `mplini tot ce a]i l\sat a `mplini.
Preacuvio[ia Voastr\, odihni]i-v\ `n pace [i
privi]i-ne de acolo de unde sunte]i! 

{tim c\ `n inima Sfin]iei Voastre to]i aveam
un loc precis [i `nsemnat. Era]i acela[i pentru
to]i [i diferit pentru fiecare. Cred c\ era marea
calitate pe care o avea]i, aceea de a mobiliza pe
to]i. Fi]i `ncredin]at c\ ve]i r\mâne ca o para-
digm\ pentru noi, cei pe care Dumnezeu vi i-a
`ncredin]at ca ucenici [i prieteni adev\ra]i.
Suntem cu to]ii aici [i v\ privim cu respect. Cu
to]ii v\ dorim ca Dumnezeu s\ v\ a[eze `n ceata
ale[ilor Lui. Cred c\ v\ ve]i `ntâlni, acolo sus,
cu p\rin]ii care v-au adus, biologic, `n aceast\
lume [i cu to]i cei a c\ror suflete sunt `n mâinile
lui Dumnezeu. Odihni]i-V\ `n pace! 

Distin[i [i onorabili prieteni,

Permite]i-mi, de asemenea, s\ adresez un
cuvânt de `mb\rb\tare [i compasiune maicilor
acestei m\n\stiri, p\rin]ilor [i fra]ilor de la
M\n\stirea Sf. Sava, precum [i tuturor fiilor [i
fiicelor duhovnice[ti ai P\rintelui. 

Dragii mei,

Ce v\ pot spune? Doar atât: l\sa]i pe p\rintele
vostru spiritual s\ se odihneasc\ `n pace. Nu mai
plânge]i, c\ci r\mâne]i `ntru dragostea lui.
P\stra]i-i vie amintirea, ruga]i-v\ pentru el [i fi]i
demni precum a fost [i el. Fi]i `ncredin]a]i c\ [i el
se roag\ pentru voi `n templul cerului, acolo
unde, de acum, va sluji cu `ngerii Liturghia cos-
mic\. Iubi]i-l ca [i mai `nainte, dar cu o iubire
aparte, duhovniceasc\, c\ci numai astfel de iubire
va ignora dispari]ia lui fizic\ dintre voi. Nu v\
mai `ngriji]i de problemele lui, ci de ale voastre.
Ruga]i-v\ pentru el [i fi]i ̀ ncredin]a]i c\ prin acest
fapt ve]i ad\uga dragostea voastr\ la dragostea lui
Dumnezeu pentru dânsul. Crede]i cu t\rie c\ su-
fletul lui este `n mâinile lui Dumnezeu. El nu v\
va mai `nv\]a nimic de acum, dar va privi din
ceruri urm\rind dac\ a]i p\strat ceea ce va `nv\]at
[i va d\ruit cu atâta dragoste. R\mâne]i pururea
uni]i `ntru dragostea lui, c\ci atunci bucuria lui va
fi deplin\. Iat\ cât\ mul]umire se cite[te pe fa]a lui
`n aceste momente [i simt cât de vesel este sufle-
tul lui c\ va l\sat pe to]i `mplini]i, iar ca mo[tenire
v-a l\sat tezaurul inesetimabil al sfaturilor sale.
Dac\ vreodat\ se vor abate peste sufletele voastre
necazuri sau sup\r\ri, aminti]i-v\ de fa]a lui
senin\ ca [i crinul Bunelor Vestiri, de privirea lui
p\trunz\toare, de vorba lui `n]eleapt\ [i cald\, de
bun\tatea debordant\, de toate calit\]ile [i
virtu]ile lui [i ve]i reu[i s\ dep\[i]i orice problem\.
Odihneasc\-se-n pace, prea-iubitul vostru frate [i
p\rinte duhovnicesc!

Slav\ lui Dumnezeu pentru toate [i fie nu-
mele Lui binecuvântat de-a pururea. Amin.

Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l odihneasc\ ̀ n pace!

Ve[nica lui pomenire! 
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†  Ioachim  B|C|UANUL,  

Episcop-vvicar  al  Arhiepiscopiei
Romanului  [i  Bac\ului

Fiecare moment al vie]ii noastre de cre[tini,
de la botez [i pân\ la mormânt, se desf\[oar\ sub sem-
nul ~nvierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Petrecem r\stimpul acestei lumi sub stindar-
dul crucii [i ne angaj\m s\ tr\im o via]\ jertfel-
nic\, primit\ de la Dumnezeu `n dar [i oferit\ Lui
prin lucrarea, prin credin]a, prin faptele noastre.

Primim de la Dumnezeu via]a [i suntem datori
s\ i-o oferim ca r\spuns la dragostea cu care ne-a
ales s\ fim fii [i mo[tenitori ai ~mp\r\]iei cerurilor.

~n acest sens, via]a cre[tinului este o con-
tinu\ lucrare [i tr\ire a `nv\]\turilor Sfintelor
Scripturi, pentru ca la sfâr[itul vie]ii s\ rostim
asemenea Sfântului Apostol Pavel c\: „de acum
nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te `n mine.“

„Moartea nu exist\, 
... nu e decât o trecere“

Nu ne este dat s\ ne cunoa[tem momentul de
sfâr[it al vie]ii. ~nv\]\tura evanghelic\ vorbe[te
lapidar despre ce e dincolo de mormânt. Sunt as-
pecte despre care pronia divin\ nu a considerat c\
e necesar s\ cunoa[tem. Ne-a oferit `ns\ altceva!
Ne-a oferit comuniunea, ne-a oferit iubirea, ne-a
oferit cuminecarea, ca arvun\ a vie]ii ve[nice!

Sfântul Antonie cel Mare, vrând s\ `n]eleag\
aspectul legat de sfâr[itul vie]ii, a adresat `ntr-o zi
lui Dumnezeu urm\toarea `ntrebare: „Doamne!,
pentru ce unii mor de tineri, pe când al]ii ajung la
cea mai adânc\ b\trâne]e? {i Dumnezeu i-a r\s-
puns: Antonie, vezi numai de tine! Aceasta este jude-
cata lui Dumnezeu, ce nu ]i se cade ]ie a cunoa[te.“

Iar Sfântul Ioan Gur\ de Aur, cugetând de-
spre moarte, scria: „Pentru noi, care din mila
lui Dumnezeu am `nv\]at a cunoa[te `n]elepci-
unea Sa tainic\, [i care privim moartea ca pe o
c\l\torie, noi, ace[tia, nu trebuie s\ tremur\m,
ci s\ ne bucur\m, c\ci p\r\sim aceast\ existen]\
trec\toare [i mergem la o alt\ via]\, neasemuit
mai bun\, care este nesfâr[it\.“

Sfântul Vasile cel Mare, `n rug\ciunea sa,
m\rturisea: „Doamne!, pentru robii T\i ce p\-
r\sesc trupul [i vin la Tine, moartea nu exist\;

moartea nu e decât o trecere de la `ntristare la
fericire, lâng\ Tine se afl\ pacea [i bucuria.“

~ndurerat\ adunare,

Am redat aceste cuvinte ale Sfin]ilor P\rin]i
pentru a v\ transmite cuvânt de mângâiere. ~n
aceste clipe de adânc\ triste]e, m\rturisesc [i
sunt duhovnice[te al\turi de to]i cei care s-au
adunat `n jurul catafalcului p\rintelui Iancu,
pentru a aduce un ultim omagiu. Suflete[te res-
imt aceast\ durere, dar doresc s\ v\ `mb\rb\tez
[i s\ v\ `nconjor de n\dejdea `n dragostea lui
Dumnezeu, Tat\l nostru, al tuturor.

P\rintele Petrescu Iancu, printr-o nefericit\
`ntâmplare, a trecut pragul mormântului, `ns\ nu
contene[te s\ fie membru viu al trupului lui
Hristos. A p\r\sit, de acum, slujirea haric\ la ca-
re a fost chemat [i `nvrednicit pe p\mânt, pentru
a participa la Liturghia dumnezeiasc\, s\vâr[it\
`n cer, de sfin]ii [i `ngerii lui Dumnezeu.

~n ordinea p\mânteasc\ s-a schimbat ceva.
P\rintele Petrescu, fratele nostru, a p\r\sit familia,
so]ia, p\rin]ii trupe[ti, enoria[ii `ncredin]a]i spre
p\storire, duhovnicul ale c\rui sfaturi le asculta.

~n ordinea aceasta, P\rintele Petrescu a l\sat
un gol imens, pe care-l resim]im to]i, ierarhi, preo]i
[i credincio[i ai Eparhiei Romanului [i Bac\ului.

Mi-a fost un fiu duhovnicesc apropiat. La
vremea cuvenit\, dup\ ce [i-a `ncheiat studiile
teologice, l-am cercetat canonic [i, considerând

a fi vrednic slujirii Mântuitorului Hristos, l-am
hirotonit preot.

L-am `ntâlnit, apoi, `n parcursul activit\]ii
pastoral-misionare `n eparhie, la diverse slujbe.
Era un p\rinte râvnitor, cu dorin]a de a `mplini
slujirea la care a fost chemat. ~mi amintesc de
acest p\rinte, poate la ultima Liturghie arhie-
reasc\ la care am fost `n comuniune [i la care a
primit de la ierarhul s\u Sfânta ~mp\rt\[anie, la
Schitul Sihla, anul acesta, `n ziua pr\znuirii de
c\tre Biserica noastr\ a Cuvioasei Teodora.

~n multe rânduri l-am g\sit b\tând drumul
m\n\stirilor: la Ciolpani, la Runc, la Sfântul
Sava - Berzun]i. Era un c\ut\tor al lini[tii, al ru-
g\ciunii [i al comuniunii.

Leg\tura spiritual\ continu\
dincolo de morm=nt

~n ordinea lui Dumnezeu, Care pe toate le
rânduie[te cu `n]elepciune, nu s-a schimbat
nimic. Leg\tura interioar\ [i ne`ntrerupt\, ca [i
raportul tainic `ntre cei vii [i cei mor]i exist\ de-
a pururea, `ntr-un mod nev\zut [i spiritual.

P\rintele Petrescu s-a consumat asemeni unei
lumân\ri, str\duindu-se s\ aduc\ lumin\ `n su-
fletele credincio[ilor pe care i-a p\storit. Din lu-
mina aprins\ `n el a aprins lumin\ `n ceilal]i [i
continu\ s\ fie, astfel, lumin\. ~n rug\ciunea sa i-
a pomenit pe to]i enoria[ii s\i, iar acum ace[tia `l
vor pomeni continuu, p\strând leg\tura spiritual\
dincolo de mormânt. Pe Sfântul Disc, `n Sfânta
Liturghie, este prezent\ Biserica vie, `n care to]i,
[i cei vii [i cei trecu]i la via]a de dincolo, se bu-
cur\ de comuniunea `ntru Hristos. ~n acest mod,
`n Hristos, suntem to]i vii [i p\rta[i ai slujirii.
Astfel [i fratele nostru `ntru slujirea preo]iei se va
reg\si permanent `n rug\ciune cu cei care i-au
fost apropia]i, cu cei dintr-o rudenie [i cu fii s\i
duhovnice[ti care acum `i vegheaz\ c\p\tâiul.

Rug\m pe Hristos Domnul s\ primeasc\ su-
fletul robului S\u, Petrescu preotul, `n `mp\r\]ia
Sa cea cereasc\ [i s\ mângâie pe cei ce ast\zi
sunt `n `ntristare [i durere. S\-i dea putere [i
t\rie sufleteasc\ so]iei sale, Alina, pentru a
putea s\ duc\ cu cinste [i onoare, mai departe,
crucea ce i-a fost rânduit s\ o poarte.

Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l odihneasc\ `n
rândul drep]ilor!

Ve[nic\ lui pomenire! 

Era un c\ut\tor al lini[tii, 
al rug\ciunii [i al comuniunii

Cuv=nt transmis la `nmorm=ntarea P\rintelui Iancu Petrescu, care a avut loc 
pe 15 octombrie 2009, `n Parohia Lehancea, Protopopiatul Bac\u Sud 
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Septembrie

01 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, din Roman [i Slujba de Te-Deum
cu prilejul `nceputului anului bisericesc. A ]inut cuvânt
ocazional;

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

02 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Gabriel Ichim, cape-

lan la Unitatea de Jandarmi, Bac\u [i domnii: Narcis Jepu,
Constantin Palade, Mircea Anghelu[;

- s-a `ntâlnit cu preo]ii din parohiile cuprinse `n proto-
popiatele Bac\u Sud [i Nord pentru organizarea manifes-
t\rilor prilejuite de ridicarea `n rang de arhiepiscopie a
Eparhiei Romanului;

03 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

04 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrati-

ve `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

05 septembrie
- a oficiat slujba de sfin]ire a locului pentru ridicarea

unui a[ez\mânt social la M\n\stirea Giurgeni.
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Giurgeni. A

rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit ieromonah pe PC Diacon Ionu] Ciprian E-

nea pe seama M\n\stirii Giurgeni;
- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Silviu Daniel [i Anca

Gabriela Matei, la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u.
A rostit cuvânt ocazional;

06 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Mai-

cii Domnului“, Parohia Pânce[ti Sascut. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

- a sfin]it a[ez\mântul social cu hramul „Sfântul
Voievod {tefan cel Mare“ din Parohia Pânce[ti Sascut;

- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Iliu]\ Ionu] [i Alina
Comisu, la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt“, Piatra
Neam]. A rostit cuvânt ocazional;

07 septembrie 
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a `ntâmpinat pe Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul

Bisrericii Ortodoxe Române, la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u;

- a `nso]it pe Preafeicitul P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisrericii Ortodoxe Române, la M\n\stirea Sih\stria;

08 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisrericii Ortodoxe
Române, a oficiat Slujba de sfin]ire a Schitului cu hramul
„~n\l]area Sfintei Cruci“ - Poiana lui Ioan, al M\n\stirii
Sih\stria, Sfânta Liturghie la M\n\stirea Sih\stria;

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia Prea-
fericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisrericii Ortodoxe Ro-
mâne, a oficiat Slujba Vecerniei [i Slujba de sfin]ire a picturii
bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“, de la Se-
minarului Teologic „Veniamin Costachi“, M\n\stirea Neam];

09 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisrericii Ortodoxe
Române, a oficiat Slujba de sfin]ire a capelei st\re]iei
M\n\stirii Neam], [i Sfânta Liturghie;

- a participat la Slujba de Te-Deum la ziua numelui, ofi-
ciat\ `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman, cu prilejul serb\rii Sfin]ilor P\rin]i Ioachim [i Ana.
A rostit cuvânt ocazional;

- a acordat interviu la Radio Trinitas;

10 septembrie
- a prezidat examenul de capacitate organizat pentru

candida]ii licen]ia]i `n Teologie, la Centrul eparhial Roman;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

11 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat interviuri la posturile roma[cane [i b\c\uane

de televiziune, precum [i unor jurnali[ti de la cotidienele din
cuprinsul Eparhiei Romanului;

12 septembrie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala episcopal\

„Cuvioasa Prascheva“, Roman;
- a `ntâmpinat pe Preasfin]itul Epifanie, Episcopul

Buz\ului [i Vrancei, care a `nso]it racla cu moa[tele Sf.
Ierarh Martir Teodosie de la M\n\stirea Brazi;

- a oficiat slujba acatistului Sfântului Ierarh Teodosie [i
a rostit cuvânt ocazional;

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care a oficiat Slujba
de Te-Deum, la M\n\stirea Micl\u[eni, cu prilejul `mplinirii
a doi ani de la alegerea `n scaunul de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române a Preafericitului P\rinte Daniel;

- a `ntâmpinat la Centrul eparhial Roman pe Preafe-
ricitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
[i pe to]i `nal]ii ierarhi prezen]i la festivit\]ile prilejuite de
ridicarea `n rang de arhiepiscopie a Eparhiei Romanului;

- a oficiat Slujba de Te-Deum `n Catedrala episcopal\ [i
a rostit un mesaj de `ntâmpinare;

- a participat la Slujba de sfin]ire a vilelor de protocol
„Episcop Lucian Triteanul“ din cadrul Centrului eparhial
Roman, oficiat\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel;

13 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia Prea-

fericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisrericii Ortodoxe Ro-
mâne, a oficiat Sfânta Liturghie, `n cadrul c\reia s-a citit To-
mosul de ridicare la rangul de Arhiepiscopie a Eparhiei Roma-
nului, cu titulatura de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului;

- a fost hirotesit [i a primit de la Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel `nsemnele de ridicare la rang de episcop-
vicar. A rostit cuvânt de mul]umire;

- a `ntâmpinat la Catedrala „~n\l]area Domnului“,
Bac\u, pe Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române [i pe to]i `nal]ii ierarhi prezen]i la fes-
tivit\]ile prilejuite de ridicarea `n rang de arhiepiscopie a
Eparhiei Romanului. 

- a oficiat, al\turi de Preafericitul P\rinte patriarh
Daniel o slujb\ de pomenire pentru ierarhul Ioachim Mare[,
fost episcop de Hu[i, trecut la Domnul `n 24 aprilie a.c.;

14 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Râ[ca. A rostit

cuvânt de `nv\]\tur\;

15 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba de Te-Deum la deschiderea anului [co-

lar, la Seminarul „Sfântul Gheorghe“, Roman. A ]inut cuvânt
ocazional;

16-17 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

18 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

19 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Slujba
de resfin]ire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“, din Parohia
Nicolae B\lcescu, Protoieria Hârl\u;

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“, din Parohia
Nicolae B\lcescu, Protoieria Hârl\u;

- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Florin [i Raluca
Vasiliu la Biserica „Sfântul Gheorghe“, Roman. A rostit cu-
vânt ocazional;

20 septembrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Izvorul

T\m\duirii“, Parohia D\rm\ne[ti I, Protoieria Moine[ti.
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul

T\m\duirii“, Parohia D\rm\ne[ti I, Protoieria Moine[ti;
- a hirotonit preot pe PC. Diacon Justin Alixandrescu,

pe seama Parohiei D\rm\ne[ti I. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Cezar Ivanof, la
Biserica „Sfântul Nicolae“, Bac\u;

21-24 septembrie
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a efectuat, `mpreun\ cu grupul coral Ierotheos al

Protoieriei One[ti, o vizit\ la Patriarhia ecumenic\ din
Constantinopol;

- a vizitat Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“
a Patriarhiei ecumenice, Biserica „Sf. Cuvioasa Paras-
cheva“, Biserica „Maicii Domnului“ din Vlaherne, Biserica
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, „Sfânta Sophia“, M\-
n\stirea „Izvorul T\m\duirii“ din Constantinopol (Istanbul);

24 septembrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Izvorul

T\m\duirii“, Constantinopol. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

25 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

26 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepisco-
pal\ din Târgovi[te, cu prilejul proclam\rii locale a canoni-
z\rii Sfântului voievod Neagoe Basarab;

- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Liviu [i Laura Gavri-
liu, la Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“, Moine[ti. A
rostit cuvânt ocazional.

- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Gabriel [i Consuela
Muntean, la Capela „Sfânta Varvara“ amenajat\ `n interiorul
Salinei din Târgu Ocna. A rostit cuvânt ocazional;

Agenda de lucru a PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar 
al Episcopiei Romanului, pe lunile septembrie-decembrie 2009
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27 septembrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Sf. Ierarh
Nicolae [i Sf. Apostol Andrei“ din Gala]i, `n cadrul c\reia s-
a dat citire Tomosului de ridicare la rangul de Arhiepiscopie
a Eparhiei Dun\rii de Jos [i de acordare a `nsemnelor de
arhiepiscop, Preasfin]itului Casian Cr\ciun;

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfânta
Treime“ din Tulcea, `n cadrul c\reia a avut loc proclamarea
local\ a canoniz\rii Sfântului Ierarh Iachint;

28 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

29 septembrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

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

30 septembrie
- a participat la festivit\]ile organizate cu prilejul

`mplinirii a doi ani de la `ntronizarea Preafericitului P\rinte
Daniel `n demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, la Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti;

Octombrie

01 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care a oficiat Sfânta

Liturghie la M\n\stirea Hadâmbu;

02 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ de lucru la Parohia Filipe[ti, Protoieria

Bac\u Nord;

03 octombrie
- a oficiat `mpreun\ cu IPS Pimen, Arhiepiscopul

Sucevei [i R\d\u]ilor, Sfânta Liturghie la M\n\stirea
Bogdana, R\d\u]i;

- a participat la simpozionul organizat la M\n\stirea
Bogdana, R\d\u]i, cu prilejul `mplinirii a 650 de ani de la
`ntemeierea Moldovei, ̀ n cadrul c\reia a sus]inut referatul cu
tema „Leg\turile istorice [i canonice dintre Episcopia de
R\d\u]i [i Episcopia de Roman“;

04 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor a oficiat Slujba
de sfin]ire a Bisericii „Acoper\mântul Maicii Domnului“,
din cadrul A[ez\mântului de copii „Sfântul Ierarh Leontie
din R\d\u]i“;

- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor a oficiat Sfânta
Liturghie la Biserica „Acoper\mântul Maicii Domnului“,
din cadrul A[ez\mântului de copii „Sfântul Ierarh Leontie
din R\d\u]i“;

05 octombrie
- a prezidat Conferin]a preo]easc\ având ca tem\

„Comemorarea Sfântului Vasile cel Mare – 1630 de ani“, `n
cadrul c\reia a sus]inut tema „Sfântul Vasile, teolog [i ascet.
1630 de ani de la trecerea `n ve[nicie“

- a vizitat Capela „Acoper\mântul Maicii Domnului“,
amenajat\ `n cadrul Colegiului Mihai Eminescu din Bac\u;

- a efectuat vizit\ de lucru la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“, Bac\u;

06 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Apostoli

Petru [i Pavel [i Sf. Muceni]\ Ecaterina“, din satul Ocheni,
Parohia Fundoaia, Protoieria One[ti;

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Apostoli
Petru [i Pavel [i Sf. Muceni]\ Ecaterina“, din satul Ocheni,
Parohia Fundoaia, Protoieria One[ti. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

- a hirotesit iconom stavrofor pe PC Pr. paroh Mih\i]\
Iftene;

- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“, Parohia Parincea, Protoieria Bac\u
Nord;

- a oficiat Taina Botezului pentru cinci tineri de la
Centrul de integrare prin terapie ocupa]ional\ „Miori]a“ –
Parincea. A rostit cuvânt ocazional;

07 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Constantin Rotaru din

Roman, Pr. Ioan Negoi]\, din Sascut Pânce[ti [i d-l
Gheorghe Iv\nescu din Roman;

08 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a vizitat [antierul de la Centrul eparhial;

09 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

10 octombrie
- a `nso]it racla cu ve[mântul Cuvioasei Parascheva,

oferit de c\tre IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, pe care le-a depus `n Biserica „Sfânta Cuvioas\
Parascheva“, Parohia Filipe[ti, Protoieria Bac\u Nord.

- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sfânta Cuvioas\
Parascheva“, Filipe[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

11 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfânta Cuvioas\

Parascheva“, Parohia Filipe[ti, Protoieria Bac\u Nord;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Cuvioas\

Parascheva“, Parohia Filipe[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hirotonit preot pe PC Diacon Liviu T\taru, pe seama

Parohiei Parincea, Prot. Bac\u Nord;
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog R\zvan Petru

Colpo[, pe seama Parohiei S\rata, Protoieria Moine[ti;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh Ioan

B\isan;

12 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

13 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\

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

14 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, cu prilejul
pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea
Moldovei; 

15 octombrie
- a participat la deschiderea anului universitar la

Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i;

16 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

18 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sfântul

Gheorghe“, Parohia Buhoci[, Protoieria Bac\u Nord;

- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul
Gheorghe“, Parohia Buhoci. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

- a hirotonit preot pe PC Diacon R\zvan Petru Colpo[,
pe seama Parohiei S\rata, Protoieria Moine[ti;

- a hirotesit iconom stavrofor pe PC. Pr. paroh {tefan Leonte;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica din Parohia

Parava [i a sfin]it A[ez\mântul social „Adormirea maicii
Domnului“ din satul Teiu[, Parohia Parava. A rostit cuvânt
ocazional;

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

20 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

21 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat o slujb\ de pomenire la Cimitirul Parohiei

{erb\ne[ti, pentru persoanele decedate neidentificate sau
f\r\ ad\post [i posibilit\]i materiale [i financiare;

22 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit preot pe PC Diacon Turcu Vasile, pe seama

Parohiei Mic[une[ti, Protopopiatul Roman;
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Dodi]\ Vasile;

23 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

24 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

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

- a hirotonit preot pe PC Diacon Liviu Cr\ciun pe seama
M\n\stirii Giurgeni;

25 octombrie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii ,,Sfântul Mucenic

Dimitrie“ Protopopiatul Bac\u Nord;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica, „Sfântul

Mucenic Dimitrie“. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
- a hironit preot pe PC Diacon Dodi]\ Vasile, pe seama

parohiei Valea Enei;
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Lazer Adrian, pe

seama Parohiei Lehancea;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica ,, Sfântul

Dumitru’’ din Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

26 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica ,,Sfântul

Dumitru’’ din Bac\u. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.
- a hironit preot pe PC Diacon Lazer Adrian, pe seama

parohiei Lehancea, Protopopiatul Bac\u Sud;
- a hirotonit diacon pe tân\rul teolog Petru Heisu, pe

seama Capelei „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Colegiul
Mihai Eminescu, Bac\u;

- a oficiat Slujba de sfin]ire a exteriorului Bisericii
„Sfântul Dumitru“, din Parohia Gheorghe Doja. A rostit cu-
vânt ocazional;

27 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\
din Bucure[ti, cu prilejul pomenirii Sfintului Dimitrie cel
Nou, ocrotitorul Bucure[tilor;

28 octombrie-29 octombrie
- a participat la {edin]a de lucru a Sfântului Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române;

30 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

31 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Capelei ,,Acoper\mântul

Maicii Domnului“, amenajat `n cadrul Colegiului ,,Mihai
Eminescu“, Bac\u. – a oficiat Sfânta Liturghie `n Capela
,,Acoper\mântul Maicii Domnului“ din cadrul Colegiu-
lui,,Mihai Eminescu“, Bac\u A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

- a hironit preot pe PC Diacon Petru Heisu, pe seama
Capelei ,,Acoper\mântul Maicii Domnului“ din cadrul
Colegiului ,,Mihai Eminescu“, Bac\u;

PS Ioachim B\c\uanul, la Catedrala
arhiepiscopal\ „~n\l]area Domnului“ [i

„Sfin]ii Trei Ierarhi“ din Buz\u, d=nd citire
Tomosului de ridicare la rangul de

Arhiepiscopie a Eparhiei Buz\ului [i
Vrancei [i de acordare a `nsemnelor de

arhiepiscop, Preasfin]itului Epifanie
Norocel (8 noiembrie 2009)
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