EDITORIAL

Poc\in]a - terapia `nduhovnicirii
~n ultimul timp, credincio[ii no[tri,
fie din ignoran]\, fie din neglijen]\
sau indiferen]\, au uitat sensul real
al spovedaniei, poc\in]ei [i al
canonului de poc\in]\. Al]ii, din
cauza `n]elegerii mai mult juridice a
actului sacramental [i duhovnicesc,
nu se mai spovedesc, deci nu se mai
poc\iesc, r\mânând sau afundânduse `n f\r\delegi, chiar dac\ se
declar\ fii [i fiice ai Bisericii Ortodoxe. De aceea, analizând paternitatea spiritual\ a unor p\rin]i
duhovnici [i raportând aceasta la
modul de via]\ al credincio[ilor de
azi, ne-am gândit s\ prezent\m
câteva reflec]ii despre spovedanie,
acest act sacramental, atât de
important pentru fiin]area Bisericii.

† Ioachim B|C|UANUL
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
Primele cuvinte pe care le-a spus Hristos la
`nceputul activit\]ii Sale publice de predicare a Evangheliei mântuirii au fost acestea: „Poc\i]i-v\
c\ci s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor“ (Matei 4,17).
Deci, punctul de plecare al Bunelor-Vestiri mântuitoare st\ sub semnul acestui imperativ: „Poc\i]i-v\!“. F\r\ poc\in]\ nu putem avea via]\ `nnoitoare, mântuire, intrare `n ~mp\r\]ia cerurilor.

Poc\in]a, calea c\tre m=ntuire
~n accep]iunea Sfin]ilor P\rin]i, mai ales cei
neptici [i filocalici, reg\sim acela[i sfat, cu insisten]\ repetat: „poc\i]i-v\!“.
~n Patericul egiptean, `l auzim pe Avva Meletie care, atunci când a fost `ntrebat de ce s-a `ndep\rtat `n pustie, a r\spuns: „Sunt un om p\c\tos [i m-am `ndep\rtat `n pustie s\ m\ poc\iesc“.
Evdokimov, `n cartea sa, Ortodoxia, vorbe[te despre un „maximalism eshatologic“ al
monahilor, o chemare a de[ertului pentru cei care alearg\ `n acest spa]iu, eliberându-se de tenta]iile lumii [i luptând pe fa]\ `mpotriva demonilor, sub semnul pre`ntâmpin\rii Parusiei. Poc\in]a nu este doar o etap\ a vie]ii, ci o permanen]\, o activitate ce face parte constitutiv\ din
demersul spiritual al vie]ii omului.
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~n alt\ parte a Patericului, citim c\ Avva
Sisoe z\cea pe patul de moarte, iar ucenicii
care-l vegheau au observat c\ acesta vorbea cu
cineva nev\zut. „Cu cine vorbe[ti, `l `ntreab\
ei“, iar Avva le-a r\spuns: „Iat\, `ngerii vin s\
m\ ia, iar eu `i rog s\ m\ mai lase un pic s\ m\
poc\iesc“. Unul dintre ucenici i se adreseaz\:
„Tu n-ai nevoie de asta, Avvo!“ Sfântul Sisoe
atunci i-a r\spuns smerit [i conving\tor: „Vai
mie, nici nu sunt sigur dac\ am `nceput vreodat\ s\ m\ poc\iesc!“. ~n alt\ parte, Sfântul
Marcu Ascetul a zis: „Nimeni nu-i mai bun [i
mai milostiv ca Dumnezeu... `ns\, El nu va ierta
pe nimeni f\r\ poc\in]\...Toate poruncile se reduc la una singur\, cea a poc\in]ei...c\ci nu
vom fi pedepsi]i pentru mul]imea p\catelor
s\vâr[ite, ci pentru cele de care nu ne-am
poc\it... Pentru toat\ lumea, poc\in]a se termin\ odat\ cu moartea.“1 De asemenea, Avva
Isaia adaug\: „Domnul nostru Iisus Hristos, [tiind c\ viclenia vr\jma[ului este mare dintru
`nceputuri, ne-a rânduit poc\in]a pân\ la cea
din urm\ suflare. Dac\ nu ar fi rânduit
poc\in]a, nu ar fi fost posibil\ mântuirea“.2

Poc\in]a nu este un acces de
remu[care, ci o convertire
Aceste câteva considera]ii, fundamentate pe
experien]ele p\rin]ilor duhovnice[ti ai pustiului,
ne fac s\ `n]elegem faptul c\ poc\in]a este o
stare, un mod de vie]uire specific celor angaja]i

`n urcu[ul duhovnicesc [i care nu se refer\
doar la ei, sau la o perioad\ a tr\irilor intense
spirituale anterioar\ nou\, ci este o cale pe
care trebuie s\ p\[im [i noi, dincolo de toate
neajunsurile etosului mileniului `n care
tr\im. De aceea este fireasc\ atitudinea
noastr\ interogativ\ referitoare la `n]elesurile
termenului, precum [i la actualitatea experiment\rii acestei st\ri.
Termenul de poc\in]\, `n general, evoc\
regretul de a fi p\c\tuit `ntr-o form\ sau alta; este sentimentul de culpabilitate sau senza]ia de remu[care provocat\ `n suflet de
rana pe care am pricinuit-o aproapelui [i
chiar nou\ `n[ine. A[a o prezint\ tratatele de
moral\ cre[tin\, mai ales cele scolastice. O
astfel de defini]ie este totu[i incomplet\ [i insuficient\. Dac\ limit\m poc\in]a la sentimentul de remu[care, abia am realizat o
etap\ a ei. Regretul c\ am r\nit pe cineva cu
atitudinea mea este un fapt important, dar nu
suficient. Metanoia, `n limba greac\, `nseamn\ ceva mai mult; metanoia `nseamn\
schimbarea min]ii sau r\sucirea duhului;
deci nu numai regretul unei ac]iuni trecute,
ci transformarea fundamental\ a perspectivei
noastre de ac]iune, o nou\ manier\ de a vedea
pe Dumnezeu, pe aproapele [i pe tine `nsu]i.
„Un mare act de inteligen]\“, cum zice P\storul
lui Herman (sec. al II-lea)3, [i nu doar o „criz\
emo]ional\“. Poc\in]a nu este un acces de
remu[care interioar\, ci o convertire [i o recentrare a vie]ii noastre pe calea care duce la
Hristos Mântuitorul.
Privit\ sub aceste aspecte de: spirit `nnoitor
al vie]ii, convertire [i recentrare a vie]ii,
poc\in]a este un fapt pozitiv al existen]ei umane
[i nicidecum negativ. Sfântul Ioan Sc\rarul
adaug\ la aceasta: „Poc\in]a este fiica n\dejdii
[i renun]area la dezn\dejde“4. Prin analogie,
mai putem ad\uga c\ poc\in]a nu este descurajare, ci a[teptare ardent\; nu este sil\ de sine, ci
afirmarea persoanei f\cut\ dup\ chipul lui
Dumnezeu. Prin urmare, a te poc\i `nseamn\ nu
at=t a privi `n jos la f\r\delegile comise, la imperfec]iunile tale, c=t a ridica ochii c\tre
Dumnezeu, de unde vine ajutorul; nu a reveni la
p\catele noastre [i a le justifica, ci a `nainta
c\tre Dumnezeu, cu `ncredere, [i a p\r\si trecutul p\c\tos; nu `ntoarcerea c\tre ceea ce nu am
reu[it s\ facem, ci str\dania de a deveni `ntru
fiin]\ prin harul lui Hristos.
~n acest caz, pozitiv, poc\in]a nu apare ca un
simplu act, ci ca o atitudine permanent\ a vie]ii.
Poc\in]a nu este ceva care se sfâr[e[te a[a cum
am termina un act, o fapt\, un eveniment, ci ea
continu\ pân\ la sfâr[itul vie]ii. Caracterul pozitiv al poc\in]ei apare l\murit `n spusele Proorocului Isaia (9,1), pe care Sfântul Matei `l
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Â

Este imposibil s\-]]i vezi p\catele tale `nainte
de a vedea lumina ~mp\r\]iei lui Hristos.
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Taina Spovedaniei este s\v=r[it\ numai de persoanele care primesc calitatea de duhovnic.
Aceast\ calitate se ob]ine prin hirotesia oficiat\ de un ierarh

Â citeaz\ `n Evanghelia sa, `nainte ca Hristos s\ `n zorii dimine]ii, ci a a[tepta `ntru trezvie a- Poc\in]a trebuie s\ `ncurajeze, nu s\ descuracheme la poc\in]\: „Poporul care st\tea `ntru
`ntuneric a v\zut lumin\ mare, [i celor ce
[edeau `n latura [i `n umbra mor]ii lumin\ le-a
r\s\rit“ (Matei 4, 16). Poc\in]a este deci o iluminare, o trecere de la `ntuneric la lumin\. A te
poc\i `nseamn\, `n acest context, a deschide
ochii razelor luminii dumnezeie[ti, a nu r\mâne

murgul vie]ii. Eshatologic, poc\in]a reprezint\,
de asemenea, o deschidere fa]\ de realit\]ile
vie]ii ve[nice, care nu sunt numaidecât `n viitor,
ci prezente `n realitatea cotidian\. A te poc\i, `n
acest sens, reprezint\ recunoa[terea faptului c\
`mp\r\]ia lui Dumnezeu este lucr\toare `n noi;
`n m\sura `n care a[tept\m via]a ve[nic\, totul
se re`nnoie[te `n noi.

Rug\ciune pentru
p\rintele duhovnic

Esen]a [i fundamentul poc\in]ei

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care pe desfrânate [i pe tâlharul i-ai
primit, prime[te [i rug\ciunea pe care ]i-o
aduc, cu smerenie, pentru p\rintele meu duhovnicesc, cel ce mijloce[te la tine pentru
iertarea p\catelor mele. Lumineaz\-l [i-l
`n]elep]e[te ca s\ m\ poat\ pov\]ui spre
`mplinirea faptelor bune [i s\ pun `nceput bun
de poc\in]\. Binevoie[te, Doamne, ca prin el,
Tu ~nsu]i s\-mi vorbe[ti, s\ m\ mângâi [i s\mi dai n\dejdea mântuirii, iertându-mi
p\catele cu care te-am sup\rat de atâtea ori.
F\, Doamne, ca dezlegarea pe care o voi
primi, dup\ spovedania sincer\ a p\catelor
mele, s\ fie dezlegarea [i iertarea Ta cea
dumnezeiasc\, ca `ntru cur\]ia inimii s\
preasl\vesc Sfânt Numele T\u, al Tat\lui [i al
Fiului [i al Sfântului Duh, Treimea cea de o
fiin]\ [i nedesp\r]it\, `n vecii vecilor. Amin.“

Leg\tura `ntre poc\in]\ [i via]a ve[nic\, care
`nseamn\ lumina cea ne`nserat\ a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu, este deosebit de important\. Este
imposibil s\-]i vezi p\catele tale `nainte de a vedea lumina ~mp\r\]iei lui Hristos. ~n acest sens,
parafrazând pe Teofan Z\vorâtul (1815-1894),
putem spune c\ atâta vreme cât `ntr-o camer\ nu
p\trunde o lumin\, nu po]i observa praful care
este `n ea. Acela[i lucru se `ntâmpl\ [i cu `nc\perea sufletului. Ordinea lucrurilor nu `ncepe
cu poc\in]a. Pentru a trezi con[tiin]a prezen]ei
lui Hristos `n tine, mai `ntâi trebuie s\-L accep]i
`n via]a ta, ca, `ntru lumina Lui, s\ po]i descoperi mizeria p\catelor din interiorul t\u. A[adar,
`n momentul `n care omul `ncepe s\ se apropie
de Dumnezeu, `ncepe s\-[i vad\ [i p\catele sale.
Acesta este deci `nceputul poc\in]ei: o viziune asupra frumuse]ii ce vine de la Dumnezeu,
nu o imagine a mizeriei, a urâciunii [i a iadului.

jeze pe om: „Ferici]i cei ce plâng, c\ aceia se
vor mângâia“ (Matei 5,4), zice Hristos. Prin urmare, poc\in]a nu `nseamn\ doar plângerea p\catelor, ci reconfortul spiritual, care vine din
iertarea divin\ capabil\ s\ restaureze fiin]a
p\c\tosului, redâdu-i frumuse]ea ini]ial\ [i revelându-se ca un fir nev\zut ce leag\ pe om de
Dumnezeu, asemenea unei lumini ce lumineaz\
`n noaptea p\catelor, dar pe care `ntunericul nu
o poate cuprinde (cf. Ioan 1,5).
A te poc\i, cu alte cuvinte, `nseamn\ a recunoa[te c\ exist\ binele [i r\ul, dragostea [i
ura; [i, `n acela[i timp, a afirma c\ binele este
mai puternic decât r\ul [i a crede `n victoria ultim\ a dragostei. Cel cur\]it de p\cate, prin
poc\in]\, este cel care accept\ miracolul pe care-l face Dumnezeu cu el, iertându-i p\catele.
Iar `n m\sura `n care penitentul accept\ acest
miracol, trecutul p\c\tos pierde pentru el caracterul ireversibil, care nu mai este o greutate intolerabil\. Iertarea divin\ rupe leg\turile cauzelor [i efectelor p\catului [i dezleag\ nodul pe
care omul `l are `n inim\ [i pe care nu a putut
singur s\-l desfac\.
Numero[i sunt cei care dezn\d\jduiesc din
cauza trecutului lor p\c\tos, zicând: „Nu-mi pot
ierta niciodat\ r\ul pe care l-am f\cut!“ Incapabili s\ se accepte a[a cum sunt, devin incapabili s\ cread\ `n Dumnezeu, Cel ce iart\ p\catele oamenilor. Astfel de oameni, `n ciuda an-
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Spovedania nu trebuie privit\
doar sub aspect juridic, ci terapeutic.

Â goasei care-i domin\, nici n-au `nceput starea ascult\ m\rturisirea ta...“. Parafrazând aceast\ nicicum imposibil\ [i penibil\, o disciplin\ imde poc\in]\, n-au atins `nalta ra]iune prin care
s\-[i dea seama c\ dragostea va fi biruitoare,
c\ci aceasta nu cade niciodat\ (cf. 1 Cor. 13, 1).
Ace[ti oameni n-au trecut prin „venirea `n
sine“, care const\ `n a zice: „Iisus m\ iube[te
a[a cum sunt. El doar a[teapt\ ca [i eu s\-L
iubesc `n neputin]a mea“. Acestea sunt esen]a [i
fundamentul `nceputului poc\in]ei.

Dorin]a `ntâlnirii cu Hristos
Imediat dup\ `ntoarcerea prin poc\in]\ c\tre
Hristos, `n suflet apare dorin]a `ntâlnirii cu El.
Perioadele liturgice ale anului bisericesc sunt
f\cute pentru acest lucru. Evident c\ cea mai
bun\ perioad\ este cea a posturilor de peste an,
dar cu prec\dere Postul Mare, pentru c\ slujbele
[i cânt\rile, toat\ imnologia constituie un
`ndemn la poc\in]\. Aceast\ perioad\ este prim\vara, nu toamna, când dup\ gerul iernii, zilele `ncep s\ se m\reasc\, iar natura re`nvie: „Iat\,
prim\vara Postului a venit, iar cu ea au r\s\rit
florile poc\in]ei; veni]i, fra]ilor, s\ ne cur\]im
de tot p\catul [i s\ cânt\m Domnului cu bucurie: Iubitorule de oameni, slav\ }ie!“.
A[adar, timpul poc\in]ei din perioada Postului este un timp de bucurie, nu de triste]e. Postul
este o prim\var\ duhovniceasc\, iar poc\in]a o
floare care se deschide `n a[teptarea rodului. Osteneala postului devine o „triste]e care produce
bucurie“, cum afirm\ Sfântul Ioan Sc\rarul.5
Experien]a poc\in]ei se dobânde[te, `n mod
deosebit, `n Taina Sfintei Spovedanii. Sensul
acestui mister este bine rezumat `n scurta
rug\ciune de `ndemn a preotului, pe care acesta
o zice `naintea penitentului ce `ncepe a-[i spune
p\catele sale: „Iat\, Fiule, Hristos st\ de fa]\ [i
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rug\ciune, `ndemn [i `ncurajare, putem zice astfel: „Fiule duhovnicesc, te spovede[ti nu mie, ci
lui Hristos, Care, nev\zut, st\ de fa]\, ascultândute, Care este `ntr-adev\r sup\rat de gre[elile tale
[i ]i le cunoa[te pe toate, prin atot[tiin]a Sa. Deci
fii `ncredin]at c\ nu suntem decât noi trei `n fa]a
p\catelor [i f\r\delegilor tale. Eu sunt un p\c\tos
ca [i tine, iar Dumnezeu cunoa[te inimile noastre, dar m-a rânduit s\-]i ascult p\catele tale, pe
care ca un om le-ai f\cut, iar el, ca un Dumnezeu,
te poate ierta, cum m\ va ierta [i pe mine, dac\
m\ poc\iesc. „De vreme ce ai venit la doctor vezi
s\ nu pleci nevindecat“6.
~n cadrul poc\in]ei sacramentale trebuie s\
vedem pe Hristos-Judec\tor, Care ne izb\ve[te
de ne[tiin]a condamn\rii din cauza p\catelor
s\vâr[ite, dar, `n acela[i timp, s\-L descoperim
pe Hristos-Doctorul vindec\tor, Care t\m\duie[te r\nile p\catelor noastre. De aceea, spovedania nu trebuie privit\ doar sub aspect juridic,
ci terapeutic. Spovedania este deci o tain\ terapeutic\, nu juridico-punitiv\. Astfel, `n practica liturgic\ de la noi, cele dou\ taine, Spovedania [i Maslul, nu se disociaz\, ci sunt complementare, considerate `mpreun\ ca „taina vindec\rii“. Ceea ce c\ut\m noi `n spovedanie este
mult mai mult decât o dezlegare extern\ legalist\, viz=nd, mai curând, vindecarea profund\ a
r\nilor pricinuite de p\cat sufletului nostru.
Noi, prin spovedanie, aducem `n fa]a lui Hristos
nu numai p\catele noastre, ci realitatea
p\catelor `n noi, care const\ `n r\nile sufletului
pricinuite de acestea; adic\ acea compatibilitate
interioar\ a fiin]ei noastre, care nu poate fi exprimat\ prin cuvinte, pentru c\ scap\ con[tiin]ei
[i voin]ei noastre. Tocmai pentru aceea cerem
s\ fim vindeca]i prin spovedanie. Fiind deci un
sacrament terapeutic, spovedania nu devine

pus\ de mai marii Bisericii, ci un act de voin]\,
care aduce bucurie interioar\ fiin]ei noastre,
precum [i starea de har ce stabile[te lini[tea sufleteasc\ a persoanei. Prin spovedanie `nv\]\m
c\ Dumnezeu este `ntr-adev\r „n\dejdea celor
dezn\d\jdui]i“, „bucuria celor `ntrista]i“, „vindecarea celor bolnavi“.

Spovedania, o tain\ terapeutic\
„Nu suntem aici decât trei persoane: tu, eu
[i Hristos“. Ce fac, sau care este rodul acestora?
A c\rui ac]iune este cea mai important\? Foarte
mul]i liturgi[ti au tendin]a s\ pun\ accentul pe
ceea ce preotul duhovnic face, pe sfaturile [i
`ncuraj\rile lui. Dac\, uneori, preotul duhovnic
nu spune nimic elocvent, unii oameni cred c\
nimic nu se `mpline[te sau supraevalueaz\ ceea
ce fac ei `n[i[i. {i pentru c\ pun accentul pe
efortul lor personal, pe starea lor emo]ional\,
spovedania devine un act trist, descurajant, ca
un du[ rece; un lucru necesar, dar dezagreabil,
care trebuie `mplinit, dar terminat cât mai repede. Spunând acestea trebuie precizat c\, `n
timpul spovedaniei, accentul nu trebuie pus nici
pe duhovnicul s\vâr[itor al tainei, nici pe
p\c\tosul `n stare de poc\in]\ [i m\rturisire a
p\catelor, ci pe Dumnezeu. Chiar dac\ i se cere
penitentului o preg\tire prealabil\ m\rturisirii
sau un examen de con[tiin]\ minu]ios, penitentul vine totu[i `n fa]a lui Dumnezeu cu mâinile
goale, neputiincios, f\r\ preten]ia c\ va ie[i vindecat [i cu dorin]a de vindecare. El nu vine la
preot, ci `n fa]a lui Dumnezeu; preotul trebuie
s\ devin\ port\relul care introduce penitentul `n
prezen]a lui Dumnezeu. El nu este cel care d\
vindecarea, ci doar un recep]ionist `n sala de
a[teptare pentru opera]ie. Lui Hristos i se face
m\rturisirea, nu preotului: „Hristos st\ de fa]\,
primind m\rturisirea ta“. De aceea, iertarea
vine de la Hristos, nu de la preot. ~ntr-o carte de
rug\ciuni am scris o rug\ciune care pune accentul pe acest lucru7. Din momentul `n care
privim spovedania ca un act divin – al lui
Hristos, nu al nostru – aceast\ tain\ ne va ap\rea
`ntr-o lumin\ pozitiv\, excluzând teama [i angoasa din fiin]a noastr\. Ea nu mai este considerat\ ca o experien]\ a sl\biciunii umane, ci ca
experien]\ a dragostei divine `n noi, care se exalt\ prin ob]inerea iert\rii curative din partea lui
Dumnezeu. Nu ne mai reg\sim `n postura Fiului
risipitor, pe drumul `ntoarcerii c\tre casa p\rinteasc\, greoi, `ntreb\tori, grijulii, tri[ti [i `ndoielnici, ci plini de curaj, angaja]i spre `mplinirea
virtu]ilor, plini de bucurie [i veselie duhovniceasc\. P\strez imaginea unui p\rinte al Sih\striei (P\rintele Nicandru), care spunea adesea
celor ce aveau team\ de spovedanie: „Fra]ilor,
câteodat\ am con[tiin]a c\ sunt negru ca un diavol, dar n\dejdea mântuirii nu mi-o pierd niciodat\. Dumnezeu m\ iube[te a[a cum sunt eu!“.
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Duhovnicul este suveran,
folosind canoanele ca un ghid,
nu ca pe un cod penal.

Â
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Ca toate celelalte taine, [i spovedania este un
act divino-uman, `n care exist\ o convergen]\ [i
o cooperare `ntre harul lui Dumnezeu [i voin]a
noastr\ liber\. Ambele sunt necesare, `ns\ ceea
ce face Dumnezeu este lucrul cel mai important.
Spovedania nu este, deci, ceea ce facem noi cu
ajutorul duhovnicului, ci ceea ce face Dumnezeu cu noi [i `n noi. ~n acest sens, Sfântul Ioan
Hrisostom spune: „S\ accept\m remediul mântuitor al poc\in]ei; s\ accept\m iertarea Lui care ne vindec\, c\ci nu noi suntem cei care ofer\,
ci El este Cel Care d\“8. Se cuvine s\ spunem c\
termenul folosit pentru spvedanie `n limba greac\, „exomologesis“ `nseamn\, `n acela[i timp,
m\rturisirea p\catelor [i mul]umirea care recurge din darurile iert\rii primite.

Rolul duhovnicului
{i totu[i, care este rolul preotului `n aceast\
sinergie? Acesta este semnificativ, mai ales
pentru cei ce au [ansa s\ g\seasc\ un duhovnic
bun, care exercit\ o paternitate spiritual\ compatibil\ cu determinarea penitentului de a tr\i
via]a `n Hristos. Func]ia sa nu este de a da sfaturi [i iertare `n mod automat. El poate lega [i
dezlega. El poate refuza iertarea cuiva, de[i
aceasta trebuie s\ se fac\ foarte rar [i `ntemeiat,
sau poate impune o peniten]\ riguroas\, interzicând pentru un anumit timp de la primirea
Sfintelor Taine (Euharistia), administrând un
canon de poc\in]\. Chiar dac\ nu mai este a[a
de frecvent acest lucru `n practica ortodox\
contemporan\, nu trebuie neglijat faptul c\
preotul duhovnic nu are niciun drept la a refuza
necondi]ionat iertarea, deoarece se anuleaz\
rolul sacramental al spovedaniei.
~n Biserica primelor secole, Taina Spovedaniei era, `ntr-adev\r, mai sever\. Pentru p\catul
desfrân\rii, Sfântul Vasile cel Mare prescria 7
ani oprirea de la ~mp\rt\[anie, iar Sfântul Grigorie Teologul, nou\ ani. ~n legisla]ia canonic\
ulterioar\, atribuit\ Sfântului Ioan Postitorul,
oprirea de la ~mp\rt\[anie pentru acela[i p\cat
s-a redus la 2 ani, cu un post riguros din partea
penitentului. Pentru o omucidere din culp\, spre
exemplu, ast\zi, a omor` pe cineva `ntr-un accident de circula]ie, Sfântul Vasile exclude de la
~mp\rt\[anie `ntre 10 [i 11 ani; Sfântul Grigorie,
nou\ ani. Pentru aceea[i fapt\, Sfântul Ioan Postitorul reduce excluderea la trei ani, `nso]it\ de
un post riguros.
Aceste exemple dovedesc faptul c\ episcopul sau preotul, ca duhovnic, trebuie s\ fie
con[tient de rolul s\u; s\ aplice cu acrivie
canoanele sau, prin iconomie ori pog\r\mânt, s\
adapteze hot\rârile Sfin]ilor P\rin]i la situa]iile
excep]ionale. Principiul exigen]ei trebuie,
totu[i, s\ r\mân\ `n vigoare. Duhovnicul este
suveran, folosind canoanele ca un ghid, nu ca
pe un cod penal. Credinciosul trebuie s\ fie cât
mai con[tient de statutul s\u `n Biseric\, iar

duhovnicul, de asemenea, con[tient de rolul s\u
de p\rinte duhovnicesc. Un duhovnic adev\rat,
pentru a `ndrepta pe cineva, trebuie s\ foloseasc\ mai mult pogor\mântul.

Duhovnicul, bine`n]eles, este
coresponsabil `n actul peniten]ial
La `nceputul acestui eseu am ar\tat c\ pentru a vedea mizeria [i praful dintr-o `nc\pere
trebuie ca, mai `ntâi, `n acel loc s\ p\trund\ o
lumin\. A[a [i unii duhovnici, pentru a `ndrepta
pe cineva, `n urma comiterii unor p\cate, mai
`ntâi dau dezlegarea p\catelor dup\ spovedania
sincer\, apoi, `n cadrul Sfintei Liturghii `l `mp\rt\[esc cu Trupul [i Sângele Mântuitorului,
astfel `nc=t, `n lumina [i puterea lui Hristos,
penitentul s\ poat\ `mplini ulterior canonul rânduit. Se consider\, prin aceast\ metod\, c\ este
mult mai bine ca omul s\ aib\ pe Hristos `n
fiin]a sa, ca s\ poat\ lupta `mpotriva p\catului.

A nu-l `mp\rt\[i decât peste câ]iva ani `nseamn\
a-l l\sa singur, f\r\ lumin\ [i putere duhovniceasc\, s\ r\t\ceasc\ prin labirintul [i h\]i[ul
acestei vie]i. Atâta vreme cât penitentul, care-[i
va m\rturisi sincer p\catele, dore[te s\ ias\ din
dec\derea moral\ datorat\ f\r\delegilor, unii
duhovnici `[i asum\ responsabilitatea de a-l
`mp\rt\[i pe acesta imediat dup\ spovedanie, `n
cadrul Liturghiei celei mai apropiate. E [i aceast\ practic\ un alt mod de a recupera oaia
cea r\t\cit\, care, f\r\ lumin\, risc\ s\ se piard\
din nou `n pustiu [i s\ dezn\d\jduiasc\ `n
c\utarea mântuirii.
A[adar, poc\in]a nu trebuie s\ fie considerat\ o pedeaps\ expiatoare. Mântuirea este
darul liber al harului divin. Doar prin propriile
eforturi nu putem niciodat\ sp\la p\catele
s\vâr[ite. Hristos este unic Mediator `ntre noi [i
singur Mântuitor. Prin El suntem ierta]i `n mod
gratuit sau nu suntem ierta]i. Noi nu avem
niciun merit personal `mplinind poc\in]a, c\ci
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Rug\ciunea de iertare exprim\ f\r\
echivoc faptul c\ Hristos este
Cel Care d\ iertarea p\catelor.

Hristos este Cel Care
d\ iertarea p\catelor

Â

Dumnezeu ne-a d\ruit-o `n mod deliberat. De
aceea poc\in]a trebuie privit\ numai `n sens terapeutic, nu juridic. Spovedania nu este un tribunal, ci o clinic\ unde primim medicamentul
vindec\rii de la Hristos. Dac\ m\rturisirea
p\catelor reprezint\ opera]ia clinic\ a sufletului,
poc\in]a [i iertarea reprezint\ medicamentele
care redau s\n\tatea bolnavului convalescent.
~nvestit cu darul de a lega [i dezlega p\catele celor nevrednici, duhovnicul, bine`n]eles,
este coresponsabil `n actul peniten]ial. Totu[i,
dup\ cum am ar\tat mai sus, rolul s\u este limitat. Chiar dac\ `n momentul dezleg\rii, adic\ al
anul II (X) nr. 6

epiclezei tainei, când pune mâinile pe capul
penitentului, preotul duhovnic este cel care
vizualizeaz\ prezen]a lui Dumnezeu nev\zut,
fiind martor [i mediator `ntre penitent [i
Dumnezeu, el r\mâne un om ca to]i oamenii, un
p\c\tos `n perspectiva convertirii, care are [i el
nevoie, `ntotdeauna, de iertarea lui Dumnezeu.
~n fapt, exist\ o rela]ie reciproc\ `ntre penitent
[i duhovnic: preotul are nevoie de credincio[i,
iar credincio[ii de preot. Duhovnicul, la rândul
s\u, trebuie s\ se spovedeasc\, pentru a avea
mereu con[tiin]a c\ niciodat\ nu `nlocuie[te pe
Dumnezeu `n Biseric\, ci doar ~l face prezent.

Rolul preotului, ca martor [i companion al
penitentului, apare mai clar `n modalitatea exterioar\ de s\vâr[ire a Tainei Spovedaniei. ~n mod
normal, duhovnicul nu trebuie s\ stea a[ezat
când penitentul st\ `n genunchi, c\ci aceasta ar
l\sa s\ se `n]eleag\ c\ el este mai curând
judec\tor decât martor. Mai precis, ar trebui ca
penitentul s\ stea `n genunchi, iar preotul `n picioare, `n fa]a lui Hristos, la `nceputul spovedaniei, când cite[te rug\ciunile tainei. Dup\ aceasta, atât preotul, cât [i penitentul s\ se a[eze confortabil pe scaun [i, fa]\ c\tre fa]\, s\ se `mplineasc\ Taina M\rturisirii. La final, penitentul se
a[az\ din nou `n genunchi [i preotul se ridic\ [i
cite[te rug\ciunile de dezlegare. Aceasta ar ar\ta c\ cei doi nu sunt superiori unul altuia, ci
au doar roluri diferite `n Biserica lui Hristos.
Nici practica mai veche din Biserica noastr\ nu
este rea, `ns\ presupune un efort din partea tuturor. Aceasta prevede ca penitentul s\ r\mân\
`ngenuncheat pe timpul m\rturisirii, `ns\ preotul, stând `n picioare, trebuie s\ se aplece asupra
celui `ngenuncheat pentru a-l asculta, prin acest
fapt ar\tând c\ cei doi sunt `n fa]a lui Hristos,
Care este s\vâr[itorul tainei.
Rug\ciunea de iertare exprim\ f\r\ echivoc
faptul c\ Hristos este Cel Care d\ iertarea
p\catelor. Este adev\rat c\ din secolul al XVIIlea s-a introdus formula de sorginte apusean\,
prin care se arat\ c\ preotul este s\vâr[itorul tainei, spunând: „Iar eu, nevrednic preot [i
duhovnic, te iert [i te dezleg de toate p\catele
tale...“, dar aceasta nu schimb\ cu nimic pe f\ptuitorul tainei. Sf\tuiesc pe duhovnici s\ o zic\
`n continuare, dar s\ fie `ntotdeauna precedat\
de rug\ciunea: „St\pâne, Hristoase, Domnul
nostru, Care e[ti mântuirea robului t\u (N), Milostive `ndurate [i `ndelung r\bd\torule, C\ruia
~]i pare r\u de r\ut\]ile noastre...“9.
~n loc de concluzie, spunem c\ prin spovedanie [i poc\in]\ reintr\m `n comuniunea Bisericii, c\ci p\catul ne-a a[ezat `n afar\ ei. Numai
prin Biseric\, „Trupul lui Hristos“ [i „corabia
mântuirii“, putem ajunge la asem\narea cu
Dumnezeu, iar spovedania este `nl\turarea egoismului [i revenirea `n comuniune cu Hristos. 
1
Vezi „Traité spirituels et théologiques“, Abbaye de
Bellefontaine (Spiritualité orientale Nr. 41) 1985, pp. 48,
72, 78 [i 83.
2
Recueil ascétique, 16,30, Abbaye de Bellefontaine
(Spiritualité orientale Nr. 7), 1985, p.141.
3
Préceptes, IV, 2,2 din „Les Pères apostoliques“, Cert
(Foi vivante, 1990, p.395).
4
Vezi Scara IV,1.
5
Op. cit, VII,1.
6
Vezi Rug\ciunea din Molitfelnic.
7
Vezi caseta „Rug\ciune pentru p\rintele duhovnic“
8
Sfântul Ioan Hrisostom, Despre poc\in]\, VII,3, P.G.
49; 327.
9
Vezi Rug\ciunea din Molitfelnic
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Sf\tuim parohiile din cadru Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului s\ `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\
`n vederea stabilirii dreptului de proprietate privat\ asupra
terenurilor, pentru a fi transmis\ comisiilor locale de
stabilire a dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor.

INFO LEGISLATIV

Reglementarea situa]iei terenurilor
apar]inând unit\]ilor de cult
~n urma deplas\rilor `ntreprinse
la parohiile subordonate din
punct de vedere canonic, juridic,
administrativ [i patrimonial
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, pentru a `ntocmi Fi[a
parohial\ [i Fi[a cimitirului, dar
[i pentru a verifica actele de
proprietate a bunurilor parohiei,
s-a constatat c\, `ntr-o mare
parte din cazuri, nu se de]in acte
pentru curtea bisericii, a casei
parohiale, a cimitirului parohial,
a terenului agricol sau forestier.
Legile funciare fac referire, `n cazul unit\]ilor
de cult, numai la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile preluate de stat, de o organiza]ie cooperatist\ sau alt\ persoan\ juridic\,
f\r\ a reglementa [i situa]ia terenurilor care au
fost [i au r\mas `ntotdeauna `n proprietatea acestora, dar f\r\ a de]ine acte de proprietate.

Solicitarea titlurilor
de proprietate
de c\tre unit\]ile de cult
Eliberarea de titluri de proprietate pentru
terenurile apar]inând unit\]ilor de cult, nepreluate de stat, de o organiza]ie cooperatist\ sau de

Documenta]ie necesar\ `n
vederea stabilirii dreptului
de proprietate privat\
asupra terenurilor
Având `n vedere principiul teritorialit\]ii
referitor la aplicarea legii civile `n spa]iu,
potrivit c\reia actele normative civile care
eman\ de la organele centrale de stat se aplic\
pe `ntregul teritoriul ]\rii, sf\tuim parohiile
din cadru Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului - at=t cele din jude]ul Neam], c=t [i cele
din jude]ul Bac\u - s\ `ntocmeasc\ urm\toarea documenta]ie spre a fi transmis\ comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor:
- cererea unit\]ii de cult;
- planul parcelar;

orice alt\ persoan\ juridic\, dar pentru care
acestea nu de]in un titlu de proprietate, se poate
face [i `n baza prevederilor art. 27, alin 2 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat\,
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
Articolul amintit stipuleaz\ c\ „proprietarii sau
mo[tenitorii acestora care nu s-au `nscris `n cooperativa agricol\ de produc]ie, nu au predat
sau nu li s-au preluat de stat terenurile prin acte
translative de proprietate, vor putea cere pre- schi]a cadastral\ a terenului;
- extras de carte funciar\;
- declara]ii de vecin\tate date de c\tre
proprietarii terenurilor vecine, `n fa]a primarului [i secretarului localit\]ii;
- orice alte acte referitoare la terenul pentru care se solicit\ eliberarea titlului de proprietate: eviden]e agricole, fiscale, etc.
Potrivit Hot\rârii Guvernului nr. 890/2005
care stabile[te Regulamentul privind procedura de constituire, atribu]iile [i func]ionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat\ asupra terenurilor, comisia local\, conform art. 5, lit. „h“, „`nainteaz\ spre
aprobare [i validare comisiei jude]ene situa]iile definitive, `mpreun\ cu documenta]ia
necesar\, precum [i divergen]ele produse [i
consemnate la nivelul acestor comisii“.

fectului, prin comisiile de fond funciar, titluri
de proprietate conform prezentei legi…“
Direc]ia verific\rii legalit\]ii actelor [i contenciosului administrativ din cadrul Institu]iei
prefectului Jude]ului Neam], prin referatul nr.
8288 din 11 mai 2010, precizeaz\: „chiar dac\
textele de lege men]ionate par s\ se refere numai la proprietarii persoane fizice [i mo[tenitorii acestora, normele `n cauz\ pot fi aplicate,
prin analogie, [i la situa]ia terenurilor apar]inând unit\]ilor de cult“.

Excep]ii
Atragem aten]ia c\ prevederile art. 27, alin 2
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,
nu sunt aplicabile terenurilor pentru care se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate potrivit legii funciare, precum [i celor care
pot fi transmise f\r\ plat\ `n proprietatea
unit\]ilor de cult `n condi]iile Legii nr.
239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate `n folosin]a
unit\]ilor de cult.
~n conformitate cu art. 50, lit. „e“ [i art. 65,
lit. „f“ din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, sf\tuim ca
preotul paroh s\ consulte Oficiul juridic din
cadrul Centrului eparhial Roman. (Jurist
Aurelian Constantin ALEXA)
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INFO
ADMINISTRATIV
Lucr\ri efectuate [i `n curs de
derulare la Centrul eparhial
Bunurile mobile [i imobile aflate
`n incinta Centrului eparhial de la
Roman sunt administrate de c\tre
Consiliul eparhial, `mpreun\ cu
Serviciul Administr\rii Bunurilor,
Serviciul Tehnic [i cel al
Contabilit\]ii, sub `ndrumarea [i
controlul Preasfin]itului Episcopvicar Ioachim B\c\uanul.
~n ultimii ani s-au efectuat
multiple lucr\ri de renovare [i
amenajare `n cadrul Centrului
eparhial de la Roman, ]in=ndu-se
cont at=t de cerin]ele specifice
desf\[ur\rii unor astfel de lucr\ri
`n cazul monumentelor istorice,
c=t [i de necesit\]ile impuse de
amplificarea activit\]ii administrative [i nu numai.
~n anul 2009, s-a `ncercat, folosind experien]a anilor trecu]i [i ]in=nd seama de fondurile
disponibile, gestionarea optim\ a resurselor
umane, `n vederea maximiz\rii rezultatelor
ob]inute `n eforturile depuse pentru `ntre]inerea
`ntregului ansamblu al Centrului eparhial.
Problema, care apare permanent [i `ngreuneaz\
lucrul de la un an la altul, deriv\ din vechimea
[i degradarea permanent\ a cl\dirilor, dar [i din
cre[terea continu\ a tarifelor la materialele [i
lucr\rile de construc]ie.

Case de g\zduire pentru
slujitori [i credincio[i
~n cursul anului trecut la Centrul eparhial sau finalizat lucr\rile de renovare a vilelor
„Episcop Lucian Triteanu“, lucrare care a avut

Una dintre cele dou\ vile „Episcop Lucian Triteanu“,
din incinta Centrului eparhial de la Roman

rolul de a conserva [i ar\ta succesorilor no[tri,
atât bunul gust, cât [i d\ruirea cu care au fost
`nzestra]i `nainta[ii no[tri. Acestea au fost inaugurate `n contextul ridic\rii Episcopiei
Romanului la rangul de arhiepiscopie, `n septembrie 2009, fiind sfin]ite de `nsu[i Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne.

Aceste investi]ii s-au realizat, `n cea mai
mare parte a lor, prin contribu]ia benevol\ a credincio[ilor, dar s-au solicitat [i ob]inut [i fonduri
de la institu]ii centrale, jude]ene [i locale.

Tot la capitolul reu[ite putem consemna renovarea camerelor preo]e[ti, din incinta Centrului eparhial, care, dup\ finalizarea lucr\rilor,
au primit ca nou\ titulatur\ „Casa Epivata“.
Aceasta a fost amenajat\ `ntr-o cl\dire restaurat\ [i consolidat\ din fondurile Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului [i g\zduie[te, `n principal, slujitori ai Centrului eparhial Roman. C\minul preo]esc de la Roman 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. Dup\ renovare, „Casa Epivata“ a fost
sfin]it\, `n luna noiembrie anul trecut, de c\tre
PS Episcop vicar Ioachim B\c\uanul.

~n anul 2010 s-au continuat lucr\rile de reabilitare a cl\dirilor din cadrul Centrului eparhial, astfel s-a renovat fosta fabric\ de lumân\ri,
corpul de chilii care deserve[te fabrica, dar s-au
efectuat lucr\ri [i `n vederea refacerii gardului
`mprejmuitor din partea de Vest.
Investi]ia `ntr-o nou\ fabric\ de lum=n\ri demonstreaz\ c\ `n cadrul Centrului eparhial de la
Roman este cunoscut\ importan]a deosebit\ a
produc]iei de lum=n\ri de cult pentru eparhiile Bisercii Ortodoxe Rom=ne. Pentru noua fabric\ de
lum=n\ri de la Roman au fost achizi]ionate un echipament ecologic de producere lum=n\ri de cult
[i o linie ecologic\ de reciclare mucuri [i preparare compozi]ie. (pr. Drago[ Alexandru MUNTEANU, Inspector patrimoniu [i construc]ii)

„Casa Epivata“

anul II (X) nr. 6

Demersuri pentru deschiderea
unei noi fabrici de lum=n\ri

Aflate `nc\ `n
curs de
desf\[urare,
lucr\rile la
viitoarea
fabric\ de
lum=n\ri a
Arhiepiscopiei
Romanului [i
Bac\ului sunt
aproape de a
fi finalizate
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Anul 2009 a fost un an plin de activit\]i
[i de reu[ite, `n care copiii au beneficiat
de instruire adecvat\, de excursii [i tabere de formare.

BISERICA
{I SOCIETATEA

Funda]ia „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ :

Un an de activitate a Centrului de zi
„Episcop Melchisedec“ - Roman
~n luna mai a anului 2009,
Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, prin sectorul Misiune [i
Filantropie [i Biroul de Asisten]\
Social\ a Protopopiatului Roman,
au `ncheiat un parteneriat cu
Inspectoratul {colar Neam],
{coala Nr. 8 din Roman, pentru
deschiderea unui Centru social Centrul de zi „Episcop Melchisedec“, destinat copiilor cu risc
social din Roman. Acesta a fost
sfin]it la inaugurare de c\tre
Preasfin]itul Episcop Ioachim
B\c\uanul, al\turi de un sobor de
preo]i roma[cani, `ntre care: pr.
protopop Aurel-Florin }uscanu,
pr. Eugen Ciuche, consilier al Sectorului de Misiune [i Filantropie
[i de pr. Iacobeanu Marius, inspector pe probleme sociale, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului.
Reprezentan]ii Centrului de zi „Episcop
Melchisedec“ - Roman, `n colaborare cu directorii {colii Nr. 8, dna Liliana Chelariu [i dna
Viorica Lucescu, au fost identifica]i 20 de copii,
`n urma efectu\rii anchetelor sociale, ce au beneficiat de un program „after-school“, `n care
copiii, dup\ orele de [coal\, au primit o mas\
cald\ [i au beneficiat de asisten]\ de specialitate
`n realizarea temelor pentru acas\. Doamnele
`nv\]\toare activeaz\ voluntar `n cadrul acestui
Centru de zi, al\turi de al]i voluntari, care ofer\
copiilor o educa]ie moral-religioas\, jocuri [i
activit\]i recreative potrivit vârstei lor.

Colaborare fructuoas\ cu
liceenii de la „Roman Vod\“
Anul 2009 a fost un an plin de activit\]i [i de
reu[ite, `n care copiii au beneficiat de instruire
adecvat\, de excursii [i tabere de formare. ~n
cursul anului [colar 2009 - 2010, copiii beneficiari ai proiectului s-au bucurat at=t de hrana
oferit\, c=t [i de participarea la trei proiecte educative, al\turi de tinerii din Clubul Impact

Copiii Centrului de zi „Episcop Melchisedec“,
beneficiari ai proiectului „Z=mbete colorate“, `n ziua de 1 iunie 2010

„Tineri cu atitudine“ din cadrul Colegiului Na]ional „Roman Vod\“ (C.N.R.V.). Astfel, cu ocazia s\rb\torii Cr\ciunului anului 2009, copiii
de la Centru social „Episcop Melchisedec“ [i tinerii din Impact au organizat o serbare specific\
s\rb\torilor de iarn\, unde fiecare a preg\tit un
spectacol deosebit, care s-a `ncheiat cu premii [i
cadouri oferite copiilor.
Clubul Impact „Tineri cu atitudine“ a
ini]iat o ac]iune de strângere de alimente,
juc\rii, `mbr\c\minte [i fonduri pentru
achizi]ionarea de cadouri destinate copiilor
din Centrul de zi „Episcop Melchisedec“.
Tinerii au preg\tit o scenet\, câteva colinde [i,
ca element surpriz\, `mpodobirea br\du]ului
chiar de c\tre copii. Principalul motiv pentru
care tinerii au ales s\ fie al\turi de copiii de la
Centrul „Episcop Melchisedec“ este dorin]a
de a le oferi un Cr\ciun fericit, un prilej de bucurie. Copiii din acest Centru provin din
familii defavorizate, cu p\rin]i [omeri sau cu
dizabilit\]i, f\r\ un venit constant, care nu pot
oferi copiilor lor bucurii de Cr\ciun. Prin
aceste proiecte sociale se ofer\ copiilor cele
necesare s\rb\torilor: alimente, articole de `mbr\c\minte [i `nc\l]\minte, juc\rii [i rechizite

[colare. Tinerii liceeni au atras sponsori cu
sprijinul c\rora au furnizat produse alimentare
`n valoare de 200 de lei, jachete de la S.C.
SMIRODAVA. SRL, [i rechizite pentru realizarea pachetelor. Deasemenea, ei au
achizi]ionat un frumos br\du], cât [i tot ce a
fost necesar pentru `mpodobirea lui, iar dup\
prezentarea scenetei [i `mp\r]irea cadourilor,
fiecare copil beneficiar a avut ocazia s\ pun\
c=te un ornament `n pomul de Cr\ciun.

~mpreun\ de Cr\ciun
Pe parcursul proiectului, putem men]iona
trei momente cu adev\rat deosebite. Primul, `n
ordine cronologic\, a fost presta]ia micu]ilor
care, `n a[teptarea Mo[ului, au intervenit `n timpul scenetei preg\tit\ [i oferit\ de membrii
Clubului Impact, cântând `mpreun\ cu ei minunatul colind „O brad frumos“, lucru ce a generat o bucurie general\. Al doilea moment impresionant a avut loc atunci când copiii din cadrul
Centrului de zi [i-au desf\[urat programul artistic, care a fost atât de frumos [i de bine preg\tit,
`ncât a `ncântat pe to]i cei prezen]i, fiind o surpriz\ pentru cei din „Impact“.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

10

Cronica Romanului

iunie 2010

~n urma mediatiz\rii existen]ei Centrului, comunitatea
a fost sensibilizat\, roma[canii venind `n num\r mare
pentru a aduce copiilor multe cadouri,
`mbr\c\minte, c\r]i, caiete, jocuri, dulciuri [i juc\rii.
Al treilea moment [i cel mai frumos, a fost
cel de la sfâr[itul `ntâlnirii, când a fost
dezv\luit\ copiilor surpriza preg\tit\ de c\tre
membrii impacti[ti. Au a[teptat s\ se termine
toate momentele artistice, s\ se termine pr\jiturile [i sucurile preg\tite pentru mica petrecere, ca apoi s\ aib\ loc `mp\r]irea cadourilor.
Prin surpriza preg\tit\, tinerii liceeni au vrut s\
capteze momentul magic dinaintea s\rb\torilor
de iarn\ [i anume `mpodobirea br\du]ului de
Cr\ciun. Ca s\ fac\ acest moment cât mai deosebit, organizatorii au dorit ca fiecare copil s\
pun\ câte un ornament `n brad, ajutat de membrii impacti[ti. Br\du]ul astfel `mpodobit [i-a
ar\tat „magia lui“ dup\ stingerea luminilor, iar
copiii au fost foarte `ncânta]i de ceea ce au realizat `mpreun\.
Ceea ce a garantat succesul proiectului a
fost faptul ca tinerii au interac]ionat continuu cu
cei mici, ace[tia din urm\ sim]indu-se `n largul
lor, tot timpul bucuro[i [i foarte `ncânta]i de
aten]ia primit\. Proiectul a `nceput cu entuziasm [i bucurie din partea tuturor participan]ilor,
tineri, copii, adul]i, cadre didactice, voluntari,
terminându-se astfel `ntr-o not\ optimist\ ce a
reflectat spiritul s\rb\torii Cr\ciunului.

Implicarea comunit\]ii,
prin parohii
Un alt proiect a fost realizat cu ocazia zilei
de 8 martie, când copiii, sprijini]i de tinerii din
Impact, ce sunt implica]i ca voluntari `n activit\]ile Centrului, au realizat felicit\ri de
m\r]i[or, pe care le-au d\ruit mamelor lor, ca
semn de mul]umire [i pre]uire fa]\ de ele. ~n
paralel s-au confec]ionat m\r]i[oare, al\turi de
copiii de la Centrul de zi „Episcop Melchisedec“, ce au fost expuse la Biserica „Sfântul
Gheorghe“ din Roman, unde oamenii au aflat
de existen]a Centrului de zi din cadrul {colii Nr.
8, Roman. Astfel a fost implicat\ [i comunitatea
`n strângerea de fonduri pentru copiii din
Centrul de zi „Episcop Melchisedec“, doritorii
av=nd posibilitatea de a alege `ntre a dona o anumit\ sum\ sau a cump\ra un m\r]i[or. Acest lucru s-a realizat cu sprijinul [i `n colaborare cu
parohul Bisericii „Sf. Gheorghe“ p\rintele
Gherasimescu Ioan, vicar-administrativ al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care a
pus la dispozi]ie pridvorul bisericii, pentru
derularea proiectului.
Scopul acestei ac]iuni a fost at=t promovarea imaginii Centrului de zi „Episcop
Melchisedec“ la nivelul comunit\]ii, cât [i colaborarea cu beneficiarii proiectului `n vederea
distribuirii m\r]i[oarelor lucrate de ei, cu scopul
strângerii de fonduri. S-au lucrat manual de
c\tre copiii din Centru [i tinerii din Impact peste 120 felicit\ri `n tehnica quilling. M\r]i[oarele
confec]ionate au fost expuse cu un promo din
partea Clubului Impact, pentru implicarea cât
anul II (X) nr. 6

mai activ\ a comunit\]ii `n rezolvarea nevoilor
copiilor defavoriza]i, prin strângerea de fonduri
destinate Centrului de zi „Episcop Melchisedec“. ~n urma mediatiz\rii existen]ei Centrului,
comunitatea a fost sensibilizat\, roma[canii
venind `n num\r mare pentru a aduce copiilor
multe cadouri, `mbr\c\minte, c\r]i, caiete, jocuri, dulciuri [i juc\rii.

„Z=mbete colorate“ de 1 iunie
Al treilea proiect a fost derulat cu ocazia
zilei de 1 iunie, când tinerii impacti[ti din cadrul C.N.R.V. au propus proiectul „Zâmbete colorate“. ~n cadrul acestuia, copiii din Centrul de
zi „Episcop Melchisedec“ au fost picta]i pe fa]\,
au participat la un concurs de desene pe asfalt,
finalizat cu premii. Membrii Impact au vrut astfel s\ organizeze un eveniment care s\ cuprind\
activit\]i distractive, `n ziua de 1 Iunie - Ziua
copilului, `n Pia]a Unirii din ora[ul Roman. Cu
aceast\ ocazie, nu numai copiii din Centul de zi,
ci to]i copiii care au ie[it la plimbare `n centrul
ora[ului au putut s\ se bucure de pictur\ pe fa]\,
concurs de desene pe asfalt, desene pe foi de
flipchart, baloane, dulciuri [i jocuri. Proiectul a
permis interac]iunea dintre copiii bebeficiari [i
organizatori, dar [i cu reprezentan]ii comunit\]ii
locale, cu to]ii dep\[ind astfel barierele discrimin\rii [i marginaliz\rii.
~n cadrul aceluia[i eveniment a fost inclus\
[i o activitate de strângere de fonduri, `n vederea organiz\rii unei excursii `n nordul Moldovei
pentru copiii din cadrul Centrului de zi „Episcop Melchisedec“ Roman.

Proiecte [i `n vacan]a de var\
Anul trecut, copiii din Centrul de zi
„Episcop Melchisedec“ - Roman au beneficiat
[i de o excursie `n vacan]a mare, `n ziua de 29

iulie, la F\lticeni. Aici au vizitat trei institu]ii de
cultur\: Muzeul Apelor, Muzeul „Ion Irimescu“
[i Casa „Sadoveanu“, cât [i trei centre spirituale
aflate `n `mprejurimi: M\n\stirea Slatina,
M\n\stirea Dragomirna [i Parohia Hrea]ca.
Excursia s-a putut realiza cu sprijinul pr. Vasile
Liviu Mih\il\, de la Parohia Hrea]ca - Suceava,
cât [i al preotului Daniel Cojocaru, Parohia Mere[ti - Suceava, prin d\ruirea de care au dat dovad\, fiind c\l\uzitorii no[tri spirituali `n aceste
locuri mirifice.
Tradi]ia acestei excursii s-a p\strat [i `n vacan]a mare a acestui an, când, `n ziua de 22 iunie, copiii au mers la M\n\stirea Humor, la
M\n\stirea Vorone], la M\n\stirea Slatina unde au servit masa, dup\ care au participat la
slujba Vecerniei, finalizând cu vizitarea Cet\]ii
Neam]ului, `ntr-o atmosfer\ frumoas\ de joac\
[i bucurie.
Cea mai mare bucurie copiii au tr\it-o, `ns\, `n
tab\ra gratuit\ de la mare, la Constan]a, unde au
stat 10 zile, `n luna august a anului 2009, prin bun\voin]a Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, ce a discutat cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, posibilitatea oferirii de cazare [i
mas\ copiilor din cele dou\ Centre sociale din
subordinea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cu sediul la Roman, respectiv Bac\u. Aceast\ tab\r\ a fost preg\tit\ `n am\nunt [i coordonat\ de c\tre pr. Marius Iacobeanu, inspector
pe probleme sociale din cadrul Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului. Copiii din aceste centre
au beneficiat de un program diversificat, `mbinându-se `n mod pl\cut distrac]ia cu rug\ciunea,
bucuria cu medita]ia, relaxarea cu divertismentul.
Din fericire [i spre slava lui Dumnezeu,
copiii vor beneficia [i anul acesta de o tab\r\
gratuit\ la mare, tot prin bun\voin]a [i cu sprijinul Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul.
(Pr. C\t\lin - Gheorghi]\ CRE}U, Asistent
Social al Protopopiatului Roman)

Copiii de la Centrul de zi „Episcop Melchisedec“,
`n excursie la M\n\stirea Humor (22 iunie 2010)
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Spre deosebire de liceele de alte profile, cei care au
sus]inut examenul de admitere la Seminarul
Teologic Ortodox din Roman au trebuit s\ sus]in\,
pe lâng\ proba scris\ teoretic\, [i o proba oral\.

BISERICA {I
{COALA
Premii pentru elevi,
mul]umiri pentru profesori

Admitere la Seminarul Teologic
„Sf. Gheorghe“ din Roman
~n zilele de 15 - 16 iunie 2010,
la Seminarul Teologic Ortodox
„Sf. Gheorghe“ din Roman s-a
organizat, cu binecuvântarea
PS P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, prima
sesiune a examenului de
admitere pentru anul [colar
2010 - 2011.
Pentru prima sesiune de
admitere s-au `nscris 44 de
candida]i pentru 60 de locuri
vacante, 29 dintre ei fiind din
jude]ul Bac\u, ceilal]i 15 fiind
din jude]ul Neam].
Candida]ii, cu fire[ti emo]ii, au p\[it pentru
prima dat\ pragul Seminarului Teologic
Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman, unde au
sus]inut examenul de admitere, dup\ ce s-au
preg\tit intens, `ndruma]i fiind de preo]ii din
parohii [i de profesorii de religie, pentru a-[i

urma chemarea de a deveni teologi [i viitori slujitori ai Bisericii.

Examen de admitere
Spre deosebire de liceele de alte profile, cei
care au sus]inut examenul de admitere la
Seminarul Teologic Ortodox din Roman au trebuit s\ sus]in\, pe lâng\ proba scris\ teoretic\, [i
o proba oral\, ce a constat `n verificarea dic]iei
(`n rostirea unei rug\ciuni), verificarea aptitudinilor muzicale (prin intonarea unui cântec bisericesc sau patriotic), verificarea auzului muzical
(prin luarea tonului dup\ pian [i prin intonarea
gamei DO major), c=t [i verificarea sim]ului ritmic. La proba scris\ subiectele au fost elaborate
dup\ programa [colar\ de la disciplina Religie
ortodox\, pentru clasele a VII-a [i a VIII-a.
~n ziua de 18 iunie, conform metodologiei de
examen, Inspectoratul {colar Jude]ean Neam] a
validat rezultatele probelor de aptitudini, to]i cei
44 de candida]i fiind declara]i admi[i.
Pentru cei care, din binecuvântate pricini nu
s-au `nscris la prima sesiune de examen, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman, va organiza o a dou\ sesiune de admitere `n
perioada 5 - 9 iulie, `n vederea ocup\rii celor 16
locuri r\mase vacante. (pr. Gheorghe PALEU)

Joi, 10 iunie, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe“ din Roman, cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-a
desf\[urat festivitatea de premiere a elevilor
seminari[ti care, `n anul [colar 2009 - 2010,
au ob]inut rezultate bune [i foarte bune la
`nv\]\tur\ [i purtare.
~n debutul manifest\rii, PC Pr. S`nic\
Palade, directorul Seminarului, a mul]umit
Bunului Dumnezeu pentru purtarea Sa de
grij\ manifestat\ fa]\ de institu]ia noastr\ [i
a ]inut s\ sublinieze importan]a acestui moment „un moment al bilan]ului, când sem\n\torul se bucur\ de roadele muncii sale“.
Momentul premierii a fost unul `nc\rcat
de emo]ie, dar [i de bucurie. Premiul I a fost
ob]inut de elevii: Ghini]\ Daniel (clasa a IX-a),
Prepeli]\ {tefan (clasa a X-a), Gorb\nescu
Petru (clasa a XI-a), Grigora[ Alexandru
(clasa a XII-a) [i Gr\jdeanu Petru (anul de
completare). S-au mai acordat, de asemenea, [apte premii II, [apte premii III [i paisprezece men]iuni.
~n cadrul aceleia[i manifest\ri s-au oferit
premii speciale [i elevilor care au reprezentat
Seminarul din Roman la Olimpiadele na]ionale. La Olimpiada na]ional\ de limbi clasice,
elevul Ghini]\ Daniel din clasa a IX-a a ob]inut premiul II la Limba greac\, iar la Olimpiada na]ional\ a seminariilor teologice, elevul Prepeli]\ {tefan din clasa a X-a a ob]inut
men]iune la disciplina Studiul Noului Testament. Ceilal]i elevi care au participat la olimpiade [i au fost premia]i sunt: Napa Bogdan
(clasa a IX-a la Studiul VechiuluiTestament),
Antohi Bogdan (clasa a XI-a la Istoria
Bisericii Ortodoxe Române) [i Grigora[
Alexandru (clasa a XII-a la Dogmatic\).
Premiile oferite elevilor au constat `n c\r]i,
acordate din partea Centrului eparhial, din
`ncredin]area Preasfin]itului P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, `n speran]a c\ ace[ti tineri, care au manifestat interes fa]\ de studiul
Teologiei, vor fi `n continuare motiva]i s\
evolueze, atât intelectual cât [i spiritual.
~n finalul manifest\rii, PC P\rinte director S`nic\ Plade a felicitat pe to]i elevii pentru rezultatele ob]inute `n anul [colar 20092010, mul]umind `n acela[i timp [i tuturor
cadrelor didactice [i nedidactice pentru osteneala pe care o depun `n a sus]ine cu responsabilitate acest Seminar de tradi]ie [i prestigiu din centrul Moldovei.
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ACTUALITATE

Fond de ajutorare a familiilor
sinistrate la nivelul
fiec\rui protopopiat
La ini]iativa [i cu binecuvântarea PS
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, Consiliul
Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului a aprobat ca, din fondul de risc al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s\ fie
alocat\ suma de 5.000 de lei, la care se adaug\
[i materiale de construc]ii, pentru refacerea casei parohiale de la S\nduleni, grav afectat\ de
rev\rsarea apelor. Tot la ini]iativa PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, s-a hot\rât `nfiin]area de
urgen]\, la nivelul fiec\rui protopopiat din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, a unui
fond de ajutorare a familiilor sinistrate, ca urmare a situa]iei grele provocat\ de inunda]iile
din ultima parte a lunii iunie. Ca [i `n cazul
calamit\]ilor din anii anteriori, Centru Eparhial
Roman, prin intermediul protopopiatelor, va
interveni pentru ajutorarea comunit\]ilor care
au fost lovite de furia apelor.

Prin Funda]ia
„Episcop Melchisedec“,
Centru de consiliere
pentru tineri la Sascut
Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, Sectorul Misiune [i
Filantropie, prin Funda]ia „Episcop Melchisedec“ - Filiala
Bac\u, va `nfiin]a un centru de consiliere [i informare pentru
tineri la Sascut, `n cadrul Grupului {colar Agricol „Jacques M.
Elias“. Beneficiari direc]i vor fi elevi `ntre 10-19 ani din Protopopiatul Sascut, cu probleme de s\n\tate, dependen]\,
rela]ionare etc. Beneficiari indirec]i vor fi cadrele didactice,
familia de origine, viitoarele familii pe care le vor `ntemeia
tinerii, comunitatea. Coordonatorul activit\]ilor din acest centru va fi PC. Pr. Miron Ionu] Constantin. Printre obiectivele
acestui centru se num\r\: `nsu[irea de c\tre tineri a unei perspective ortodoxe despre dragoste, intimitate [i rela]iile dintre
tineri, consumul de alcool, droguri, sensibilizarea comunit\]ii
cu privire la problemele suflete[ti ale tinerilor, prevenirea [i
combaterea factorilor care genereaz\ comportamente antisociale, formarea unor grupuri de suport pentru ajutorarea tinerilor cu probleme de dependen]\, accentuarea apropierii tinerilor de slujbele [i `nv\]\tura Bisericii Ortodoxe, formarea
unor ateliere de crea]ie sau terapie prin art\ pentru tineri,
formarea unui grup de tineri cu ini]iativ\ [i efectuarea unor
activit\]i de voluntariat `n comunitate. 

anul II (X) nr. 6

Comunicat de pres\ :

Rug\ciune [i solidaritate
cre[tin\ cu cei
afecta]i de inunda]ii
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, a luat act cu triste]e de suferin]a ab\tut\ asupra familiilor care tr\iesc
pe Valea Siretului, ca urmare a inunda]iilor provocate de r=ul Siret.
Fiind aproape de credincio[ii greu `ncerca]i `n aceste zile, a[a cum a procedat de
fiecare dat\ `n astfel de situa]ii, Centrul Eparhial de la Roman [i-a propus trei direc]ii:
- s-a dat dispozi]ie ca toate casele praznicale din zonele afectate s\ fie puse la
dispozi]ia credincio[ilor evacua]i, urm=nd ca aici s\ fie asigurat\, din fondurile
parohiile [i a unor sponsori, o parte din hrana necesar\ acestora;
- preo]ilor din zonele afectate de inunda]ii li s-a dat dispozi]ia s\ fie aproape
de credincio[i, ajut=nd `n acela[i timp [i autorit\]ile care se ocup\ de evacuarea
popula]iei [i rezolvarea situa]iilor urgente ap\rute
- ca [i `n sanii anteriori, imediat dup\ retragerea apelor, Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului se va implica, dup\ posibilit\]i, `n refacerea locuin]elor
celor afecta]i de inunda]ii, urm=nd ca, din fondul de risc, special creat pentru astfel de situa]ii, s\ fie alocate sume de bani pentru familiile sinistrate.
De asemenea, pentru ajutoarea familiilor sinistratate de pe Valea Siretului, au
fost deschise urm\toarele conturi:
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, cod fiscal 2614040,
cod IBAN: RO02RNCB0198003318260001, deschis la BCR Roman
{i conturile de mai jos, deschise la Banca Italo Romena, agen]ia Bac\u
`n lei: RO23BITRBC1RON035639CC01
`n euro: RO39BITRBC1EUR035639CC01
`n dolari: RO61BITRBC1USD035639CC01
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BISERICA
{I SOCIETATEA

Câteva sute de copii s-aau bucurat
de ziua lor `n [i prin Biseric\.

Cadouri [i rug\ciuni pentru copii
Cu binecuv=ntarea PS Episcopvicar Ioachim B\c\uanul, `n
jude]ul Bac\u, s-au desf\[urat mai
multe activit\]i, prin care, pe l=ng\
rug\ciuni de binecuv=ntare, copiii
au primit dulciuri, h\inu]e [i c\r]i.
C=teva sute de copii s-au bucurat de ziua lor
`n [i prin Biseric\. Pe l=ng\ rug\ciunile de binecuv=ntare, al\turi de p\rin]i [i dasc\li, cei mici au
primit cadouri const=nd `n dulciuri, juc\rii [i
rechizite, cu prilejul unor slujbe religioase oficiate special de 1 iunie.
Astfel, la Biserica „Sf. Gheorghe“ din municipiul Bac\u, sub coordonarea direct\ a preotului paroh Vasile Radu, a devenit deja un obicei ca
de Ziua Copilului s\ aib\ loc rug\ciuni urmate de
`mp\r]irea de cadouri pentru copiii. {i anul acesta,
elevii invita]i de la {coala nr. 10 din Bac\u, precum [i cei 22 de copii, care servesc `n fiecare zi
masa de prânz, pe toat\ durata anului [colar, la
Cantina „Samarineanul Milostiv“, `n cadrul programul de asisten]\ social\ [i catehez\ „Hristos
`mp\r\[it copiilor“, care se deruleaz\ la aceast\
parohie, s-au rugat `n biseric\, iar la final au
primit cadouri const=nd `n icoane, dulciuri [i alte
bun\t\]i, oferite cu generozitate de oamenii cu suflet mare implica]i `n activit\]ile social-filantropice ale parohiei.

1 Iunie - Ziua copilului
n\scut [i nen\scut
Tot de Ziua Copilului, la Centrul de zi „Sf.
Ioan Botez\torul“ al Funda]iei „Episcop Mel-

Copiii au participat de 1 iunie la Mar[ul Vie]ii

chisedec“ - Filiala Bac\u, cei 21 de copii care
particip\ la programul „after school“ au primit
din partea unor sponsori dulciuri [i rechizite
[colare, dup\ care, `ncep=nd cu ora 15.00, `mpreun\ cu coordonatorul centrului [i voluntari,
copiii au luat parte la „Mar[ul Vie]ii“, organizat
de Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i din
Rom=nia, filiala Bac\u, `n colaborare cu Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, cu ocazia zilei
de 1 Iunie - Ziua copilului n\scut [i nen\scut.
{i la One[ti, Ziua Copilului a fost serbat\ al\turi de Biseric\. ~n Parcul Municipal, preo]ii din
zon\ au fost prezen]i de 1 iunie, ca [i `n anii
trecu]i, `mp\r]ind dulciuri [i iconi]e tuturor copiilor, inclusiv celor cu dizabilit\]i de la Centrul
Reziden]ial „Alexandra“. Activit\]i dedicate

celor mici s-au derulat [i la Sascut, unde, elevii
celor [apte [coli din zon\, au participat la un
concurs de eseuri „Crezul meu“, urmat de un altul de desene pe asfalt intitulat „Visul meu de
copil“, dup\ care, au primit cadouri const=nd `n
c\r]i, icoane [i dulciuri oferite de Protopopiatul
Sascut [i Asocia]ia „Provita“. La Roman, prin
Biroul de asisten]\ social\ al Protopopiatului,
au fost d\ruite dulciuri [i h\inu]e copiilor din
urm\toarele centre sociale: Centrul de zi
„Episcop Melchisedec“, Complexul „Romani]a“, Centrul „Familia Mea, {coala Incluziv\“.
Toate aceste ac]iuni s-au derulat cu binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. (pr.
Ctin GHERASIM)

Biserica `n sprijinul unui copil talentat
Impresionat de talentul t=n\rului George Ovidiu Rusu, elev la
Liceul de Art\ „George Apostu“ din Bac\u, PS Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a
dispus s\-i fie acordat\ micului artist o burs\ de studiu pe durata
anilor de [coal\ .
Un copil extraordinar de talentat, care de[i este `n clasa a V-a, deseneaz\ la nivelul tinerilor din anii terminali de liceu. Un caz de abilit\]i [i
`nzestr\ri artistice mai rar `nt=lnite. A[a este caracterizat George Ovidiu
Rusu, de pictorul Ioan L\zureanu, profesorul s\u de desen de la Liceul de
Art\ „George Apostu“ din Bac\u. Membru al Uniunii Arti[tilor Plastici de
aproape dou\ decenii, artist plastic consacrat al urbei b\c\uane [i nu numai, Ioan L\zureanu crede c\ un talent precum cel al micu]ului George
Ovidiu apare rar `n sfera artelor. „N-am mai `nt=lnit de mult\ vreme un
asemenea elev la liceul nostru. A turnat Dumnezeu `n el foarte mult talent.
Este un copil deosebit, `nzestrat cu har [i de o modestie extraordinar\. Am
organizat deja o expozi]ie cu lucr\rile sale, [i-l voi ajuta `n continuare, c=t
`mi va sta `n putin]\“, a mai spus profesorul b\c\uan. „Abia a venit de la

S\nduleni [i s-a integrat
perfect `n colectivitate. Este
un copil de nota 10 la toate
materiile“, a afirmat prof.
Daniela Silvia B=rzu, director
al Liceului de Art\ din Bac\u.
Impresionat de talentul s\u, de
maniera `n care picteaz\ [i de afinit\]ile evidente
cu arta religioas\, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a hot\r=t, `nc\ din prim\var\, ca George Ovidiu Rusu, s\ primeasc\ o burs\ de studiu [i alte ajutoare din partea
Bisericii. Pe l=ng\ cei 400 lei acorda]i lunar p=n\ acum de parohia „Sf.
Nicolae“ din Bac\u, George beneficiaz\, prin intermediul Biroului de
Asisten]\ Social\ [i Filantropie al Arhiepiscopiei, pe toat\ durata anului
[colar [i de o mas\ de pr=nz gratuit\. „Vom continua s\ `l sus]inem pe
toat\ durata anilor de studiu, pentru a-[i putea perfec]iona studiile [i
pentru a-[i pune `n valoare darurile pe care Dumnezeu i le-a d\ruit“, a
afirmat PS Episcop Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)
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FILANTROPIE

Resfin]irea paraclisului de la
Spitalul de Psihiatrie din Roman
~n dup\-amiaza zilei de pr\znuire a Na[terii
Sf. Ioan Botez\torul, la Spitalul de Psihiatrie
„Sf. Nicolae“ din Roman, a avut loc slujba de
resfin]ire a paraclisului „Sf. Nicolae“. Ceremonia religioas\ a fost oficiat\, din `ncredin]area
PS Episcop Ioachim B\c\uanul, de c\tre p\rin-

tele protopop Florin }uscanu, al\turi de un sobor de preo]i. Construit sub coordonarea Ioan
Antoci [i sfin]it `n anul 1996, l\ca[ul de cult i-a
avut `n grij\, ini]ial, pe copiii de la Casa de
Copii din Roman, institu]ie ce a func]ionat `n
acest spa]iu, pân\ `n anul 2006, când copiii au

fost muta]i `n module sociale. Dup\ trei ani, `n
aceea[i loca]ie au fost adu[i personalul medical
[i bolnavii de la Spitalul de bolnavi psihici cronici adul]i Gâdin]i. ~ncepând din iarna anului
trecut, cu binecuvântarea PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, paraclisul „Sf. Nicolae“ a fost ref\cut de preotul C\t\lin Cre]u, asistent social al
Protopopiatului Roman, cu scopul de a oferi asisten]\ religioas\ personalului medical [i celor
aproape 200 de persoane care activeaz\ actualmente `n acest spital. (pr. Ctin.GHERASIM)

Cantina social\ de la „Sf. Gheorghe“,
la aproape un deceniu de func]ionare
La Cantina „Samarineanul milostiv“
de la Biserica „Sf. Gheorghe“ din Bac\u
s-a a[ternut lini[tea. Cei 22 de elevi nu
mai alearg\, la orele pr=nzului, spre u[a
deschis\, de unde, `n timpul [colii, `i `mbie zilnic aromele m=nc\rurilor preg\tite `n buc\t\rie. Au `ncetat [i rug\ciunile
domne[ti rostite, de luni p=n\ vineri, de
cei pe care Hristos `i vede ca mo[tenitori
ai cerului. A mai trecut un an `n care
oaspe]ii dragi de la „Samarineanului
Milostiv“ au dovedit c\ sunt [i buni cre[tini [i copii buni la `nv\]\tur\. Pentru c\
mul]i dintre ei au `nceput s\ deprind\
aici, `n pridvorul bisericii, felul `n care `l
pot cunoa[te pe Dumnezeu, nu doar prin
studiu [i prin lectur\, ci [i prin rug\ciune
[i dragoste fa]\ de semeni.
Programul social filantropic, derulat de un
deceniu la parohia „Sf. Gheorghe“ bAC\U, sub
coordonarea p\rintelui paroh Radu Vasile, cu
binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-a bucurat de sus]inerea consecvent\
a credincio[ilor ce alc\tuiesc parohia din zona
Corni[a. O dovad\ c\ b\c\uanii sunt oameni cu
o spiritualitate deosebit\, impresiona]i de
suferin]ele celor mai nec\ji]i dintre semeni,
dispu[i ca, din pu]inul lor, `n ciuda prognozelor
socio-economice, s\-[i manifeste credin]a
lucr\toare. „Anul 2009 s-a dovedit a fi un an
destul de costisitor pentru parohia noastr\, prin
executarea unor lucr\ri de pictur\ exterioar\ la
biseric\ `n valoare de 200.000 lei. Cu toate
aceastea, nu s-a renun]at la oferirea masei de
pr=nz pentru cei 22 de elevi, proveni]i din
familii cu venituri modeste, copii care apar]in
de cele dou\ [coli, nr. 10 [i nr. 27, deoarece nu
am dorit s\ `ntrerupem aceast\ tradi]ie frumoas\, consolidat\ la parohia noastr\“, a declarat preotul Radu Vasile. De[i refuz\ s\ voranul II (X) nr. 6

Beneficiarii serviciilor oferite de Cantina „Samarineanul milostiv“,
primind binecuv=ntarea lui Dumnzeu de ziua lor, 1 iunie 2010

beasc\ prea mult despre ac]iunea derulat\ la biserica din Corni[a, cu implica]ii materiale [i financiare deloc neglijabile, p\rintele paroh nu
trece cu vedere generozitatea pe care credincio[i de aici, [i numai, o manifest\ fa]\ de copii
cu posibilit\]i reduse. „Dac\ ne g=ndim la
valoarea cheltuielilor pentru sus]inerea zilnic\
a acestei cantine, respectiv procurarea de alimente, preg\tirea hranei, c\ldur\, lumin\ etc,
acestea sunt destul de importante, ajung=nd la
peste 35.000 lei `ntr-un an [colar. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat, prin d\rnicia enoria[ilor
no[tri [i a sponsorilor, `n mod constant familiile Nechita [i Otto, dar [i al]ii, cum ar fi cei de
la Eon Electrica s.a.m.d., pentru care, `n numele parohiei [i al copiilor de la «Samarineanul milostiv», le mul]umim [i rug\m pe

M=ntuitorul Hristos s\ le d\ruiasc\ s\n\t\tate
[i spor `n activit\]ile pe care le deruleaz\“, a
mai spus pr. Radu.
Cu toate c\ greut\]ile nu ocolesc comunitatea b\c\uan\, p\rintele de la Sf. Gheorghe are
speran]a c\ ac]iunile de milostenie vor continua
[i `n anii viitori, acestea fiind considerate parte
integrant\ din via]a parohiei. „A[a cum am spus
[i `n alte ocazii, parohia noastr\ manifest\ aceast\ grij\ pentru copiii s\rmani, mai ales c\
ei sunt fiii no[tri spirituali, iar cele dou\ [coli
sunt `n raza noastr\ de activitate. Rug\m pe
Bunul Dumnezeu s\ ne dea puterea ca `n anul
[colar ce urmeaz\, 2010-2011, s\ continu\m aceast\ frumoas\ tradi]ie“, a conchis p\rintele
Radu Vasile. (pr. Ctin GHERASIM)
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Luni, 28 iunie, [edin]a de constituire a noului Consiliu
eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
pentru mandatul 2010-2
2014.

ACTUALITATE

Constituirea
Consiliului
Eparhial al
Arhiepiscopiei
Romanului
[i Bac\ului
~n sala de [edin]e a Centrului Eparhial Roman a avut loc luni, 28 iunie, [edin]a de constituire a noului Consiliu eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pentru mandatul
2010-2014. {edin]a a fost prezidat\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Noii membri ai Consiliului eparhial sunt:
pr. Costic\ Busuioc, pr. Ioan Palur, pr. Ionel
Doru, dl. prof. Lauren]iu Dan Leoreanu, dl.
notar Sorin Tudor, dl. ing. Costel Otto, dl. ing.
Costel R\ducanu, dl. ing. Dumitru Marius
Chirib\u, dl. ec. Constantin Custur\. Acestora
li s-au adus la cuno[tin]\ atribu]iile pe care le
au `n cadrul organului executiv al Adun\rii
eparhiale. Membrii mireni au fost `ndemna]i s\
aib\ o prezen]\ activ\ `n ceea ce prive[te problemele discutate la fiecare [edin]\. {edin]a de
constituire a fost `n acela[i timp [i prima
[edin]\ de lucru, `ncât pe ordinea de zi s-au
aflat mai multe hot\râri, `ntre care unele privitoare la implicarea `n ajutorarea familiilor
afectate de inunda]ii, hot\râri de ordin administrativ-canonic, economic [i patrimonial.
Pe lâng\ membrii propriu-zi[i ai Consiliului, la `ntâlnire au mai participat p\rintele Ioan
Gherasimescu, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, p\rin]ii consilieri [i inspectori de la Centrul eparhial, cât [i
protoiereii celor [ase protopopiate din cuprinsul Eparhiei, Conform Statutului pentru Organizarea [i Func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Române. Consiliul eparhial este organul executiv al Adun\rii eparhiale [i are `n competen]\
problemele biserice[ti: administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale [i funda]ionale pentru `ntreaga eparhie.
Consiliul eparhial se compune din nou\ membri, trei clerici [i [ase mireni, ale[i pentru patru
ani de Adunarea eparhial\ dintre membrii ei.
Pre[edintele Consiliului eparhial este chiriarhul locului sau loc]iitorul desemnat canonic [i
poate convoca consiliul ori de câte ori este
nevoie, acesta fiind legal constituit cu prezen]a
a cel pu]in a dou\ treimi din num\rul membrilor s\i [i luând hot\râri cu votul a jum\tate
plus unu. (pr. Ctin GHERASIM)

Ortodoxia româneasc\
al\turi de statul italian
`n probleme religioase
Va fi sau nu expus crucifixul `n
locurile publice? Aceast\ `ntrebare
`[i caut\ r\spuns `n condi]iile `n care
la Curtea European\ a Drepturilor
Omului (CEDO) s-a judecat, pe 30 iunie 2010, recursul statului italian `n
leg\tur\ cu dreptul de expunere a
crucifixului `n locurile publice. ~n aceast\ situa]ie, Patriarhia Român\,
care `n prezent are peste un milion
de credincio[i ortodoc[i români `n
Italia, sus]ine demersul actual al autorit\]ilor italiene [i `[i reitereaz\
pozi]ia de dezaprobare a hot\r=rii
CEDO, pozi]ie exprimat\ public `nc\
din data de 20 noiembrie 2009, pe
care o red\m `n cele ce urmeaz\, `ntr-o form\ concentrat\.
„Patriarhia Român\ consider\ nedreapt\ hot\rârea CEDO din luna
noiembrie 2009, prin care statul italian era obligat s\ elimine crucifixele
din [colile publice, deoarece constituie un atentat la adresa identit\]ii religios-spirituale a poporului italian
[i, implicit, a majorit\]ii cet\]enilor
europeni. Prin astfel de hot\r=ri se
exprim\ o tendin]\ de exilare a re-

ligiei `n spa]iul privat [i de negare a
rolului cre[tinismului `n societate,
a[a cum se `nt=mpla `n timpul regimului comunist din Europa r\s\ritean\, c=nd o minoritate ideologic\
totalitar\ obstruc]iona [i chiar persecuta credin]a, tradi]ia [i cultura majorit\]ii popula]iei cre[tine. Fundamentul cre[tin al Europei nu este
doar o simpl\ r\d\cin\ a acesteia, ci
o matrice axiologic\ sau valoric\ inconfundabil\, care s-a imprimat `n
cultura [i civiliza]ia european\ ca atitudine de ap\rare [i promovare a
demnit\]ii [i libert\]ii umane, ca receptivitate fa]\ de valorile universale. Apreciem c\ o societate nu
poate exista f\r\ simboluri, iar dac\
simbolurile cre[tine religioase devenite simboluri na]ionale culturale
laice, purt\toare de valori umane
universale, vor fi excluse din spa]iul
public, simboluri de alt\ natur\
(comercial-consumiste) le vor lua
locul, ca urmare a pierderii identit\]ii culturale na]ionale“, se arat\ `n
comunicatul Patriarhiei Rom=ne. (pr.
Ctin GHERASIM)
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CALEA
PELERINULUI

Calapode[ti, punct de referin]\ pe harta Ortodoxiei
Satul Calapode[ti a intrat `n circuitul valorilor
spirituale ortodoxe universale datorit\
Sfântului Antipa, n\scut pe aceste
meleaguri [i care, pentru sfin]enia
vie]ii sale, este cinstit ast\zi
de toat\ Ortodoxia

„De când s-a deschis m\n\stirea de la
Calapode[ti `nchinat\ Sf=ntului Antipa, n\scut
pe aceste meleaguri, se serbeaz\ aici dou\ hramuri. Mai `ntâi cel din 10 ianuarie, când este
pr\znuit Sfântul Antipa, [i, al doilea hram,
când iar\[i se face pelerinaj, `n Duminica
Tuturor Sfin]ilor Români, care urmeaz\ dup\
Duminica Tuturor Sfin]ilor“, ne-a explicat PS
Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Ierarhul de la Roman a fost prezent la Calapode[ti anul acesta, `n ziua celui de-al doilea hram,
pentru a se ruga al\turi de credincio[ii acestei
regiuni, dar [i pentru a „avea o discu]ie cu personalit\]i ale vie]ii publice din cadrul jude]ului Bac\u
pentru ajutorarea acestei zone, care, de[i bogat\
spiritual, este defavorizat\ material“, a precizat PS
P\rinte Episcop Ioachim.

Viitor loc de pelerinaj panortodox
Se dore[te ca la Calapode[ti, `n viitor, s\ se
dezvolte un centru de pelerinaj interna]ional, `n
colaborare cu alte state ortodoxe, `n care
Cuviosul Antipa se bucur\ de o cinstire deosebit\. „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu
inten]ion\m ca, `n viitorul apropiat, s\ aducem `n
satul natal al Cuviosului Antipa, delega]i din
partea Bisericii Ortodoxe Ruse [i a celei
Grece[te, ]\ri `n care cultul Sfântului s-a `mpropriat cu mult `nainte de a fi cunoscut la noi.
Sfântul Antipa este cinstit [i recunoscut `n toat\
Ortodoxia“, a precizat PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul. Dup\ cum se [tie, Sfântul Antipa de
la Calapode[ti este singurul român athonit
pr\znuit de Biserica Ortodox\ Român\, Biserica
Ortodox\ Rus\ [i Sfântul Munte Athos, care a
fost trecut `n rândul sfin]ilor printr-o canonizare
spontan\, venit\ `ndat\ dup\ trecerea sa la cele
ve[nice, ceea ce constituie [i un temei pentru recunoa[terea sfin]eniei sale de c\tre biserica

anul II (X) nr. 6

str\mo[easc\. Biserica Ortodox\ Român\ l-a canonizat pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti `n anul 1992. Iar PS Ioachim B\c\uanul a
scris slujba acestui sfânt, care se cite[te `n biserici `n ziua de 10 ianuarie.

Cinstirea Sf=ntului Antipa,
rom=nul de la Valam
Sat de r\ze[i, dat=nd din vremea lui {tefan cel
Mare, actualmente cu doar c=teva zeci de familii,
Calapode[ti revine, `ncetul cu `ncetul, `n aten]ia
cre[tinilor din `ntreaga lume ortodox\, datorit\
Cuviosului Antipa. Sf=ntul Antipa este cinstit `n
aceast\ parte a Bac\ului nu doar la 10 ianuarie, ci
[i `n Duminica Tuturor Sfin]ilor Rom=ni. De la
un an la altul, num\rul celor dornici s\ ajung\ pe
meleagurile `n care a v\zut lumina zilei rom=nul
de la Valaam a `nceput s\ creasc\.
Anul acesta, la trecerea celor dou\
s\pt\m=ni dup\ Rusalii, la Calapode[ti, cu
prilejul hramului, „a fost o slujb\ deosebit\.
Ceea ce a impresionat a fost faptul c\ au venit
foarte mul]i credincio[i, din toate zonele
jude]ului Bac\u [i nu numai. Al\turi de noi [i
de credincio[ii locului, s-au aflat la
Calapode[ti [i un num\r mare de preo]i, at=t
din eparhia noastr\, c=t [i din Episcopia
Hu[ilor [i Arhiepiscopia Buz\ului [i Vrancei.
Aceasta demonstreaz\ c\ evlavia pentru Sf.
Antipa [i pentru locul unde el s-a n\scut s-a
imprimat `n sufletele credincio[ilor din toat\
aceast\ parte a Moldovei“, a declarat PS
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, exprim=nd
dorin]a de a aduce acas\ o parte din moa[tele
Sf=ntului Antipa. Astfel satul Calapode[ti
va deveni loc de pelerinaj pentru to]i cei iubitori de sfin]i [i de Dumnezeu. ~n prezent,
la M\n\stirea Calapode[ti se p\streaz\ de la
Sf. Antipa crucea de duhovnicie pe care a folosit-o Sf=ntul.

Lucr\ri prin mijlocirea Sfântului
[i ajutorul lui Dumnezeu
Totodat\, prezen]i la eveniment, reprezentan]ii autorit\]ilor centrale, jude]ene [i locale [i-au
exprimat convingerea c\ vor g\si metode de a
contribui la finalizarea lucr\rilor de construc]ie la
biserica Sf=ntului Antipa, ce va `ntregi complexul
monastic care se construie[te la Calapode[ti.
Noul ansamblu, care se ridic\, cu binecuv=ntarea [i sub `ndrumarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, de c\tre pr. stare] Pahomie Parfene, va
cuprinde casa arhiereasc\, trapeza mare, chilii
pentru c\lug\ri [i camere de cazare pentru oaspe]i.
„De când am pornit [antierul, Sf. Antipa ne-a
ajutat foarte mult. Se `ntâmpl\ adesea ca `nainte
de a pl\ti constructorii s\ nu avem nici un ban `n
vistieria m\n\stirii. ~ns\, prin mijlocirea Sfântului [i ajutorul lui Dumnezeu, reu[im s\ ne achit\m de obliga]ii. Nu am r\mas niciodat\ cu mai
mult sau mai pu]in“, a declarat protos. Pahomie
Parfene. Programul liturgic de la M\n\stirea
Calapode[ti este urm\torul: Cele [apte Laude au
loc `n fiecare zi, iar Sfânta Liturghie se oficiaz\
miercurea, vinerea, sâmb\ta, duminica [i `n s\rb\tori. Ob[tea este format\ din cinci monahi.

„~l a[tept\m s\ vin\ «acas\»“
Credincio[ii care au venit la Calapode[ti de
s\rb\toarea celui de-al doilea hram au m\rturisit
faptul c\ au mare evlavie la Sf. Antipa, dar sunt lega]i [i de locurile `n care acesta a vie]uit. „Am auzit
de Sf. Antipa `n urm\ cu cinci ani, când am ajuns
aici pentru prima dat\. De atunci vin aici m\car de
dou\ ori pe an.”, a declarat Vlad Pu[cu]\, 19 ani
din Bucure[ti. „Atât eu, cât [i copiii mei avem
mare evlavie la Sf. Antipa de la Calapode[ti, care
a fost luminat de Dumnezeu cu puterea Sfântului
Duh [i `l a[tept\m s\ vin\ «acas\»“, a spus Elena
Apostol. (pr. Ctin GHERASIM)
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Delimitarea `n timp [i spa]iu sunt
coordonate esen]iale ale intr\rii lui
Hristos `n istorie, iar despre Pilat
dau m\rturie chiar [i istoricii romani.

DOSAR

Cu Dumnezeu prin istorie
De peste [aisprezece secole, cre[tinii ortodoc[i rostesc `n Sfânta Biseric\, stâlp
[i temelie a adev\rului (cf. I Tim.3,15), `n cadrul Sfintei Liturghii, al Sfintelor
Taine [i ierurgii, la [coal\ sau `n casele lor, ne`ncetat [i neschimbat, Crezul,
cea mai concis\ [i clar\ expunere a adev\rurilor fundamentale vindec\toare
[i mântuitoare ale credin]ei noastre ortodoxe, formulat\ sub `nr=urirea
Duhului Adev\rului (cf. I Ioan 4, 6) de cei 318 Sfin]i P\rin]i de la Sinodul I
ecumenic de la Niceea (325) [i completat\ de cei 150 de Sfin]i P\rin]i de la
Sinodul al II-lea ecumenic, ]inut la Constantinopol, `n 381.
~n Simbolul Credin]ei se transmite `n chip
tainic, prin harul Duhului Sfânt, darul credin]ei
celei adev\rate, neschimbate [i nep\tate, de la
p\rin]i la copiii.
Cele dou\sprezece articole ale Crezului ne
duc cu gândul la cei doisprezece Apostoli, care
au vestit Evanghelia la toat\ f\ptura (cf. Mc.
16,15), pân\ la marginile lumii, `mplinind porunca Mântutorului Iisus Hristos. ~ncepând cu
doxologia adus\ Tat\lui Ceresc, Cel necreat Care a creat toate, Proniatorul Ce trimite pe Fiul
S\u Unul N\scut, duh din duh din ve[nicie (cf.
Ioan 4,24), la plinirea vremii, `n lume, din iubire de oameni (cf. Ioan 3,16) pentru vindecarea, dezrobirea [i mântuire nostr\, lucrare pe care o continu\ Duhul Sfânt `n Biserica cea plin\
de Treime. Toate se `ntemeiaz\ pe revela]ia dumnezeiasc\, de care Dumnezeu a binevoit s\ ne
`mp\rt\[im prin Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie [i contureaz\, `n esen]\, planul mânturii umanit\]ii de c\tre Dumnezeu cel Unul `n fiin]\ [i
`ntreit `n persoane, fiind, totodat\, dovad\ suprem\ a infinitei Sale iubiri jertfelnice pentru noi.

Coordonate esen]iale ale
intr\rii lui Hristos `n istorie

nic de autodivinizare, cu toate c\ suta[ul pare s\
fie tocmai acea excep]ie ce ne arat\ c\, dac\
vrei, `ntâlnirea cu Dumnezeu te poate schimba
radical [i definitiv. Numele lui Pilat este legat
de procesul infam al Mântuitorului, de judecata
acestei lumi c\reia Dumnezeu-Omul i se
supune, f\r\ a refuza paharul suferin]ei, singur\tatea tr\d\rii, coroana de spini sau crucea
de pe umeri [i moartea tocmai pentru a-i arat\
micimea [i neajunsurile. Era nevoie de asta mai
ales c\ uneori dreptatea era pus\ chiar deasupra
vie]ii, dup\ cum o arat\ chiar Legea Talionului
(cf. Deut.19.21).
{i totu[i, Sfin]ii P\rin]i ilumina]i de Sfântul
Duh au amintit din ra]iuni apologetice pe Pilat,
al\turi de cârtitorii iudei, tocmai pentru a [ti `n
care Hristos trebuie s\ credem, pentru a nu
c\dea `n mâna hristo[ilor mincino[i. Deci singurul [i unicul Hristos adev\rat, Fiul lui
Dumnezeu celui Viu, Mesia nu poate s\ fie
decât acela ar\tat de Duhul Adev\rului [i acesta
este Iisus Hristos, Cel r\stignit la Ierusalim `n
timpul guvern\rii procuratorului roman Pontiu
Pilat. Delimitarea `n timp [i spa]iu sunt coordonate esen]iale ale intr\rii lui Hristos `n istorie,
iar despre Pilat dau m\rturie chiar [i istoricii ro-

mani. Mai mult decât atât, Sfin]i P\rin]i se arat\
profunzi cunosc\tori ai gândirii acestui veac, `n
care mul]i s-au `ndoit de existen]a istoric\ real\
a Mântuitorului, dar nu aveau niciun dubiu despre existen]a unui procurator, Pilat din Pont
,din timpul domniei lui Tiberiu Cezar!

Prin Crez, Biserica ne ajut\
s\ evit\m relativismul moral
Pe de alt\ parte, Pilat este simbolul p\gânilor [i al necredincio[ilor. Legile romane sunt
considerate [i ast\zi `ntre realiz\rile remarcabile ale civiliza]iei umane, fiind la baza multora din legile statelor laice moderne. Cu toate
acestea, atunci când o lege, fie ea [i cea roman\, g\se[te vinovat pe Cel f\r\ de vin\,
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catul lumii, ea se compromite iremediabil. ~n mod
paradoxal, chiar e[ecul acestui simulacru de
proces arat\, o dat\ `n plus, necesitatea jertfei
Celui ce a plecat Cerurile.
Inspirat spunea cineva c\ Dumnezeu râde de
legalismul nostru! ~n Pilat sunt stigmatizate
toate acele legi, `mpreun\ cu autorii [i executorii lor, care, `n numele unor idealuri, de altfel
nobile, se dovedesc pline de cinism [i inconsecven]\, dup\ cum o arat\ gestul sp\l\rii mâinilor [i eliberarea lui Barabas. Conduc\torii
sunt `ntotdeauna responsabili fa]\ de puterea
care li s-a dat, aflându-se `n permanen]\ `ntre
Dumnezeu [i oamenii.
Prin Crez, Biserica ne ajut\ s\ evit\m [i s\
`nfrunt\m relativismul moral, fiind asemenea
unui far ce arat\ `n permanen]\ nou\, tuturor,
drumul `ntoarcerii noastre acas\, `n bra]ele
Tat\lui Ceresc asemeni fiului risipitor. (pr. drd.
Ciprian BURC|)

Ceea ce ne atrage aten]ia `n formularea
Crezului, dincolo de folosirea termenului patristic homousios pentru rela]ia din ve[nicie
dintre Dumnezeu-Tat\l [i Dumnezeu-Fiul, care
de[i nu este biblic este pe deplin justificat scripturistic [i de men]ionarea doar a unei singure
taine a Bisericii [i anume Botezul, este singurul
nume propriu pe care `l g\sim men]ionat `n articolul al VI-lea [i anume acela a lui Pilat din
Pont, reprezentantul Cezarului.
Consider\m c\ este relevant s\ `n]elegem
ra]iunea acestui fapt. ~mp\ratul Cerurilor coboar\ `n intimitatea noastr\ `n chip tainic [i minunat pe p\mânt, aducând flac\ra iubirii dumnezeie[ti celor care [edeau `n latura [i `n umbra
mor]ii p\catului (cf. Isaia 9,1), singura care ne
poate lumina calea spre ve[nicie. Hristos
Domnul ne `ndeamn\ s\ d\m Cezarului ce este
al Cezarului [i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, dar este evident c\ nu putea s\ existe o
reciprocitate la nivelul p\gânului idolatru dorBuletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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„Poporul nostru este un neam de sfin]i“
S\rb\toarea Sfin]ilor Români a fost instituit\ de c\tre Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române `n anul 1992. Tot atunci a fost
stabilit\ ca dat\ pentru pr\znuirea acesteia, a doua duminic\ dup\
Rusalii. Aceast\ Duminc\ a devenit ziua `n care sunt cinsti]i sfin]ii
români cunoscu]i [i necunoscu]i.
~n calendarul cre[tin s-a `nscris, dintru `nceput, numele unor
daco-romani, care au m\rturisit [i ap\rat dreapta-credin]\. Unii
dintre ei au fost binecunoscu]i [i pre]ui]i pentru via]a lor des\vâr[it
cre[tin\, fiind canoniza]i adesea de alte Biserici decât cea na]ional\
[i de alte neamuri, ceea ce demonstreaz\ caracterul de universalitate al sfin]eniei.
Din anii 1950-1965 s-au f\cut primele canoniz\ri `n Biserica
noastr\, oficializându-se ceea ce s-a numit „canonizarea spontan\,
prin evlavia popular\“.
~n cele ce urmeaz\, `ntr-un interviu acordat pentru publica]iile
Lumina, ale Patriarhiei Rom=ne, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, explic\ semnifica]iile Duminicii `nchinate Tuturor Sfin]ilor Rom=ni, precum [i
condi]iile care trebuie `ndeplinite la canonizarea unui sf=nt.
Preasfin]ite P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, ce pr\znuim `n
duminica a doua dup\ Rusalii?

S-a stabilit `nc\ de mult\ vreme `n Biseric\
de c\tre Sfin]ii P\rin]i ca prima duminic\ dup\
Rusalii s\ fie `nchinat\ tuturor sfin]ilor cre[tin\t\]ii. ~ns\, datorit\ faptului c\ `n Ortodoxie
Bisericile sunt organizate dup\ popoare, dup\
culturi, s-a statornicit, `n ultimul timp, s\ fie [i
o duminic\ a sfin]ilor fiec\rui neam. Aceast\
duminic\ urmeaz\ dup\ Duminica Tuturor Sfin]ilor. Astfel, fiecare popor ortodox are duminica
sfin]ilor din neamul s\u. A[a putem vorbi despre duminica `nchinat\ sfin]ilor din Grecia,
sfin]ilor Atonului, sfin]ilor Bisericii din Rusia.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a considerat c\ este un lucru important
s\ fie o s\rb\toare special\ `nchinat\ sfin]ilor
români, deoarece cre[tinismul nostru este apostolic. De când Sfântul Apostol Andrei a
`ns\mân]at cuvântul Evangheliei lui Hristos `n
p\r]ile noastre, `n Dobrogea, au rodit genera]ii
dup\ genera]ii de cre[tini. {i, iat\, acum ne bucur\m c\ poporul român a dat na[tere, cu
fiecare genera]ie, unor noi sfin]i. O parte dintre
ace[ti sfin]i ai neamului au fost p\stra]i de
con[tiin]a Bisericii. Astfel, celor mai mul]i dintre ei le cunoa[tem nu numai numele, ci [i cum
[i-au tr\it via]a, cum [i-au modelat-o dup\
poruncile Evangheliei lui Hristos, dup\
canoanele Bisericii, dup\ tradi]ia primit\ de la
`nainta[i. Deci am putea spune c\ poporul nostru este un neam de sfin]i, un popor care a fost
r\stignit de mai multe ori `n istoria sa [i a `nviat
datorit\ rug\ciunilor sfin]ilor - pentru c\ sfin]ii
sunt rug\tori la Dumnezeu pentru neamul lor.
anul II (X) nr. 6

PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, membru `n
Comisia liturgic\ a Sf=ntului Sinod al BOR, a alc\tuit,
p=n\ `n prezent, slujbele a 20 de sfin]i rom=ni

„Sfin]ii provin din toate
categoriile sociale“
Ce `nainta[i ai no[tri au primit sfin]enia?

Sfin]ii provin din toate categoriile sociale.
Ace[tia se afl\ `n toate treptele sau `n toate cetele de sfin]i. Primii [i cei mai cinsti]i sunt martirii. Având un cre[tinism primar, poporul nostru are [i martiri din primele veacuri cre[tine.
Sunt cunoscu]i martirii dobrogeni, dar [i al]i
martiri, din celelalte regiuni ale p\mântului
str\bun. La ace[tia se adaug\ sfin]ii cuvio[i, ierarhi, voievozi (mai pu]ini decât la alte popoare,
unde s-au canonizat mai u[or unii voievozi, boieri [i oameni cu privilegii [i responsabilit\]i `n
societate), mame cre[tine, c\lug\ri [i c\lug\ri]e.
Dar poporul român are [i foarte mul]i sfin]i
anonimi. Nu `ntâmpl\tor, `n 1986, s-au descoperit la M\n\stirea Neam], chiar sub aleea care
ducea spre biseric\, moa[tele unui sfânt r\mas
`nc\ necunoscut.
Un argument `n favoarea existen]ei unei
vie]i spirituale intense pe teritoriul patriei noastre poate fi remarcat [i `n num\rul mare de toponime [i hidronime rom=ne[ti, care fac trimitere la nume de sfin]i sau la cei care s-au nevoit
pe aceste meleaguri. P\rintele Ioanichie Balan,
când a scris cartea „Vetre de sih\strie româneasc\“, `n capitolul dedicat toponimiei [i hidronimiei române[ti, a remarcat c\ sunt foarte
multe denumiri de acest tip: „La cruce“, „La
chilii“, „Poiana sihastrului“, „Poiana lui Pahomie“, „Pârâul lui Chiril“ s.a.. Chiar dac\ noi nu
cunoa[tem pe cei care au sih\strit `ntr-o anumit\
zon\, a r\mas `n tradi]ie c\ acolo a fost, cândva,

o chilie de c\lug\ri, a cuiva care s-a retras `n
sih\strie pentru a tr\i via]a `n Hristos, dup\
Evanghelie, via]a filocalic\, `n lini[te. De altfel,
Sfântul Mitropolit Dosoftei, `n „Didahiile“ sale,
unde vorbe[te despre via]a [i petrecerea sfin]ilor, spune c\ p\durile Carpa]ilor mi[unau de
c\lug\ri. Nu [tim c=]i dintre ace[tia nu vor fi fiind sfin]i, c\ci despre mul]i dintre aceia care
s-au retras `n mun]i, `n pe[teri, numai
Dumnezeu [tie cum au tr\it [i cum au murit.
Din poporul român s-au ridicat [i foarte mul]i
eroi, a c\ror nume le [tie doar Dumnezeu, dar
Biserica `i consider\ `nscri[i `n cartea cerurilor,
rug\tori pentru neamul nostru.
Cum se manifest\ cinstirea credincio[ilor români fa]\ de sfin]i?

Poporul nostru are o evlavie deosebit\ pentru sfin]i. Se cunosc mari pelerinaje, emblematice pentru spiritualitatea poporului român.
Astfel, putem vorbi despre cunoscutul pelerinaj
la moa[tele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure[tilor, la Sfânta Parascheva de la
Ia[i - acesta fiind unul dintre cele mai mari din
`ntreaga ]ar\ -, pelerinajul din Suceava, la Sfântul Ioan cel Nou, apoi altele: la Sfânta Filofteia
de la Arge[, Sfântul Iosif de la Parto[, Sfântul
Calinic de la Cernica. Au ap\rut, mai recent,
moa[te ale unor sfin]ilor dobrogeni - cum sunt
Sfin]ii martiri de la Niculi]el [i, mai nou, Sfin]ii
Epictet [i Astion - la care s-au instituit noi pelerinaje. De o amploare mai mic\ sunt pelerinajele la Sfântul Teodosie de la Brazi, la Sfântul
Onufrie de la Vorona - ale c\rui moa[te, dup\
canonizare, s-au scos din cimitirul M\n\stirii de
la Vorona, fiind puse spre `nchinare -, la Sfântul
Gheorghe de la Cernica, la Sfântul Grigorie
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Foarte binevenit\ este ini]iativa Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel de a lega pr\znuirea sfin]ilor
români de hramurile m\n\stirilor unde ace[tia
[i-aau dat ob[tescul sfâr[it sau unde sunt moa[tele lor.

INTERVIU

Primele canoniz\ri
de sfin]i români
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, `n [edin]a sa din 28 februarie 1950,
a f\cut `nceputul canoniz\rii sfin]ilor de
origine româneasc\, hot\rând:
a) Introducerea `n `ntreaga noastr\
Biseric\ a cultului Sfântului Ioan Valahul,
(cu zi de pomenire la 12 mai), precum [i
introducerea sau recunoa[terea formal\ a
cultului local al unor martiri ai Ortodoxiei
române[ti din Ardeal [i al unor ierarhi
români cu via]\ `mbun\t\]it\, [i anume (`n
ordinea vechimii lor):
b) Cuviosul P\rinte Iosif cel Nou de la
Parto[, mitropolit al Banatului din sec.
XVII (`ntre 1650-1653), cu zi de pomenire
la 15 septembrie; sfintele sale oseminte se
p\streaz\ azi la catedrala mitropolitan\ din
Timi[oara;
c) Mitropoli]ii Iorest (Ilie) [i Sava
Brancovici ai Ardealului, din sec. XVII,
amândoi cu titlul de „m\rturisitori“ [i zi
comun\ de pomenire la 24 aprilie. Au suferit pentru ap\rarea Ortodoxiei Române[ti
din Ardeal; cel dintâi a murit la m\n\stirea
Putna la 12 martie 1678, iar al doilea `n
aprilie 1680;
d) Cuvio[ii ieromonahi Visarion Sarai
[i Sofronie din Cioara [i drept-credinciosul
]\ran Oprea Nicolae (Micl\u[) din S\li[tea
Sibiului, to]i trei lupt\tori `mpotriva unirii
religioase cu Roma, `n sec. XVIII, vor fi
cinsti]i cu titlul de „m\rturisitori“ [i cu zi
comun\ de pomenire la 21 octombrie (ziua
Re`ntregirii Bisericii Ortodoxe Române
din Transilvania);
e) Sf. Ierarh Calinic Cernicanul, stare]
al m\n\stirii Cernica de lâng\ Bucure[ti, cu
zi de pomenire la 11 aprilie (moa[tele sale
se afl\ la m\n\stirea Cernica, unde a fost
`nmormântat). (sursa: http://www.crestinortodox.ro)

Â Dasc\lu. Astfel se `mpropriaz\ [i cultul sfin]ilor
care au fost canoniza]i `n ultimii ani.
Pr\znuirea sfin]ilor rom=ni, legat\
de hramul marilor m\n\stiri

~n eparhia Preasfin]iei Voastre s-a nevoit
Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti. Cum
s-a dezvoltat cultul acestui sfânt cuvios?
Sf. Antipa de la Calapode[ti este cunoscut
ca sfânt `n toat\ Ortodoxia, cinstit `n Grecia [i
`n Rusia. Moa[tele lui sunt acolo unde [i-a dat
ob[tescul sfâr[it, la M\n\stirea Valaam din nordul `nghe]at al Rusiei. ~i dezvolt\m cultul `n
eparhie citindu-i acatistul o dat\ pe s\pt\mân\,

„Cuv=ntul dumnezeiesc pe p\m=ntul rom=nesc a odr\slit iar Biserica str\bun\
cu Sfin]i a `mpodobit, vrednici lupt\tori s-au ar\tat Mucenicii [i M\rturisitorii
care pentru Hristos via]a [i-au jertfit iar Cuvio[ii [i Pustnicii `ntru nevoin]e
urm=nd calea Domnului chipuri `ngere[ti au dob=ndit, Arhiereii [i Preo]ii ne`ncetat vestind Cuv=ntul Evangheliei au m\rturisit, iar binecredincio[ii Voievozi
Biserici au `n\l]at [i cu dreptsl\vitorii cre[tini cu r=vn\ [i jertfelnicie credin]a
ortodox\ [i ]ara au ap\rat, toate cetele Sfin]ilor `mpreun\ ruga]i pe milostivul
Dumnezeu s\ m=ntuiasc\ sufletele noastre.“ (Troparul Sfin]ilor Rom=ni)

`i construim o m\n\stire `n satul s\u natal, `i
cânt\m troparul, condacul [i slujba `n ziua de
pomenire, construim paraclise `nchinate lui,
facem funda]ii [i asocia]ii `n cinstea Sfântului
Cuvios. Aceasta este o manier\ de dezvoltare a
cultului unui sfânt `ntr-o regiune anume. A[a se
face [i pentru ceilal]i sfin]i mai noi - cum se
`nt=mpl\ la M\n\stirea Putna [i `n toat\
Moldova, `n ceea ce prive[te cultul bine-credinciosului voievod {tefan cel Mare [i Sfânt, al
Sfântului Daniil Sihastru `n p\r]ile Sucevei, al
Sfântului Leontie de la R\d\u]i. La ace[tia se
adaug\ Sfin]ii nem]eni.
Foarte binevenit\ `n acest sens este ini]iativa
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, de pe
vremea când era Mitropolit al Moldovei, de a
lega pr\znuirea sfin]ilor rom=ni de hramurile
m\n\stirilor unde ace[tia [i-au dat ob[tescul
sfâr[it sau unde sunt moa[tele lor. De exemplu,
la M\n\stirea Secu, care are hramul „T\ierea
Capului Sfântului Ioan Botez\torul“ (29 august), s-a fixat ziua de 30 august ca dat\ de
pr\znuire a Sfântului Mitropolit Varlaam, care
este `nmormântat `n aceast\ m\n\stire, c=t [i a
Sfântului Ioan de la Râ[ca [i Secu, episcopul
Romanului. S\rb\toarea acestor sfin]i rom=ni
recent canoniza]i a fost fixat\ imediat dup\
hram, când de obicei se face slujba ctitorilor
acelei m\n\stiri, d=nd astfel posibilitatea cred-

incio[ilor veni]i la hramul istoric s\ se `nchine [i
noilor sfin]i, amplific=nd astfel cultul acestora.
Mai sunt astfel de exemple de Sfin]i
nem]eni, a c\ror pr\znuire este legat\ de marile
praznice de la m\n\stiri. De exemplu, la hramul
M\n\stirii Sihla (Schimbarea la fa]\ - 6 august),
unde foarte mul]i credincio[i merg `n pelerinaj,
a doua zi este serbat\ Sfânta Teodora de la
Sihla. Ceea ce face ca `n acea perioad\ s\ fie un
pelerinaj amplu `n acea zon\. S\rb\torile sfin]ilor nem]eni `ncep la M\n\stirea Neam], cu cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Hozevitul de la
Neam] (5 august). A[adar, s-a c\utat ca sfin]ilor
s\ li se amplifice cultul [i legându-i de m\n\stiri
la care sunt tradi]ionale pelerinajele.
Care este cel mai important mod de
amplificare a cultului sfin]ilor?

Cel mai important mod de amplificare a cultului sfin]ilor const\ `n s\vâr[irea privegherii, a
acatistelor [i a paracliselor. Nu este suficient\
promulgarea canoniz\rii unui sfânt, care de altfel se face dup\ o cercetare [tiin]ific\ conform\
unor criterii de canonizare. Dosarul pentru canonizare este `naintat comisiilor Sfântului Sinod
[i abia dup\ aceea Sfântul Sinod, `ntrunit `n [edin]\, aprob\ canonizarea [i proclamarea sfântului respectiv. Aceasta este partea, s\ zicem, de
`nceput, `ns\ nu este suficient\. Apoi se prezint\
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Românii au con[tiin]a c\ `n acest
p\mânt se afl\ osemintele celor
care au murit pentru credin]\,
pentru neam, pentru glie.
Â icoana la proclamarea sfin]ilor, dup\ aceea se

cânt\ slujba [i aceasta intr\ `n tradi]ia poporului
[i `n tradi]ia liturgic\ a m\n\stiriilor [i a parohiilor. Astfel se amplific\ cultul [i evlavia pe care
o avem pentru ace[ti sfin]i ai neamului.
O alt\ modalitate de amplificare a cultului
sfin]ilor este zugr\virea chipului lor `n biserici. ~n
ultimii dou\zeci de ani s-au construit foarte multe
biserici, trei-patru mii, ceea ce poate fi privit [i ca
o oportunitate de a prinde `n desf\[ur\torul iconografic al bisericilor icoanele unor sfin]i nou canoniza]i. Unele dintre aceste biserici au fost `nchinate unor astfel de sfin]i, primind hramuri noi.

„Poporul ]ine mult la
sfin]ii neamului, a[a cum ]ine
[i la eroii neamului“
De ce trebuie s\-ii cinstim pe sfin]ii
români?

Evident c\ avem o evalvie mai mare la
sfin]ii neamului, pentru c\ sunt aproape de tradi]ia noastr\, au tr\it cum tr\im [i noi `n Biseric\, au respectat acelea[i cutume care `mpodobesc Ortodoxia. Astfel se ata[eaz\ credincio[ii
no[tri de sfin]ii rom=ni, dar n-a[ putea spune c\
`i neglijeaz\ pe ceilal]i sfin]i din Biserica Universal\.
Poporul ]ine mult la sfin]ii neamului, a[a
cum ]ine [i la eroii neamului, pentru c\ ei sunt
[i eroii credin]ei. Românii au con[tiin]a c\ ei `[i
duc via]a sub arborele libert\]ii, care este udat
de sângele martirilor. Au con[tiin]a c\ `n acest
p\mânt se afl\ osemintele celor care au murit
pentru credin]\, pentru neam, pentru glie.
Poporul român a fost statornic evlavios.
Sunt propu[i spre canonizare [i al]i
sfin]i români?

Da. Spre exemplu, `n p\r]ile Moldovei, `nc\
nu s-a `naintat dosarul de canonizare c\tre
Sfântul Sinod, dar preg\tim slujba Sfântului
Irinarh Rosseti, ctitorul Bisericii „Schimb\rii la
Fa]\“ de pe Muntele Tabor, unde este [i `nmormântat. Dar Sf. Irinarh este [i ctitorul M\n\stirii
Horai]a din jude]ul Neam]. Slujba acestui sfânt
este cea mai recent\ dintre cele pe care le-am
alc\tuit p=n\ acum. De asemenea, se lucreaz\ [i
la alc\tuirea dosarului de canonizare a Sf. Irinarh de la Horai]a. Fiecare eparhie are o comisie liturgic\ care cerceteaz\ toate propunerile de
sfin]i pentru canonizare. La Comisia de canonizare a Sfântului Sinod sunt, `n prezent, mai
multe dosare depuse, care se afl\ `n curs de
analizare.
Trebuie s\ se [tie, `ns\, c\ nu Sfântul Sinod
face sfin]ii, ci Dumnezeu. Noi, potrivit unor criterii, facem doar analiza vie]ii acestora, iar Biserica `i proclam\ sfin]i `n urma unei cercet\ri
am\nun]ite [i scrupuloase. Dumnezeu [tie când
trebuie s\ pun\ pe cineva `n calendarul Biseanul II (X) nr. 6

ricii. De aceea este foarte important ca noi s\
tragem concluziile, s\ sim]im c\ Dumnezeu `i
alege, pentru a-i proclama ca sfin]i, ca rug\tori.
Via]a `n Dumnezeu [i cu Dumnezeu s-a consumat deja `n istorie. Noi tragem doar concluziile, mai târziu sau mai devreme, depinde când
Dumnezeu ne inspir\.

„C=nd iube[ti sf=ntul,
Dumnezeu te inspir\
s\ `i po]i alc\tui slujba“
Fiind membru al Comisiei liturgice
a Sfântului Sinod, a]i alc\tuit textul mai multor slujbe de sfin]i. Cât
de anevoios este procesul de compunere a unei slujbe?

Am alc\tuit slujba a peste 20 de sfin]i care
au fost canoniza]i `n ultimul timp. ~ntre acestea,
se afl\: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti
- sfântul eparhiei Romanului [i Bac\ului, sfin]ii
ierarhi care au p\storit la Roman: Sfântul Teodosie de la Brazi, Sfântul Mitropolit Varlaam,
Sfântul Ioan de la Râ[ca [i Secu, Sfântul Cuvios
Iosif de la V\ratic. Am alc\tuit slujba [i unor
sfin]i din Dobrogea: Sfântul Dionisie Exiguul,
Sfântul Emilian de Durostorum. Dar [i a Sfântului Neagoe Basarab, a Sfântului Cuvios Ioanichie din Poiana Chiliilor de la Muscel, a
Sfântului Iachint de Vicina, a Sfântului Ghelasie de la Râme], a Sfântului Iosif de la Maramure[ [.a..
Compunerea slujbelor celor ce urmeaz\ a fi
canoniza]i nu a[ putea spune c\ este un proces
anevoios, dar, cu siguran]\, impune o leg\tur\
fiin]ial\ cu sfântul respectiv. Mai `ntâi, pentru
alc\tuirea slujbei unui sfânt trebuie f\cut\ o documentare foarte am\nun]it\, deoarece imnologia nu este nara]ie, ci o poveste imnologic\.

Trebuie ]inut cont de anumite criterii: trebuie s\
[tii muzic\ foarte bine, tipic, liturgic\ [i, evident, teologie, `ntrucât po]i s\ faci confuzii [i
erezii prin imnologie. De aceea trebuie s\ ai un
buchet de cuno[tin]e [i apoi `ncepi s\ scrii imnologia. Nu este greu sau u[or, numai cine a
cântat [i a stat foarte mult `n biseric\ cunoa[te
topica specific\ fiec\rei cânt\ri biserice[ti, a
canoanelor [i a imnurilor. Sunt [i terminologii
speciale pentru cânt\rile biserice[ti. Trebuie s\
ai câteva cuno[tin]e, care se dobândesc doar
prin practica liturgic\ `ndelungat\ `n biseric\.
Eu, datorit\ faptului c\, din mila lui Dumnezeu, am intrat `n m\n\stire de copil, de la
vârsta de 14 ani, am avut dragoste fa]\ de slujbele Bisericii, am iubit Pravila Bisericii [i miam `mpropriat topica de alc\tuire a imnurilor
biserice[ti.
De care dintre sfin]i v-aa]i ata[at
mai mult?

Din punct de vedere imnologic nu m-am
ata[at de niciun sfânt, deoarece dup\ ce scriu
slujba unui sfânt `ncerc s\ uit, ca s\ nu m\ repet
la celelalte slujbe.
~i iubesc pe to]i, deopotriv\, [i sper s\ fie
rug\tori la Milostivul Dumnezeu [i pentru mine
p\c\tosul.
A]i sim]it ajutorul acestor sfin]i?

Evident. Atunci când `ncepi s\ scrii slujba
unui sfânt, `l rogi mai `ntâi s\ te inspire. Este o
leg\tur\ de credin]\, fiin]ial\ [i, pentru c\ `ncepi
s\ cercetezi `n am\nunt via]a sf=ntului, se na[te
[i evlavia. ~ncepi s\ sim]i dragoste fa]\ de sfântul respectiv [i, cum sufletele comunic\, atunci
c=nd iube[ti sf=ntul, Dumnezeu te inspir\ s\ `i
po]i alc\tui slujba. (Interviu realizat de diac.
George Aniculoaie, publicat `n Lumina de
Duminica, edi]ia din 6 iunie 2010)
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„Cine va putea num\ra mul]imea binefacerilor [i a
minunilor pe care le-a]i s\vâr[it pentru fiii Bisericii
din care face]i parte, Sfin]ilor Români ? Sfintele voastre moa[te, purt\toare de har dumnezeiesc, str\juiesc
hotarele ]\rii noastre, iar rug\ciunile voastre, `n ceruri,
ne ocrotesc [i ne acoper\ de r\t\cire [i de primejdii.
Ca mul]umit\ pentru darurile voastre, primi]i de la
noi nevrednicii aceast\ smerit\ cântare:
Bucura]i-v\, prieteni [i casnici ai lui Dumnezeu;
Bucura]i-v\, cet\]eni ai raiului [i slujitori ai Cuvântului
vie]ii;
Bucura]i-v\, icoane ale credin]ei [i podoabe ale
Bisericii drept m\ritoare;
Bucura]i-v\, snopi care poart\ pâinea vie]ii;
Bucura]i-v\, hambare pline cu roadele Duhului Sfânt;
Bucura]i-v\, t\m\duitori ai bolnavilor;
Bucura]i-v\, sfin]itori ai sufletelor noastre;
Bucura]i-v\, `ndrept\torii credin]ei [i chipuri ale
blânde]ii;
Bucura]i-v\, ap\r\tori ai Bisericii dreptm\ritoare;
Bucura]i-v\, ocrotitori ai s\racilor [i v\duvelor;
Bucura]i-v\, sprijinitori ai b\trânilor [i oropsi]ilor;
Bucura]i-v\, p\rin]i ai orfanilor [i ajut\tori ai celor
lipsi]i;
Bucura]i-v\, Sfin]ilor români, rug\tori fierbin]i pentru
sufletele noastre!“ (Acatistul Sfin]ilor Rom=ni, text
alc\tuit de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul)
Sfin]i ai Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului cu
moa[te [i relicve la noi `n ]ar\
~ntre sfin]ii rom=ni sunt c=]iva care au avut
o leg\tur\ special\ cu Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului. De la c=]iva dintre ace[tia se
p\streaz\ moa[te [i relicve la care credincio[ii
doritori se pot `nchina. Preciz\m `n cele ce urmeaz\ c=teva dintre locurile `n care acestea
sunt depuse spre `nchinare, men]ion=nd sfin]ii
`n ordinea datei lor de pr\znuire, dup\ cum
urmeaz\:
10.01 Sf. Antipa de la Calapode[ti
 M\n\stirea Sf. Antipa , comuna Dealu
Morii, sat Calapode[ti, jud. Bac\u de]ine crucea de lemn folosit\ de Sf=nt la spovedanie;
 Biserica Sf. Nicolae Rus\ (a studen]ilor), Bucure[ti;
 M\n\stirea Christiana, Bucure[ti;
 M\n\stirea Valaam, din Rusia, `n Bisericu]a Sfin]ilor Serghie [i Gherman;

 M\n\stirea „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“, comuna Suruceni, raionul Ialoveni, la
câ]iva km de Chi[in\u, Republica Moldova,
unde acest mare tr\itor al Ortodoxiei este cinstit `n mod deosebit [i unde se afl\ „bra]ul
drept“ al acestuia;
 M\n\stirea „Sf. Mare Mucenic Teodor
Tiron“, Chi[in\u, Republica Moldova.
Probabil c\ p\rticele din Sfintele sale
Moa[te se afl\ [i `n Sfântul Munte Athos, Cuviosul Antipa de la Calapode[ti fiind singurul
c\lug\r athonit român trecut `n rândul
sfin]ilor, canonizarea sa având loc `n Sfântul
Munte `n urm\ cu 100 de ani.
14.04 Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la
Gledin, episcopul Romanului
P\rticele din Moa[tele Sfântului se afl\ la
M\n\stirea (Lavra) Pecerska Kiev, Ucraina.
30.08 Sf. Cuvios Ioan de la Râ[ca [i
Secu, episcopul Romanului
P\rticele din Moa[tele Sfântului se afl\ la
M\n\stirea Secu, o alt\ nestemat\ `ncrustat\

pentru ve[nicie `n diadema vestitelor focare de
credin]\ [i spiritualitate româneasc\ ale
jude]ului Neam].
22.09 Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la
M\n\stirea Brazi, care a fost episcop la Roman `nainte de a fi Mitropolit al Moldovei
 Racla cu Moa[tele Sfântului se afl\ la
M\n\stirea Brazi, Panciu, jude]ul Vrancea;
 p\rticele din moa[tele Sf. Teodosie sunt
depuse spre `nchinare [i `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman;
 p\rticele din moa[tele Sf=ntului se g\sesc [i la M\n\stirea Bogdana, jud. Bac\u, dar
[i la:
 Catedrala Arhiepiscopal\ „~n\l]area
Domnului“ din Slobozia;
 Schitul Bran - localitatea {imon-Bran,
jude]ul Bra[ov;
 M\n\stirea Sfânta Treime (Trivale),
Pite[ti. (sursa: http://www.sfintiromani.ro)
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