EDITORIAL

Sufletul nostru aspir\ spre Absolut
Sufletul nostru este `nzestrat
ontologic cu o sete nepotolit\ de
aspira]ie spre Absolut. Acest
adev\r poate fi probat nu doar
ca rezultat al cercet\rilor `n
domeniu teologic, sau experiat
de „atle]ii“ lui Hristos, ci poate
fi surprins chiar `n via]a
obi[nuit\, ca aversiune fa]\ de
tot ceea ce este circumscris
categoriei r\ului. Dincolo de
toate descoperirile [tiin]ei
medicale, ce `ncearc\ s\
`mbun\t\]easc\ `n c=t de mic\
m\sur\ calitatea vie]ii umane,
durerea fizic\ [i cea spiritual\
continu\ s\ r\mân\ constante
ale existen]ei, fiind `n acela[i
timp efecte ale unui r\u
prezent, care scap\ `ncerc\rilor
noastre de a-l p\trunde.
† Ioachim B|C|UANUL
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
Dintru `nceput putem spune c\ r\ul este o certitudine. ~ns\ se na[te `ntrebarea: este el o a doua
natur\ `ntru noi, o prezen]\ tolerat\, sau este un
mister? Categorisirea r\ului este o chestiune foarte vast\, care se reg\se[te `n latura tragic\, dureroas\ a vie]ii, iar imixtiunea sa `n problematica umanit\]ii a generat un complex de tematici existen]ialiste. Acest lucru a f\cut ca omenirea s\-[i
doreasc\ eludarea sa, con[tientizând faptul c\ este
un defect survenit `n crea]ie. Gândirea cre[tin\ nu
ofer\ un r\spuns gata f\cut pentru eradicarea r\ului din lume, din Cosmos, din noi. R\ul exist\ ca
o problem\ insurmontabil\.

Esen]ial\ este nu originea
r\ului, ci cum r\spunzi acestuia
~n Evanghelie, Hristos nu vorbe[te niciodat\
de originea r\ului, esen]a sau sensurile lui.
Hristos ne vorbe[te doar cum trebuie s\ tr\im
`ntr-o lume unde domin\ r\ul. Cum s\ ni-l asum\m, a[a cum [i l-a asumat [i El. Prin aceasta,
anul II (X) nr. 7

El ne arat\ c\ metafizica r\ului, adic\
teoria originii r\ului este secundar\ `n
via]\. Esen]ial\ este nu originea r\ului,
ci cum r\spunzi acestuia, cum po]i
rezista atacurilor lui.
Omul ar vrea ca Dumnezeul puterilor s\ suprime sau s\ extermine r\ul
asemenea magicianului care face obiectele s\ dispar\ folosindu-se de o baghet\. A[a cum am mai ar\tat [i cu alte
prilejuri, `n eseurile noastre, Hristos
Domnul nu suprim\ suferin]a, ci {i-o
asum\, adic\ nu eradicheaz\ r\ul deodat\, anulându-l, pentru c\ nu este El
cauza lui. El respect\ demnitatea [i libertatea noastr\, propunându-ne alt lucru de `mplinit. ~n calitatea noastr\ de
f\ptur\ creat\, cu con[tiin]\ de sine,
aflat\ sub imperiul r\ului, suntem invita]i s\ particip\m la
lupta de suprimare a acestuia. Suntem singura fiin]\ care are calit\]ile prin
care se poate `nrola, al\turi de Dumnezeu, `n
r\zboiul de aneantizare a
r\ului. Care deci sunt aceste atribute sau calit\]i
pe care le are omul, cu ajutorul c\rora s\ se poat\
angaja la acest r\zboi?
Binele se afl\ peste
tot: `n fiin]a uman\, ca [i
`n structurile materiei. Crea]ia lui
Dumnezeu are o armonie [i o finalitate minunate; r\ul - care nu este un principiu independent - este pervertirea crea]iei bune, escamotarea
[i schimonosirea ei. Dac\ un motor care d\ rateuri `nseamn\ c\ are un defect, a[a [i sufletul,
care este motorul fiin]ei umane, dac\ este bântuit de p\cat, pierde ritmicitatea aspira]iei.
Paradigma poate fi extins\ asupra societ\]ii, naturii etc. R\ul instalat `nseamn\ un defect secundar, non-creativ, `n crea]ia lui Dumnezeu.
Cauzele nu sunt fortuite, ci destul de profunde.

Boala p\catului este `n noi
Dar s\ l\s\m deoparte problema defectelor
din natur\ [i s\ ne concentr\m asupra vie]ilor
noastre, a fiin]elor psiho-somatice create de
Dumnezeu. Ce observ\m? R\ul este propriu subiectului uman. Astfel, psihiatrii sau psihanali[tii, plecând de la considera]ii foarte diferite, au
convenit c\ r\ul se manifest\ destul de timpuriu
`n via]a omului. Comparând ac]iunile omului cu
cele ale fiin]elor necuvânt\toare, s-a concluzionat c\ fiin]a uman\ este o fiin]\ anormal\, `n

care echilibrul este distrus. Astfel se explic\ faptul c\ anumite persoane fac r\u f\r\ motiv semenilor lor. Uneori se calmeaz\ [i-[i `mbr\]i[eaz\
„victima“, ca [i cum nu s-a `ntâmplat nimic.
Astfel de comportament paradoxal [i aberant
poate fi considerat un defect sau o stric\ciune
produs\ `n structura unui suflet omenesc.
Se pune `ntrebarea: pentru ce omul, fiin]\
rezonabil\, cu con[tiin]\ de sine, liber\ `n tot
Universul creat, se comport\ uneori `n manier\
irezonabil\ [i mai r\u decât un animal ira]ional?
Savan]ii care s-au aplecat asupra acestei probleme au ajuns la concluzia ipotetic\ potrivit
c\reia omul s-a reg\sit smuls din mijlocul naturii, al Cosmosului creat, pe care i l-a dat Dumnezeu s\-l transfigureze. ~n acel moment, au devenit preoponderente `n el principiile specific
umane, `ndep\rt=ndu-se de starea ini]ial\. Astfel
a devenit „fiul risipitor“ al Crea]iei, `ndep\rtându-se de scopul pentru care a fost creat `n mijlocul naturii. Potrivit speciali[tilor `n psihologie,
prin aceast\ separare sau `ndep\rtare de la pieptul „mamei-natur\“, `n sufletul omului s-a produs acea distonan]\ [i acel inconfort l\untric, pe
care `l numim, `n teologie, boala p\catului.
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Nu putem zice despre cre[tinul din antichitate
c\ este mai bun sau mai r\u
decât cel din epoca civilizat\.

Â P\catul,
rezultatul liberei alegeri
Chiar dac\ acest ra]ionament este valid,
totu[i r\spunsul la aceast\ problem\ este insuficient [i nesatisf\c\tor. C\ci dac\ r\ul este considerat doar ca o dezr\d\cinare a omului din mijlocul naturii, consecin]ele ar fi mai curând de
ordin fizic, material. Ori, condi]ia fizic\ a omului contemporan, civilizat, citadin nu-i mai dezastruoas\ dec=t cea a omului din trecut, care era `n comuniune cu natura.
Nu, adev\rata problem\ a omului, din toate
timpurile, este definirea statutului s\u spiritual.
Mesajul biblic `n aceast\ situa]ie este clar: la
`nceput, omul ie[it din mâna Creatorului nu era
separat de natura `n care fusese pus s\ o gestioneze. P\catul l-a f\cut s\ fie smuls din starea
paradisiac\, `ndep\rtându-se `n acela[i timp de
izvorul vie]ii, care este de natur\ spiritual\, divin\. Lovit de boala p\catului, consecin]ele au
fost spirituale, pentru c\ s-a `ndep\rtat de iubirea lui Dumnezeu. No]iunea de „p\cat str\mo[esc“ sau „p\cat originar“ este rezultatul liberei alegeri a protop\rin]ilor `n spa]iul paradisiac, având drept consecin]\ pervertirea firii umane care, `ntru libertate fiind, nu mai face voia lui
Dumnezeu.
De la prima c\dere a omului,
consecin]ele se r\sfrâng asupra
`ntregului neam omenesc. De
aceea omul, având firea pervertit\
prin p\cat, pentru c\ totu[i chipul
originar nu s-a [ters, tot `ntru libertate `ncearc\ s\ se restaureze
fiin]ial. Faptul c\ suspin\ dup\
paradisul pierdut `nseamn\ c\ nu
[i-a pierdut total capacitatea de
„reconvertio“, sau chiar starea de
rege al crea]iei, a[a cum a fost
l\sat de Creator. Aceasta ne duce
cu gândul c\ nu Dumnezeu a
sem\nat r\ul `n firea omului, ci
altcineva, El l\sând atributele pe
care i le s\dise dintru `nceput. Omul a fost l\sat liber s\ uzeze, pozitiv sau negativ, de facult\]ile trupului [i sufletului s\u. Rezultatul
`ns\ a fost altul. Suntem departe
de planul originar al lui Dumnezeu. Omul nu mai evolueaz\ `n
plan biologic, `ns\ spiritual este
`nc\ un australopitec. Ca orice
evolu]ie, [i cea spiritual\ este `ndelungat\ [i dureroas\. Sfin]ii, care au realizat deja `n chipul lor
asem\narea cu Dumnezeu, sunt
marii eroi, c\li]i `n r\zboiul nev\zut, care au devenit avangarda
spiritual\ a umanit\]ii. Ei merg `naintea noastr\ ca ni[te lumini.

Trebuie s\-i urm\m `n chip deliberat. Acest fapt
nu se face repede [i nu depinde de condi]ii exterioare.

P\catul `l desfigureaz\
fiin]ial pe om
Ar fi interesant s\ gândim la faptul c\ omul,
dac\ ar reveni la starea primordial\, principiul
spiritual `n el s-ar libera de patimi [i de toate excesele care-l st\pânesc. Istoria ne arat\ c\ o
modificare a condi]iilor exterioare, chiar [i `n
sensul cel mai favorabil, nu-l poate schimba cu
nimic pe om. Sfin]ii, spre exemplu, au ap\rut `n
toate perioadele istoriei. Nu putem zice despre
cre[tinul din antichitate c\ este mai bun sau mai
r\u decât cel din epoca civilizat\; [i unul [i altul
au tr\it `ntre crime, r\zboi, nedrept\]i etc., sau
`n perioade de pace, lini[te, st\ri de har. Exist\
deci o evolu]ie spiritual\. Ori, orice evolu]ie
presupune o lupt\, o jertf\, un catharsis. Este
vorba de lupta interioar\ din noi, din fiin]a
noastr\ con[tient\, adic\ acea lupt\ pentru existen]a spiritual\ sau pentru devenirea `ntru fiin]\.

EDITORIAL
Acest fapt este existen]ial [i devine factorul cel
mai important al vie]ii noastre.
Binele este reprezentat prin frumos, suav,
creator; este `ns\[i via]a. R\ul este moartea, este
ceea ce `mpiedic\ omul s\ se transfigureze, este
p\catul care-l desfigureaz\ fiin]ial pe om. Nu
este posibil s\ calific\m for]ele r\ului [i ale binelui, s\ le m\sur\m dimensiunea sau complementaritatea. O astfel de statistic\ nu poate exista, este incalculabil\. Puterea binelui [i a r\ului formeaz\ un tot dinamic [i inefabil, a[a de
mi[c\tor c\ nimeni nu poate zice, spre exemplu,
c\ ar fi `n el 25% bine [i restul, 75%, r\u. Chiar
dac\ cineva o afirm\, acest fapt este imprecis [i
eronat. Nimeni nu poate s\ cuantifice asta.

Afectele nu sunt rele
`n ele `nsele,
doar trebuie `nduhovnicite
~ntre altele, este `ntru totul eronat s\ se considere faptul c\ r\ul este principiul animalic,
bestial din om, iar binele este principiul
rezonabil, ra]ional. Ar fi prea simplu. ~ntr-adev\r, ra]iunea este proprie doar omului. ~ns\ atunci când
vrem s\ bem ceva, cine sau ce
prevaleaz\ `n om? Nu principiul
biologic, animalic! Ori, ce este
r\u `n a bea, a mânca, a dormi?
Nimic! Altfel spus, ceea ce exist\
`n noi, ca dispozi]iune natural\,
afect, poate fi sfânt, sacru [i frumos, cum, de altfel, poate fi un
instrument `n serviciul unui scop
nobil [i edificator. Dac\ vre]i un
exemplu mai concret: un motor
oarecare, indiferent de cine este
produs, este bun sau r\u? Am
putea spune nici bun, nici r\u.
Dac\ este pus s\ func]ioneze `ntrun autobuz care transport\ copii
la [coal\, atunci el este bun, pentru c\ func]ioneaz\ `ntr-un scop
nobil. Dar dac\ este pus s\ func]ioneze `ntr-o amfibie blindat\,
care distruge oameni, atunci devine r\u, d\un\tor. Cam acela[i lucru [i cu principiul animalic din
om (afectele). Pot fi bune sau rele. P\rin]ii filocalici, de altfel, au
precizat faptul c\ afectele sau dispozi]iunile naturale ale omului nu
sunt rele `n sine, dar nu trebuie s\
prevaleze `n fiin]a uman\, ele trebuie `nduhovnicite. Deci nu-i p\cat a mânca, a bea, a dormi etc., ci
abuzând de acestea se poate aluneca spre p\cat.
Omul are ra]iune s\ discearn\
esen]ialul de non-esen]ial `n aven-
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Noi purt\m to]i, `n str\fundurile
noastre, o dorin]\ dup\ Absolut,
un ecou al iubirii absolute.

Â tura terestr\ la care este angajat. Orice con-

struc]ie, pentru a fi puternic\ `mpotriva vânturilor [i furtunilor care o amenin]\, trebuie s\
aib\ o temelie bun\ [i structur\ bun\; cum orice
comunitate trebuie s\ aib\ un conduc\tor
`n]elept [i eficace, tot a[a [i un om trebuie s\
aib\ un cap chivernisitor [i s\n\tos. Acesta este
ra]iunea (inteligen]a) sufletului. Acestea trebuie
s\ prevaleze `n orice `ntreprindere uman\ `n
aceast\ lume. Adic\ chiar dac\ m\nânc trebuie
s\ o fac cu cump\tare [i ra]ional; chiar dac\
beau vin trebuie s\ o fac cu discern\mânt [i-n
conformitate cu vârsta [i for]ele fizice. Toate cu
dreapt\ socoteal\, cum ar spune p\rin]ii filocalici.

„Somnul ra]iunii
na[te mon[tri“
~n cartea Facerea, `l vedem pe Dumnezeu
Care `l pune pe omul ra]ional `n mijlocul crea]iei pe care s\ o preg\teasc\ pentru transfigurare. Dup\ Sfântul Vasile, acest fapt `nseamn\
c\ Dumnezeu a concentrat `n noi `ntreaga crea]ie (Adam a denumit dup\ felul s\u `ntreaga
crea]ie). Deci to]i pe[tii m\rii, viet\]ile p\mântului, a[trii Universului tr\iesc `n noi, pentru c\
noi, ca oameni, avem con[tiin]a tuturor f\pturilor, c\ci nimic nu are con[tiin]\ de sine.
Sunt anumite persoane, unele f\când parte
chiar din Biseric\, ce pun sub semnul dilemei
capacitatea ra]iunii de a con[tientiza momentul
`n care se comite un p\cat. Cred c\ acest lucru
presupune o ne`n]elegere a faptelor. Ra]iunea
este un dat ontologic, ca oglindire a ra]ionalit\]ii divine `n actul creator, având rolul de a veghea, supraveghea [i autoguverna `ntregul complex de tr\iri [i manifest\ri ale fiin]ei umane.
Prin urmare, p\catele, crimele etc. comise de
oameni se `mplinesc atunci când ra]iunea este
adormit\. Goya, pictând un tablou care reprezenta „apa-tare“, a scris pe frontispiciul acestuia: „Le someil de la raison engendre des monstres“ („Somnul ra]unii na[te mon[tri“). Credem c\ are dreptate. Dac\ am analiza orice conflagra]ie mondial\ sau local\ din istoria r\zboaielor lumii, am putea oare concluziona c\
aceastea sunt rezultatul unui triumf al ra]iunii?
Nicidecum. Din contr\, au fost triumful nebuniei, ira]ionalului, orbirii [i perfidiei.
Du[manul omului nu-i ra]iunea, ci p\catul,
nebunia. Nu-i numaidecât biologicul din noi,
principiul animalic de care am vorbit, ci `nclinarea omului spre f\r\delege, voin]a omului
orientat\ spre r\u. Spre ce tinde voin]a? Ea trebuie s\ tind\ spre perfec]iune, spre sensul profund al `mplinirii binelui pentru care am fost
programa]i. Sfântul Pavel a precizat c\ noi nu
`mplinim binele pe care `l dorim s\-l `mplinim,
ci r\ul pe care nu-l voim (cf. Romani 7,19). Noi
purt\m to]i, `n str\fundurile noastre, o dorin]\
dup\ Absolut, un ecou al iubirii absolute. Aanul II (X) nr. 7

ceast\ sete mereu nesatisf\cut\ se datoreaz\
faptului c\ avem `n noi imprimat\ pecetea chipului lui Dumnezeu, ca o chemare pe care trebuie s\ o `mplinim `n efortul de a tinde spre
asem\narea cu El. Chiar `n furia satisfacerii patimilor se vede aceast\ sete, `ns\ dac\ setea de
absolut este nesatisf\cut\ datorit\ limitei [i neputin]ei noastre, insa]ietatea izvorât\ din p\cat
se datoreaz\ schimb\rii paradigmei [i traiectoriei pe care se `nscrie sufletul `n accederea sa, p\catul [i r\ul neputându-se niciodat\ substitui harului divin. Din p\cate, ecoul dragostei de multe ori este absent sau disipat `n fiin]\, mul]umindu-ne, uneori, doar cu ni[te firimituri ale lui.

Lumina divin\ proiectat\
`n firea lucrurilor
~ncerc\m adesea s\ distingem frumuse]ea
absolut\, `ns\ nu reu[im s\ o vedem. Vrem totul
- binele, adev\rul - `n manier\ absolut\. {i când
acestea nu ne sunt date devenim tri[ti, decep]iona]i, sceptici. Tocmai `n aceast\ situa]ie nu
trebuie s\ dezn\d\jduim, ci s\ `ncerc\m s\ ne ridic\m deasupra aparen]elor, c\ci scara pe care
urc\m se `nal]\ pân\ la cer. ~n ciuda ispitelor
care ne deranjeaz\ urcu[ul, Dumnezeu ne a[-

teapt\ la cap\tul sc\rii, dar El este peste tot `n
chip nev\zut, iar dragostea Sa se r\spânde[te `n
fiecare fragment al lumii create, a[a cum sunt
p\rticelele de aur care sunt ascunse `n firicelele
de nisip aurifer.
Dragostea, frumuse]ea, adev\rul, `n lumea
care ne `nconjoar\, sunt lumina divin\ proiectat\ sau ascuns\ `n firea lucrurilor, sunt o ra]ionalitate ce se reveleaz\ prin f\pturi, ca o evanghelie permanent deschis\, ce ne vorbe[te despre Logosul „prin Care toate s-au f\cut“. Atunci când omul duhovnicesc p\trunde `n inima
f\pturilor [i percepe misterul lui Dumnezeu din
acestea, el vede deodat\ punctul culminant, epicentrul, locul de unde parvin razele (logismoi)
care aduc frumuse]ea, bun\tatea, iubirea lucrurilor, ca daruri ale lui Dumnezeu pentru noi.
Toate acestea `i dau impulsul urcu[ului c\tre
cer, unde este Domnul tuturor f\pturilor. Acest
urcu[ se g\se[te descris `n operele Sfin]ilor P\rin]i ca o scar\ care are ca destina]ie cerul, tocmai pentru a ar\ta faptul c\ desp\timirea [i
`ndumnezeirea sunt daruri pe care omul le
prime[te `n urma unui efort mistic teandric ce
presupune o con[tientizare asumat\ a fiec\rui
pas ascendent, fiecare treapt\ urcat\ dinamizând efortul [i dând na[tere orizontului inefabil
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Fiecare mi[care a voin]ei noastre este o
contrarezisten]\ la moartea spiritual\.

EDITORIAL

Â al unei noi trepte ce trebuie urcat\ [i nu ca o accedere ce mistuie sufletul `ntr-o absorb]ie divin\ imediat\, nepresupunând efort uman.

Trebuie s\ fim `n contact
permanent cu Cerul
Aspira]ia omului c\tre Absolut este o manifestare extraordinar\ a prezen]ei [i puterii lui
Dumnezeu `n el. ~n natur\, orice creatur\ este supus\ unei finalit\]i foarte precise: girafa, care nare voce, nu dore[te s\ cânte; hipopotamul care
este programat s\ pasc\, nu [tie s\ fure etc. Totul
este la locul s\u, dup\ firea sa. Nimic nu este haotic. Singur omul are dorin]e pe care nu [i le poate realiza plenar `n aceast\ lume. De ce? Prezen]a
unei astfel de dorin]e n-are nimic fortuit.
A[a cum observ\m `n experien]a duhovniceasc\ a misticilor, avem `n nucleul fiin]elor
noastre - invizibil, `ns\ real - s\dit\ posibilitatea
de a urca la `n\l]imea duhovniceasc\ pe scara
devenirii spirituale, pentru a ne `nt\ri din Cel
Prea`nalt. De aceea, fiecare cre[tin, om duhovnicesc, se g\se[te la antipodul lui Anteu. Amintim de miticul Anteu, cel care atingea deseori
p\mântul-mam\, de la care `[i re`nnoia for]ele,
iar atunci când se `ndep\rta de acesta for]ele-i
sl\beau. Cre[tinul trebuie s\ tr\iasc\ inversul
acestei experien]e, sau dup\ principiul contrar.
Potrivit revela]iei paradisiace, trupul omului
este o pârg\ a p\mântului [i se `ntoarce `n p\mânt, `ns\ ceea ce d\ sens [i perenitate este suflarea dumnezeiasc\, care ofer\ privirii adamice
perspectiva `ndumnezeirii. De aceea noi trebuie
s\ fim `n contact permanent cu Cerul, ca s\ fim
puternici. Dac\ pierdem comuniunea cu acesta
c\dem [i firea devine sl\b\noag\.
Se mai pune `nc\ o `ntrebare: sub ce forme
r\ul exist\ `n lume? Mai `ntâi, `n mod elementar, sub form\ de haos, dezintegrare, divizare a
`ntregului, tot ceea ce este obstacol perfec]ion\rii lumii [i vie]ii. ~ntr-un cuvânt: moartea. Potrivit Sfintei Scripturi, moartea este un du[man
ce va fi nimicit (cf. I Cor. 15, 26). Dup\ aceea,
la nivel uman, r\ul este dezordinea moral\, iar
`n plan spiritual, r\ul este starea diabolic\. Sub
acest aspect, se produce atunci când omul intr\
`n contact cu for]ele malefice, ascunse, aberante
ale existen]ei sale; când el cade `n cursele infestate de germenii Infernului. Atunci când omul este st\pânit de r\u, el devine personificarea lui. Vai! S\ nu fie!

S\ lupt\m `mpotriva r\ului
toat\ via]a
Trebuie oare s\ lupt\m `mpotriva r\ului
toat\ via]a? Da, c\ci Dumnezeu lupt\ permanent, `n noi [i cu noi, contra r\ului. Nu trebuie
s\ sl\bim nicicum luptând, `ntru libertatea noastr\, prin El, `mpotriva puterilor infernale din

~n Cartea Iov, din Vechiul Testament, câ]iva prieteni
vin s\-l vad\ pe Iov `n suferin]a lui [i `ncearc\ s\-i explice câteva teorii
ale influen]ei r\ului (miniatur\ dintr-o Psaltire kieviean\, 1397)

lume [i din noi. Cum fiecare clip\ poate fi o poticnire, tot a[a fiecare clip\ trebuie s\ fie o lupt\.
Fiecare clip\ a vie]ii e o lupt\ `mpotriva entropiei [i a mor]ii. Corpul nostru e o m\rturie `n
acest sens. Fiecare b\taie a inimii este o rezisten]\ `mpotriva mor]ii biologice. Fiecare mi[care a voin]ei noastre este o contrarezisten]\ la
moartea spiritual\. A-l priva pe om de aceast\
contragreutate `nseamn\ a aneantiza participarea lui la crearea sau recrearea lumii. Omul
este chemat s\ fie activ, nu pasiv, `n aceast\
lume. Trebuie s\ fie permanent `n mi[care.
~ntr-una dintre medita]iile Postului Mare,
din Duminica Sfântului Ioan Sc\rarul, publicate
`n aceast\ revist\, vorbeam de faptul c\ urcu[ul
duhovnicesc trebuie s\ fie permanent. Nu poate
fi asemuit cu urcu[ul fizic pe o simpl\ scar\.
Dac\ `n urcu[ul duhovnicesc te-ai oprit o clip\,
nu ai r\mas `n acela[i punct, ci ai c\zut `n `ntuneric. A[adar, fiecare, dup\ posibilit\]ile sale,
trebuie s\ fie `n mi[care ascendent\ c\tre asem\narea cu Dumnezeu.
Dac\ am ar\tat pân\ acum câteva metode de
a `nvinge r\ul, nu am f\cut decât s\ combatem

boala, nu cauza ei. Deci, care este originea
r\ului? Pornind de la aceast\ idee s-au dezvoltat
multiple teorii filosofice, teologice, logice etc.
Numero[i gânditori au `ncercat s\ `n]eleag\ de
ce - `n profunzimile lumii necunoscute de noi exist\ o orientare contrar\ voin]ei lui Dumnezeu. Pentru a sesiza aceast\ voin]\ oarb\ [i tenebroas\ ar trebui s\-i g\sim sensul.

R\ul este lipsa binelui
~n Cartea Iov, din Vechiul Testament, câ]iva
prieteni vin s\-l vad\ pe Iov `n suferin]a lui [i
`ncearc\ s\-i explice câteva teorii ale influen]ei
r\ului. El le respinge. Deci Iov nu r\spunde la
atacurile r\ului (cf. Iov 32,12). El `n]elege totul,
dar nu poate sau nu trebuie s\-l explice pentru
c\ i-ar da consisten]\ [i sens, i-ar da con]inut,
l-ar defini. Ori, dup\ Sfântul Dionisie Pseudoareopagitul, r\ul nu exist\; el apare când pleac\
binele [i iubirea. El este deci un mister.
A[adar, noi nu suntem capabili, cu teoriile
noastre, de-a sesiza acest mister. Dac\ am [ti
precis ce este r\ul, am deveni ca ni[te atle]i care
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A[adar, nu trebuie s\ definim r\ul, nici s\-ii
scrut\m originile, ci s\ lupt\m, ca [i Iisus,
`mpotriva lui, `n toate zilele vie]ii noastre,
pân\ ce Hristos ne va primi `n ~mp\r\]ia Sa.
Â nu pierd niciodat\, plini de siguran]\. ~ns\ via]a punerea Celui ce a adus duhul restaur\rii fiinnoastr\ nu poate fi `n stare permanent\ de apatia, atâta vreme cât suntem pe p\mânt. ~n editorialul trecut am ar\tat c\ Dumnezeu nu `nl\tur\
suferin]a, de[i ar putea. El {i-o asum\. A[a [i
aici, Hristos ne cheam\ s\ `nfrunt\m necunoscutul, s\-l suprim\m din via]a noastr\, s\ nu-i
p\trundem abisurile insondabile. Numai a[a
vom fi oameni adev\ra]i.
Ca s\ fim mai concre]i `n a `n]elege acest aspect, s\ explic\m, pe scurt, cel de-al treilea
episod al ispitirii Mântuitorului. Dup\ ce
Hristos a `nfruntat pe diavol `n primele dou\
ispitiri, cea a trupului [i a duhului, r\ul, non-existen]a a declan[at o lupt\ decisiv\. ~l duce pe
Iisus pe un munte `nalt [i-I prezint\ toate
`mp\r\]iile lumii [i slava lor. ~i zice: „Acestea
toate }i le voi da }ie, dac\ vei c\dea `naintea
mea [i Te vei `nchina mie“. (Matei 4, 9). Satana
este dispus s\ cad\ la `n]elegere cu Iisus, Care
nu-i replic\ nimic la faptul c\-[i arog\ dreptul
de creator. Hristos i-ar fi putut replica: „Tu,
mincinosule, de ce crezi c\ lumea este crea]ia
ta, nu tu ai f\cut lumea v\zut\ [i nev\zut\!“. Nu-i
replic\, pentru c\ Iisus [tia c\ din partea diavolului putea veni r\spunsul: „Da, Tu ai creato! Da, Tu ai dat-o omului s\ o st\pâneasc\, `ns\
l-am `n[elat pe om, iar acum eu o posed, o influen]ez, o st\pânesc; lumea este a mea. Pentru
c\ este `n posesia mea, iat\ c\ acum cred c\ Tu
e[ti Mesia, Care ai venit s\ restaurezi aceast\
lume coruptibil\ prin mine. De ce ai venit s\ Te
ostene[ti pentru fiecare om `n parte, s\ convingi
pe to]i, care au libertatea de a face ce vor. E
`ndoielnic faptul c\ cineva Te va asculta. Cât\
trud\ Te a[teapt\! Eu ~]i ofer totul dintr-odat\“.
Satana `i ofer\ lui Iisus suprema]ia lumii. El,
non-existen]a, renun]\ formal la a mai fi conduc\torul [i inspiratorul acestei lumi. Renun]\
la a-l mai ispiti pe om, la a-l `nvr\jbi `mpotriva
lui Dumnezeu [i a semenilor lui. Deci, `n loc de
lupt\, `nvoial\. Rezultatul, aparent, era acela[i:
eliberarea firii umane pervertite de sub st\pânirea duhului satanic. Totu[i, pune o condi]ie: „s\
mi te `nchini mie“. Altfel spus, „recunoa[te c\
eu, satana, non-existen]a, non-crea]iunea, de[ert\ciunea, non-sensul, stau la baza lumii, nu
Tu, Dumnezeu. ~ncredin]eaz\-mi libertatea Ta,
sufletul T\u. De ce s\ suferi [i s\ convingi pe
fiecare s\ ias\ de sub st\pânirea mea. }i-i dau
pe to]i deodat\“.

]iale. Mântuitorul a respins ispita, spunând:
„Piei, satano, c\ci scris este: „Domnului Dumnezeului t\u s\ te `nchini [i Lui singur s\-I sluje[ti“. (Matei 4, 10). Deci Dumnezeu este
Creatorul lumii [i Atotst\pânitorul ei. Lucrarea
r\ului este evident\, dar nu esen]ial\. Hristos nu
S-a `nvoit s\ defineasc\ r\ul, s\ i se subordoneze. Dac\ Iisus ar fi acceptat ispita aceasta, s\-l
fi definit prin El, satana ar fi acaparat sufletele
tuturor [i n-ar fi avut nevoie s\ ispiteasc\ pe nimeni. To]i i-am fi apar]inut lui. Fiind respins de
Iisus, Satana trebuie s\ reia lupta de dobândire
a omului cu fiecare `n parte, cum [i Hristos o
face ca s\-l dobândeasc\ pe om pentru binele
suprem. Satana ofer\ mai departe bani, pozi]ie
social\, reu[it\ material\, `l ]ine pe om `n plan
orizontal, nu-l las\ s\ urce pe vertical\, c\tre
Dumnezeu la Care aspir\.

A[adar, nu trebuie s\ definim r\ul, nici s\-i
scrut\m originile, ci s\ lupt\m, ca [i Iisus, `mpotriva lui, `n toate zilele vie]ii noastre, pân\ ce
Hristos ne va primi `n ~mp\r\]ia Sa [i ne va
r\spl\ti cu bun\t\]ile cele ve[nice pentru c\ am
fost capabili s\ lupt\m contra du[manului
Binelui. Aceast\ lupt\ continu\ [i tensionat\ cu
toate ipostazele r\ului coincide cu parcurgerea
drumului spre nep\timire, mai `ntâi ca o coborâre spre str\fundurile [i tenebrele fiin]ei
noastre, `ntru identificarea omului ascuns al inimii, pentru ca, de acolo, s\ urc\m spre „partea
cea de-a dreapta a inimii“, unde locuie[te Dumnezeu [i unde se afl\ harul Botezului, care s\ ne
`mbrace `n haina ne`ntinat\ a ~mp\r\]iei. Numai
`n felul acesta setea de Absolut ne va fi potolit\
[i unirea noastr\ cu Dumnezeu va `nsemna o
continu\ sorbire din Potirul nesecat al coastei
r\nite a Mântuitorului `nviat. 

Nu trebuie s\ definim r\ul,
ci s\ lupt\m `mpotriva lui
~n niciun alt moment lupta dintre Bine [i
R\u nu a fost mai crâncen\, mai `ncordat\, mai
f\]i[\ [i decisiv\ ca `n acel moment al istoriei.
Satana [i-a demascat planul machiavelic, ar\tând c\ urm\re[te s\ intre `n fiin]a lui Dumnezeu. Dorea s\ subjuge [i duhul legii Harului; suanul II (X) nr. 7

Ispitirea de pe Munte, icoan\ pe lemn, 1308-1311

7

Sfântul Sinod a decis proclamarea anului
2011 ca Anul omagial al Sfântului Botez
[i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\.

ACTUALITATE

Noi decizii la nivelul Patriarhiei Române
~n zilele de 6-7 iulie 2010, la
Re[edin]a patriarhal\, sub
pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, a avut
loc [edin]a de lucru a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. Prezent\m `n cele ce
urmeaz\ c=teva dintre hot\r=rile luate `n acest context de
c\tre Sf=ntul Sinod al BOR.
La Catedrala patriarhal\, mar]i, 6 iulie, `naintea `nceperii lucr\rilor Sfântului Sinod, s-a
oficiat Sfânta Liturghie [i slujba de „Te Deum“.
Sfânta Liturghie a fost s\vâr[it\ de c\tre Preasfin]itul Sofian Bra[oveanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei [i Luxemburgului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. De asemenea, `n prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i a
membrilor Sfântului Sinod, Preasfin]itul P\rinte Sofian Bra[oveanul a oficiat [i slujba „Te
Deum“ - ului.

„Demnitatea [i responsabilitatea
episcopal\ `n Biseric\“
~n deschiderea lucr\rilor Sfântului Sinod,
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a sus]inut o medita]ie duhovniceasc\ intitulat\ „Demnitatea [i responsabilitatea episcopal\ `n Biseric\“. Referindu-se la
demnitatea slujirii episcopale, PF P\rinte Patriarh Daniel a spus: „Demnitatea slujirii episcopale este sfânt\ [i mare, iar responsabilitatea [i
dificult\]ile ei sunt multiple. ~ntr-o lume care
pierde rapid sim]ul sfin]eniei [i al comuniunii,
multele dificult\]i ale slujirii episcopale ne `ndeamn\ s\ ne apropiem - prin rug\ciune, gândire
[i lucrare - mai mult de Hristos, Capul Bisericii“.
~n aceea[i medita]ie, PF P\rinte Patriarh Daniel
a afirmat: „Vremurile de criz\ ne `ndeamn\ la poc\in]\ pentru tot ceea ce a fost gre[eal\ sau lips\
de aten]ie [i de lucrare dreapt\ `n via]a noastr\
personal\, a familiei cre[tine `n general, a comunit\]ii de care apar]inem [i a societ\]ii `n care tr\im.
~n acela[i timp, orice situa]ie de criz\ ne `ndeamn\ la un nou `nceput, la o `nnoire a gândirii [i f\ptuirii, a modului de a reflecta [i de a ac]iona“.
~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române a
ar\tat c\ `nnoirea `n Biserica Ortodox\ nu se poate face decât prin aprofundarea duhovniceasc\ a
Sfintei Scripturi [i a scrierilor [i vie]ilor Sfin]ilor:
„~n Biserica Ortodox\, `ns\, nicio `nnoire nu poate fi autentic\ [i eficient\ pe termen lung, decât

Necesitatea unui ~ndreptar
pentru slujirea arhiereasc\
`n Biseric\“
Preafericirea Sa a subliniat, `n cuv=ntul
de deschidere al [edin]ei Sf=ntului Sinod din
6 iulie a.c., necesitatea edit\rii unui volum,
scris de to]i membrii Sfântului Sinod, despre
slujirea episcopal\: „Proiectul unei c\r]i, unui
volum dup\ modelul «~ndreptarul pentru pastora]ie `n m\n\stire [i `n parohie» `nseamn\
c\ noi, meditând la slujirea arhiereasc\, pe
baza Sfintei Scripturi [i a Sfintei Tradi]ii, medac\ `nnoirea modului de a reflecta [i de a lucra
se bazeaz\ pe aprofundarea duhovniceasc\ a
Sfintei Scripturi [i a scrierilor [i vie]ilor Sfin]ilor“, informeaz\ Radio Trinitas.
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a amintit
[i despre cele dou\ abord\ri reg\site `n tradi]ia
Sfin]ilor P\rin]i privind slujirea arhiereasc\: „Exist\ o leg\tur\ `ntre demnitatea [i responsabilitatea episcopal\ prin `nsu[i faptul c\ slujirea episcopal\ sau arhiereasc\ este una sfânt\, de
origine dumnezeiasc\. Deci, demnitatea [i responsabilitatea slujirii episcopale deriv\ din
sfin]enia slujirii acesteia. {i exist\, a[a cum s-a
observat `n Tradi]ia Sfin]ilor P\rin]i, dou\ abord\ri ale slujirii episcopale. Una a Sfântului
Clement Romanul, Episcopul Romei, care pune
accentul mai `ntâi pe succesiunea apostolic\.
Tat\l L-a trimis pe Fiul, Fiul i-a trimis pe
Apostoli [i Apostolii i-au instituit ca p\stori `n
comunit\]i locale, `n Biserici locale, pe episcopi.
{i aceast\ succesiune apostolic\ este temelia
demnit\]ii episcopale, episcopii fiind urma[ii sau
succesorii Apostolilor. ~ns\, exist\ [i o alt\ abor-

dit\m [i asupra modului cum a lucrat [i lucreaz\ Dumnezeu `n opera sau `n lucrarea
noastr\ pastoral\ ast\zi. De pild\, am dorit ca
`n respectivul ~ndreptar, C\l\uz\ sau Ghid
pentru slujirea arhiereasc\ `n Biseric\ s\
aducem [i m\rturie din experien]a a 10, 20,
30, 40 de ani de arhierie, nu `n `n]elesul de
laud\, ci `n `n]elesul de `n]elepciune câ[tigat\
prin rug\ciune [i osteneal\. ~n modul acesta
se poate ob]ine un «~ndreptar pentru slujirea
arhiereasc\ `n Biseric\», scris de to]i membrii
Sfântului Sinod, dup\ un plan sistematic [i
coerent, `n duh pastoral [i misionar.“, informeaz\ TRINITAS TV.
dare a demnit\]ii [i responsabilit\]ii episcopale,
pe care o accentueaz\ `n primul rând Sfântul
Ignatie al Antiohiei. El nu spune doar c\ episcopul este succesor sau urma[ al Apostolilor. El
spune c\ episcopul este icoana vie a lucr\rii
arhiere[ti a lui Hristos `n Biserica Sa, `ncât
Hristos este s\vâr[itorul tuturor Tainelor, iar
episcopul doar vizualizeaz\ lucrarea lui Hristos
cel nev\zut, dar real, prezent“.

Duminica,
prima zi a s\pt\m=nii
{edin]a de lucru a Sf=ntului Sinod a continuat
cu analizarea temelor de pe ordinea de zi,
`ncheindu-se cu mai multe hot\râri dintre care
prezent\m c=teva, pe scurt, `n cele ce urmeaz\.
Sf=ntul Sinod a decis proclamarea anului
2011 ca Anul omagial al Sfântului Botez [i al
Sfintei Cununii `n Patriarhia Român\, cu
scopul `nt\ririi [i promov\rii valorilor familiei
cre[tine. ~n cadrul discu]iilor finalizate cu apro-
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A fost lansat oficial site-uul
www.catedralaneamului.ro,
dedicat Catedralei Mântuirii Neamului.

[i alte cheltuieli misionare interne, iar 43,32%
din suma amintit\ este dedicat\ desf\[ur\rii unor
ac]iuni misionare externe.

Apel la dialog fr\]esc adresat
Bisericii Greco-Catolice
De asemenea, Sfântul Sinod a hot\rât s\ adreseze un apel la dialog fr\]esc Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolic\) pentru o
m\rturie cre[tin\ comun\ `n societatea româneasc\ contemporan\ din ce `n ce mai secularizat\, cu
speran]a cre\rii unui climat de `ncredere [i respect reciproc `ntre cele dou\ Biserici române[ti.
~n acest context, ierarhii Sfântului Sinod [i-au
dat acordul de principiu pentru o posibil\ invita]ie a Sanctit\]ii Sale Papa Benedict al XVI-lea
`n România. ~n acest sens, Patriarhia Român\ va
evalua timpul invita]iei `n consultare cu al]i factori implica]i.

Lansarea site-ului dedicat
Catedralei Mântuirii Neamului

Â barea textului calendarului bisericesc pe anul nomico-financiare din ]ar\, `n bugetul de stat nu
2011, `ntre altele, s-a luat decizia de a `nscrie `n
calendarul bisericesc, ca prima zi a s\pt\m=nii,
ziua de duminic\, precedat\ de o linie ro[ie, pentru a eviden]ia `nceputul s\pt\m=nii cu aceasta.

Se constituie fonduri
pastorale eparhiale
~n cadrul aceleia[i [edin]e a fost aprobat Programul social [i pastoral `n vremuri de criz\ economic\ propus de Patriarhia Român\, cu scopul
ajutor\rii familiilor de vârstnici cu pensii mici, a
familiilor s\race cu mul]i copii, dar cu venituri
mici [i a bolnavilor s\raci. Programul va fi derulat de fiecare eparhie la nivel de parohie, m\n\stire, protopopiat [i centru eparhial prin intensificarea programelor sociale desf\[urate [i prin organizarea de noi cantine filantropice, colecte de
alimente, `mbr\c\minte, alte produse de strict\
necesitate [i bani cu scopul ajutor\rii categoriilor
sociale defavorizate. Aprobarea unor m\suri de
sprijinire a familiilor preo]ilor din parohiile s\race prin constituirea de fonduri pastorale eparhiale alimentate prin contribu]ii de solidaritate.

Fondul Central Misionar,
singura surs\ de finan]are a
activit\]ii misionare a BOR
~n cadrul [edin]ei de lucru a Sf=ntului Sinod
al BOR, din 6 iulie 2010, a fost comunicat [i
rezultatul colectei din Duminica Ortodoxiei de
anul acesta. Lu=nd act c\, `n contextul crizei ecoanul II (X) nr. 7

a fost prev\zut\ niciun fel de sum\ pentru sprijinirea Patriarhiei Rom=ne `n vederea continu\rii
activit\]ii de asisten]\ religioas\ [i a sus]inerii activit\]ii misionare `n folosul unit\]ilor biserice[ti,
membrii Sf=ntului Sinod au constat c\ singura
surs\ de finan]are a acestor activit\]i r\m=ne suma colectat\ la Fondul Central Misionar, care se
transmite anual din eparhii, `n cot\ de 60%, la
Patriarhia Rom=n\. Anul acesta, suma aflat\ la
dispozi]ia Patriarhiei pentru sus]inerea activit\]ilor amintite este de 1.432.794 lei, din care
56,68% vor constitui subven]ii pentru completarea salariilor preo]ilor de la parohiile cu posibilit\]i reduse (din ]ar\ [i din afara grani]elor ]\rii)

Corurile biserice[ti de pe
cuprinsul Patriarhiei Rom=ne
vor fi supuse evalu\rii
speciali[tilor
De asemenea, ca urmare a preciz\rilor
f\cute de c\tre PF P\rinte Patriarh Daniel, `n
plenul [edin]ei Sf=ntului Sinod, privind
rolul misionar al corurilor biserice[ti ca mijloc de propov\duire [i m\rturisire a dreptei
credin]e, `n acest an `n care este omagiat la
nivel na]ional Crezul Ortodox, la propunerea Comisiei teologice, liturgice [i didactice, precum [i a votului unanim exprimat,
Sf=ntul Sinod a aprobat, `ntre altele, ca Subcomisia de muzic\ psaltic\ [i liniar\, cu sprijinul speciali[tilor, s\ evalueze repertoriul

~n cadrul [edin]ei sinodale a fost prezentat
stadiul demersurilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. La finalul [edin]ei, ierarhii Sfântului Sinod au participat la ceremonia
de premiere a câ[tig\torilor concursului de
proiectare pentru Catedrala Mântuirii Neamului,
care a avut loc `n Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei. Societatea SC VANEL EXIM SRL din Bac\u a fost declarat\ câ[tig\toarea concursului de proiectare care va `ncheia cu Patriarhia Român\ contractul complet.
Cu acest prilej, a fost lansat oficial [i site-ul
www.catedralaneamului.ro, dedicat Catedralei
Mântuirii Neamului, realizat de Centrul de Pres\
BASILICA `n colaborare cu Sectorul Monumente [i Construc]ii biserice[ti [i cu sprijinul Serviciului IT ale Patriarhiei Române. 
corurilor biserice[ti de pe cuprinsul Patriarhiei Rom=ne. Conform hot\r=rii nr. 977
din 25 februarie 2009, Subcomisia de muzic\ psaltic\ [i liniar\ are menirea de a pune
`n valoare muzica bisericeasc\ autentic\.
Sf=ntul Sinod urm\re[te prin aceasta intensificarea valorific\rii artistice a muzicii
psaltice [i a artei corale religioase exprimat\
prin muzica liniar\, at=t prin contribu]ia
coralelor existente, c=t [i prin `nfiin]area de
noi ansambluri corale psaltice. Subcomisia
de muzic\ psaltic\ [i liniar\ a fost `nfiin]at\
cu scopul de stabire a unor norme pentru
combaterea [i descurajarea unor tendin]e
str\ine de tradi]ia [i duhul muzicii psaltice
tradi]ionale rom=ne[ti, prezente din ce `n ce
mai mult `n peisajul liturgic [i interpretativ
din ]ara noastr\. 
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Concursul pentru proiectarea Catedralei Mântuirii
Neamului a fost câ[tigat de o echip\ de arhitec]i,
ingineri, profesori universitari [i al]i speciali[ti din Bac\u.

SPECIAL

„Catedrala Mântuirii va d\inui
cât neamul românesc“
Marile proiecte pot reu[i doar
dac\ sunt realizate `n echip\.
Unul dintre acestea a fost cel al
Catedralei M=ntuirii Neamului. Iar c=nd din echipa c=[tig\toare fac parte [i b\c\uani,
bucuria noastr\ este cu at=t
mai mare, cu c=t proiectul
Catedralei M=ntuirii Neamului
este unul ce va r\m=ne `n
istorie. Catedrala M=ntuirii
Neamului se va prezenta `n
fa]a viitorului ca o construc]ie
ce va rezista f\r\ probleme, cel
pu]in teoretic, aproape jum\tate de mileniu. „Exist\ un
calcul al accelera]iei terenului
pentru o perioad\ de 475 de
ani“, a declarat Constantin
Am=iei, coordonatorul grupului
de arhitec]i care [i-a dat concursul, al\turi de al]i speciali[ti, la realizarea acestui amplu proiect.

Concursul pentru proiectarea Catedralei M=ntuirii Neamului a fost c=[tigat de o echip\ de arhitec]i, ingineri, profesori universitari [i al]i speciali[ti care, fiecare cu specializarea lui, au reu[it s\ pun\ `n practic\ tema de proiect propus\ de PF P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne.

Grupul de arhitec]i, coordona]i de arhitect
Constantin Am=iei, [ase ingineri de structur\,
coordona]i de prof. univ. Constantin Pavel,

cinci ingineri de instala]ii, coordona]i de prof.
univ. {tefan St\nescu, la care se adaug\ [apte
verificatori de proiect, cadre didactice universitare pentru toate specializ\rile necesare, [i
al]ii. „Societatea Vanel Exim SRL, `n colaborare cu Altfel Construct SRL [i AIR Control Systems SRL, ambele din Bucure[ti, au c=[tigat acest proiect arhitectural al Catedralei M=ntuirii
Neamului“, a explicat Constantin Am=iei, directorul firmei Vanel Exim SRL. O coalizare
impresionat\ de profesioni[ti pentru realizarea
unui vechi ideal al rom=nilor. „Oamenii au nevoie de un asemenea l\ca[ de cult, noi fiind singura Biseric\ Ortodox\ autocefal\ f\r\ o catedral\ reprezentativ\. Patriarhul Daniel este

cei interesa]i de construirea viitoarei
Catedrale Patriarhale [i `n mod special cu cei
afla]i `n str\in\tate, pentru c\ va fi un instrument extrem de facil de a intra `n leg\tur\ cu
toate nout\]ile referitoare la construirea viitoarei Catedrale Patriarhale. Pentru a `n]elege

mai bine tema de proiectare [i semnifica]ia
Catedralei Mântuirii Neamului avem o sec]iune intitulat\ „Simbolism Teologic“ prin care,
din perspectiv\ teologic\ [i liturgic\, este explicat fiecare detaliu al viitoarei Catedrale.
Exist\ o sec]iune numit\ „Arhiv\ Media“, `n
care sunt fie materiale filmate de Televiziunea
Trinitas, fie articole ap\rute `n publica]iile
„Lumina“, dar [i `n alte publica]ii centrale [i
locale. Avem o sec]iune consacrat\ opiniilor [i
sec]iunea „Contact“ pentru cei care doresc s\
pun\ anumite `ntreb\ri. O sec]iune de anun]uri, `n care toate anun]urile oficiale vor fi prezentate. Exist\, de asemenea, pe prima pagin\,
o sec]iune consacrat\ comunicatelor de pres\
[i a [tirilor ap\rute `n presa bisericeasc\, dar [i
`n presa laic\“, a precizat pr. Constantin Stoica, Consilier patriarhal [i purt\tor de cuvânt al
Patriarhiei Române.

Coali]ie de profesioni[ti
pentru realizarea unui
vechi ideal al rom=nilor

Un mijloc modern [i eficient de
comunicare, `n sprijinul
Catedralei Neamului
La finalul festivit\]ii de premiere a participan]ilor la concursul de proiecte pentru viitoarea Catedral\ patriarhal\, p\rintele consilier Constantin Stoica, purt\torul de cuvânt
al Patriarhiei Române, a prezentat site-ul
www.catedralaneamului.ro, prin care Patriarhia Român\ `ncearc\ s\ asigure o comunicare
eficient\ cu to]i cei interesa]i de construirea
Catedralei Mântuirii Neamului. Pagina rezervat\ Catedralei a fost realizat\ de Centru de
Pres\ Basilica, `mpreun\ cu Sectorul Monumente [i Construc]ii biserice[ti [i cu Sectorul
IT ale Patriarhiei Române.
„Este un site prin care Patriarhia Român\
sper\ s\ asigure o comunicare eficient\ cu to]i
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Â

Preafericirea Sa a eviden]iat faptul c\
„aceast\ nou\ catedral\ nu este o ambi]ie,
ci o obliga]ie moral\ fa]\ de `nainta[i.

Â foarte hot\r=t s\ facem Catedrala, iar demersul un calcul al accelera]iei terenului pentru o pe- Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul s\
este, din punctul meu de vedere, unul necesar [i
pozitiv“, a explicat arhitectul Am=iei.

~nc\ 6 luni pentru realizarea
proiectului `n detaliu
Deja ini]iat `n asemenea gen de construc]ii,
av=nd la activ [i proiectul Catedralei „~n\l]are
Domnului“ din Bac\u, dl arhitect Am=iei este
convins c\ [i ceea ce se dore[te la Bucure[ti va
fi o reu[it\. „La Bac\u avem o colaborare extraordinar\, de mul]i ani, cu PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, de la care am `nv\]at multe lucruri
ce ]in de construc]ia unei catedrale. Pot spune
c\ Preasfin]ia Sa este p\rintele catedralei, al\turi de PS Ioachim Vasluianul, mutat la cele
ve[nice.“. Preasfin]ia Sa a apreciat proiectul
Catedralei M=ntuirii ca fiind unul dintre cele
mai importante la nivel na]ional, av=nd `n
vedere c\ putem spune „Catedrala M=ntuirii va
d\inui c=t nemul rom=nesc“.
„Viitoarea Catedral\ patriarhal\ nu este o
catedral\ foarte mare, a[a cum s-ar crede. Este
una la scara noastr\. Va fi diferit\ fa]\ de catedrala din Bac\u, pentru c\, `n primul r=nd este
dubl\ ca dimensiuni, av=nd o lungime de 120
de metri [i o `n\l]ime tot de 120 metri. Printre
altele, va de]ine dou\ demisoluri, dou\ s\li polivalente, un paraclis, necropola patriarhal\,
precum [i anexe gospod\re[ti“, a mai spus
Constantin Am=iei. Datorit\ complexit\]ii sale,
Catedrala M=ntuirii Neamului va mai solicita
ceva vreme profesionalismul arhitec]ilor
b\c\uani. „Proiectul nu este finalizat `n totalitate. A durat [ase luni [i nu este `nc\ gata. Mai
avem nevoie de `nc\ [ase luni pentru a finaliza
toate detaliile. ~ns\ [i ceea ce s-a realizat p=n\
acum este meritul Patriarhului Daniel, care a
stabilit o modalitate de a face un astfel de
proiect realizabil `n practic\. {i al profesorului
Nicolae Vl\descu“, a precizat Ctin Am=iei.

O demnitate istoric\
Arhitectul b\c\uan a men]ionat c\, `n caracterul distinctiv al Catedralei, se vor reflecta toate
elementele definitorii pentru arhitectura bizantin\ [i rom=neasc\. „Noi am g=ndit catedrala `n
`ntregul ansamblu arhitectural, nu doar biserica
propriu-zis\. {i trebui spus c\ nu este o arhitectur\ novatoare, oamenii asociind credin]a ortodox\ cu forma bizantin\. Catedrala M=ntuirii va
fi realizat\ `ntr-o form\ sintetic\, care aduce aminte [i de elemente caracteristice ale arhitecturii
rom=ne[ti“, a mai zis arhitectul b\c\uan. Pe
l=ng\ sistemul special de infrastructur\, cu funda]ii pe baz\ de pere]i mula]i [i alte conform\ri
structurale deosebite, Catedrala M=ntuirii Neamului se va prezenta `n fa]a viitorului ca o construc]ie ce va rezista f\r\ probleme, cel pu]in
teoretic, aproape jum\tate de mileniu. „Exist\
anul II (X) nr. 7

rioad\ de 475 de ani“, a men]ionat Ctin Am=iei.
Prins de acum `ntr-o navet\ s\pt\m=nal\
Bac\u-Bucure[ti, directorul firmei de arhitectur\ din Bac\u se poate considera fericit [i norocos din mai multe motive. „~n primul r=nd, c=nd
ne-am `nscris la acest concurs i-am promis

Premierea participan]ilor
la concursul de proiectare
a Catedralei
M=ntuirii Neamului
Reprezentan]ii societ\]ilor `nscrise la concursul de proiectare a Catedralei Mântuirii
Neamului au fost premia]i miercuri, 7 iulie,
`n Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ de c\tre
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel. Societatea SC Vanel Exim SRL din Bac\u a fost
declarat\ câ[tig\toarea concursului de proiectare care va `ncheia cu Patriarhia Român\
contractul complet.
Premiul al III-lea a fost acordat societ\]ii
SC West Group Architecture SRL - Bucure[ti.
Societatea SC Exprocons Gosav SRL - Ia[i a
ob]inut Men]iunea I, iar societatea SC Criba
Design SRL - Bucure[ti a ob]inut Men]iunea a
II-a. Men]iunea a III-a a fost acordat\ societ\]ii Biroul de Arhitectur\ „Drig Bogdan“ Arad. Au mai fost acordate distinc]ii speciale
societ\]ilor SC Mina-M-Com SRL - Bucure[ti
[i SC Oldartpro SRL - Suceava.
~n prezen]a membrilor Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, Preasfin]itul
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit procesul-verbal `ncheiat cu prile-

nu-l facem de ru[ine, fiind responsabili `n solidar cu Preasfin]ia Sa. Apoi, m\ consider un om
norocos pentru c\ am avut ocazia s\ particip la
`nf\ptuirea unui asemenea proiect, ocazie unic\
`n via]\ pentru orice arhitect“, a mai spus Constantin Am=iei. (Pr. Ctin GHERASIM)

jul `ntrunirii Comisiei de evaluare final\ din
1 iulie, prezentând informa]ii legate de desf\[urarea concursului [i componen]a Juriului,
a Comisiei patriarhale de coordonare [i a celor patru subcomisii de evaluare a proiectelor
depuse.
Dup\ premierea proiectan]ilor, domnii
ing. Nicolae Noica [i arh. Nicolae Vl\descu
au primit din partea Patriarhului României
Ordinul „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, ca semn al pre]uirii pentru implicarea activ\ `n preg\tirea construirii Catedralei Mântuirii Neamului.
PF P\rinte Patriarh Daniel a subliniat c\
machetele, documenta]ia scris\ [i desenat\
vor fi depuse `ntr-o arhiv\ [i `ntr-un muzeu ce
vor fi amenajate `n turla principal\ a noii Catedrale patriarhale. Preafericirea Sa a eviden]iat faptul c\ „aceast\ nou\ catedral\ nu este o
ambi]ie, ci o obliga]ie moral\ fa]\ de `nainta[ii care au `ncercat s\ realizeze o catedral\ suficient de mare, care s\ corespund\ nevoilor
Bisericii, dar [i pentru c\, din punct de vedere
liturgic [i pastoral, catedrala veche nu mai
corespunde, deoarece este o biseric\ veche
m\n\stireasc\, declarat\, `n mod provizoriu,
Catedral\ mitropolitan\ [i, tot provizoriu, declarat\ Catedral\ patriarhal\“. 
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Mai multe biserici din Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului [i-aau serbat hramul
`n ziua pr\znuirii Sfântului Prooroc Ilie.

BISERICA ~N
S|RB|TOARE
Sfin]irea noului l\ca[ de
`nchinare din Corni
~n ziua de 18 iulie a fost s\rb\toare [i la
o alt\ biseric\ din eparhia noastr\ `nchinat\
Sf. Ilie. Altarul Bisericii „Sfântul Ilie“ din
localitatea Corni, jude]ul Bac\u a fost sfin]it
de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului. Cu acest prilej au fost puse `n
func]iune [i clopotele sfântului l\ca[, donate
de c\tre PS Episcop Ioachim.

Masivul Berzun]iului a devenit
„Muntele Carmel al eparhiei
Romanului [i Bac\ului“
Sute de credincio[i au participat, pe
20 iulie, la slujba de sfin]ire a
Bisericii Schitului „Sfântul Ilie“ din
localitatea b\c\uan\ Berzun]i. ~n
ziua pomenirii Sf. M\ritului
Prooroc Ilie Tesviteanul, Presfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a oficiat
slujba de sfin]ire a bisericii
schitului de pe Muntele Savului,
schit dependent de M\n\stirea „Sf.
Sava“ din comuna Berzun]i, protopopiatul One[ti, jude]ul Bac\u.
Situat\ la o altitudine de peste 900 de m, `n
poiana cunoscut\ sub denumirea de „Poiana
Schitului“, Biserica „Sf. Ilie“ a fost ridicat\ pe
locul unde a sih\strit, `n secolul al XVIII-lea,
vestitul pustnic [i duhovnic Sava [i unde la
`nceputul secolului al XIX-lea s-a construit un
schit, de c\tre ieromonahul Varnava, dup\ cum
afl\m din `nsemn\rile ierodiaconului Justinian
Florea. Primul schit nu a rezistat din cauza vitregiilor vremii, fiind mutat la poalele muntelui.
Lucr\rile de reorganizare a schitului care
func]ioneaz\ ast\zi, au demarat dup\ anul 1990,
la ini]iativa PC Ieromonah Isaia Adrag\i, vie]uitor al M\n\stirii „Sf. Sava“.
Prin osteneala p\rintelui egumen Isaia, au fost
amenajate, mai `ntâi, câteva `nc\peri [i un para-

clis. V\zând dragostea [i ata[amentul credincio[ilor fa]\ de acest loc, s-a luat hot\rârea ridic\rii
unei biserici, slujba punerii pietrei de temelie
fiind oficiat\ `n ziua de 20 iulie 2002.

Ridicat\ cu aportul direct
al credincio[ilor
Cu sprijinul pelerinilor, cu ajutorul autorit\]ilor locale [i, mai ales, al PC P\rinte Arsenie
Voaide[, stare]ul M\nastirii „Sf. Sava“ s-au `ncheiat lucr\rile de zidire [i de `mpodobire a bisericii schitului, construit\ `n stilul moldovenesc[tefanian, precum [i a `ntregului complex eclesial.
„Biserica aceasta a fost zidit\ `ntr-un fel
aparte. P\rintele stare] de la M\n\stirea „Sfântul
Sava“ rânduia fiec\rui pelerin care se ostenea s\
urce pe munte s\ poarte pân\ sus câte o c\r\mid\.
A[adar, acest sf=nt l\ca[ a fost ridicat prin directa
implicare a credincio[ilor care au urcat p=n\ aici
c\r\mizile folosite pentru zidire, contribuind prin
osteneala lor la ridicarea acestei Biserici“.
La slujba de sfin]ire oficiat\ de PS P\rinte
Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, precum [i la Sf. Liturghie arhiereasc\, au participat PC Pr. Constantin Alupei, Protopop al Protoieriei One[ti, PC Protosinghel Arsenie Voaide[, stare]ul M\n\stirii „Sf.
Sava“, Berzun]i, stare]i [i stare]e din m\n\stirile
eparhiei, dar [i din alte eparhii, un sobor numeros
de preo]i, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale.
~n ciuda vremii total nefavorabile [i a dificult\]ii cu care se urc\ la acest schit, un num\r

Preasfin]itul P\rinte Ioachim a declarat
c\ „`n Parohia T\t\r\[ti se va organiza [i o
Cantin\ social\, pentru persoanele defavorizate, pentru copii, pentru oamenii care
nu au cele de trebuin]\ traiului cotidian,
urm=nd ca, `n anii ce vor veni, odat\ cu terminarea construc]iei Bisericii, s\ se ridice
aici [i un A[ez\mânt social, care s\ r\spund\
nevoilor specifice credincio[ilor din zon\“.
Lucr\rile la biserica din Corni au `nceput
`n anul 2003, când, `n ziua de 3 iulie,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a pus piatra
de temelie a l\ca[ului de cult. Acestea au
fost supravegheate, `n permanen]\, de p\rintele paroh Darie Dumitru, ajutat `n demersul
s\u de credincio[ii din comuna T\t\r\[ti, de
prim\ria localit\]ii, precum [i de Ministerul
Culturii [i Cultelor. (C.G.)
impresionant de credincio[i a vrut s\ dea slav\
lui Dumnezeu [i cinste Sf. Ilie, participând la
acest moment de s\rb\toare pelerini veni]i atât
din localit\]ile vecine, cât [i din alte zone ale
]\rii (Bucure[ti, Arge[, Covasna etc.).

„Muntele Carmel
al eparhiei noastre“
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit dup\
oficierea Sfintei Liturghii, Preasfin]itul P\rinte
Ioachim a felicitat [i a mul]umit tuturor pelerinilor [i temerarilor care au cutezat s\ urce pentru a se `mp\rt\[i de har pe „Muntele Carmel al
eparhiei noastre“. (n.red. Sf. Ilie a f\cut din
Muntele Carmel din Israel bastionul monoteismului `n lupta `mpotriva profe]ilor zeului Baal.
Carmel `nseamn\, `n limba ebraic\, „gradina
sau via Domnului.) F\când analogia `ntre Muntele Savu [i Muntele Carmel, Preasfin]ia Sa a
subliniat importan]a [i semnifica]ia urcu[ului
duhovnicesc, a evolu]iei din treapt\ `n treapt\,
epectatic, spunând c\ „via]a noastr\ este un permanent urcu[, nicidecum o coborâre“. La final a
adresat `ndemnul ca fiecare s\ aib\ „con[tiin]a
urcu[ului duhovnicesc“ c\ci acesta „trebuie s\ fie
continuu cum [i via]a este continu\. A[a s\ fie `ntreaga voastr\ via]\!“. (Arhid. Adrian Ciobanu)
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Rromii din B\cioi vor avea biseric\ nou\
S=mb\t\, 17 iulie, `n ziua de pr\znuire a Sfintei Mare
Muceni]e Marina, IPS Arhiepiscop Adrian Hri]cu [i
Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, au pus piatra
de temelie pentru biserica cu hramurile „Izvorul
T\m\duirii“ [i „Sf. Arhangheli Mihail [i Gavrii“ din satul
B\cioi, comuna Corbasca, Protopopiatul Sascut.
Slujba de sfin]ire a locului viitoarei biserici din B\cioi a fost una deosebit\, at=t datorit\ faptului c\ la eveniment au fost prezen]i doi ierarhi
ai Bisericii noastre, c=t [i pentru c\ la Sf=nta Liturghie au participat peste
700 de credincio[i, lucru mai rar `nt=lnit aici.

Cu sprijinul IPS Adrian Hri]cu
„~ntre cei implica]i pentru `n\l]area sf=ntului l\ca[, `ntre ctitori se afl\ [i
IPS P\rinte Adrian, care a donat 50.000 de euro pentru viitoarea biseric\.
Aceasta va deservi comunitatea ortodox\ din zon\, format\ din aproape 500
de familii, dintre care majoritatea sunt de etnie rrom\. Cu sprijinul oamenilor politici din aceast\ zon\, pentru ridicarea bisericii din B\cioi s-a ob]inut [i
un ajutor financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte“, a precizat
preotul Ioan Negoi]\, protopop de Sascut. ~ntruc=t B\cioi este o zon\ cu posibilit\]i materiale reduse, de construc]ia bisericii se va ocupa p\rintele Arsenie Voaide[, stare]ul m\n\stirii „Sf. Sava“ de la Berzun]i, cel care, cu binecuv=ntarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, a fost `n permanen]\ al\turi de credincio[ii ortodoc[i din aceast\ parte a jude]ului Bac\u. ~n B\cioi mai exist\
o biseric\, `ns\ aceasta nu mai corespunde nevoilor spirituale ale acestei comunit\]i [i este situat\ `ntr-o zon\ greu accesibil\ `n condi]ii meteo nefavorabile.

Rromii, o comunitate cu nevoi specifice
„O decizie al c\rei efect pozitiv este evident, a fost aceea a Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, care a hirotonit pentru comunitatea de rromi
un preot din s=nul acesteia. P\rintele Ion Matache Parnica a fost hirotonit pe

IPS Arhiepiscop Adrian Hri]cu [i PS Episcop-vicar
Ioachim B\c\uanul au fost `nt=mpina]i la B\cioiu cu
p=ine [i sare, `n spiritul tradi]iei noastre na]ionale

1 septembrie 2001, pe seama parohiei B=[ca, iar acum a fost hirotesit
iconom stavrofor, fiind numit onorific „protopop al rromilor“. Acest gest al
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul a determinat o mobilizare la lucru a credincio[ilor din satul B\cioi, cu speran]a de a avea [i ei, c=t mai cur=nd, o biseric\“, a mai ad\ugat p\rintele protopop de Sascut, dup\ cum ne informeaz\
Radio TRINITAS. P\rintele Ion Matache Parnica s-a al\turat p\rintelui
Arsenie Voaide[ `n efortul de a asigura asisten]a religioas\ necesar\ [i de a
r\spunde problemelor spirituale specifice comunit\]ii de etnie rrom\ din
aceast\ zon\ a eparhiei Romanului [i Bac\ului.
„Iat\ c\ lucrarea lui Dumnezeu a f\cut s\ ave]i [i preot, `n persoana p\rintelui Ioan de la Bâ[ca, [i biseric\ `n satul vostru. De acum `nainte v\ ve]i putea boteza copiii, v\ ve]i cununa fiii [i v\ ve]i `nmormânta parin]ii `n biserica
din satul vostru. Sunte]i `ntr-adev\r binecuvânta]i!“, le-a spus PS Ioachim B\c\uanul rromilor prezen]i la slujba de sfintire a locului bisericii „Izvorul T\m\duirii“ [i „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din B\cioi. (pr. Ctin Gherasim)

Cuvioasa Parascheva
are biseric\ nou\ la Marvila

Resfin]ire de
biseric\ la Clime[ti

Biserica parohiei Marvila (foto) din comuna Corbasca, Protopopiatul Sascut a fost sfin]it\ `n ziua de
25 iulie, de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Ridicarea unei noi
biserici pentru credincio[ii din parohia Marvila a fost o necesitate, dat fiind faptul c\ biserica veche, ce dateaz\ din secolul al
XIX-lea, a fost afectat\ puternic de intemperiile naturii, suferind de-a lungul timpului mai multe interven]ii de restaurare [i
consolidare. ~n anul 1996 s-a realizat proiectul pentru o biseric\
nou\. Lucr\rile au fost coordonate de p\rintele Simion Albu.
L\ca[ul `nchinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a fost ridicat, `n special, prin contribu]ia enoria[ilor [i a autorit\]ilor locale, `ntre anii 1996-2010. (C.G.)

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat duminic\,
11 iulie, slujba de resfin]ire a bisericii
cu hramul „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ din parohia Clime[ti, comuna
F\urei, Protopopiatul Roman.
Zidit\ `n anul 1883, `n stil bizantin,
cu elemente moldovene[ti, de Grigorie
[i Eugenia (fost\ Ghika) Cozadini, biserica a necesitat de-a lungul timpului
lucr\ri de restaurare [i consolidare,
`ntre care, unele mai ample `n 19992000, c`nd a fost resfin]it\ de PS
Ioachim B\c\uanul. Din nefericire, `n
luna februarie 2009, un incendiu a
provocat distrugerea unei p\r]i din acoperi[, a turnului, fiind de asemenea
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topite [i cele trei clopote existente din
vremea ctitorilor. La ini]iativa PS
Episcop Ioachim B\c\uanul s-au demarat ac]iuni de restaurare [i refacare
a bisericii, sub coordonarea preotului
paroh Vasile Luncanu. Astfel, au fost
ref\cute integral acoperi[ul, bolta, turnul clopotni]\. Totodat\, a fost schimbat\ t=mpl\ria u[ilor [i ferestrelor. De
asemenea, au fost achizi]ionate clopote noi, iar p\r]ile din sf=ntul l\ca[ afectate de foc au fost repictate. ~n Sf=ntul
Altar a fost ref\cut piciorul Sfintei
Mese [i s-au schimbat acoper\mintele.
Lucr\rile de restaurare [i refaceare
au fost realizate cu sprijinul Centrului
Eparhial Roman, al Secretariatului de
Stat pentru Culte, al Consiliului Local
F\urei, al enoria[ilor [i a unor sponsori deosebi]i, `ntre care deputatul
Raul-Victor Surdu-Soreanu. (pr. Ctin
Gherasim)
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Din 2008, de când a fost sfin]it\ capela spitalului
moine[tean, preotul Gheorghe Turcu [i conducerea
institu]iei spitalice[ti obi[nuiesc s\ aduc\ alinare bolnavilor
[i bucurie credincio[ilor prin aducerea de sfinte moa[te.

ACTUALITATE

Sute de credincio[i la hramul
bisericii Mariei Magdalena din One[ti
Sute de credincio[i s-au adunat pe 22 iulie la
One[ti, la hramul Bisericii „Sfânta Maria Magdalena“ din cartierul Buhoci. Slujba Sfintei Liturghii a fost s\vâr[it\ la l\ca[ul construit dup\ modelul Bisericii M\n\stirii Putna de un sobor de
preo]i, sub protia pr. protopop Constantin Alupei.
Al\turi de preo]i [i credincio[i s-a aflat [i ctitorul acestei biserici, primarul One[tiului, Emil Lemnaru.
Mai multe informa]ii a oferit, pentru Radio
Trinitas, p\rintele Constantin Alupei, Protopop
de One[ti: „To]i locuitorii din One[ti [tiu c\ exist\ aceast\ biseric\ [i mul]i vin aici `n ziua hramului. Biserica „Sf. Maria Magdalena“ din One[ti are o arhitectur\ deosebit\, fiind replica la
scar\ redus\ a bisericii de la M\n\stirea Putna [i
urm=nd acum a fi `mbog\]it\ prin pictur\.“.

Sfânta Maria Magdalena este una dintre
cele opt femei care, dup\ cum se relateaz\ `n
Sfintele Evanghelii, dup\ punerea `n morm=nt
a Domnului, au mers s\ ung\ trupul M=ntuitorului cu mir, conform ritualurilor iudaice de
`nmormântare. S-a numit „Magdalena“ dup\
localitatea Magdala, din Galileea de Sus, unde
s-a n\scut sau a tr\it mai mult, ora[ situat la circa 5 km nord de Marea Galileii. Dup\ Pogorârea Sfântului Duh, Maria Magdalena a propov\duit Evanghelia prin numeroase cet\]i [i
sate. Dup\ ce a predicat la Roma, Sfânta Maria
Magdalena l-a ajutat `n activitatea sa, la Efes,
pe Sfântul Ioan Evanghelistul, acesta fiind ora[ul `n care ea a trecut la Domnul [i unde Sfântul Ioan a `nmormântat-o la intrarea pe[terii din
Muntele Ohlon, din apropiere. 

A[ez\mântul spitalicesc din Moine[ti,
pentru câteva zile, a devenit loc de pelerinaj
A devenit un obicei la capela Sf=ntului Patelimon de
la Spitalul de Urgen]\ din Moine[ti ca, `n fiecare an,
cu ocazia hramului, s\ fie aduse moa[tele unor sfin]i
martiri. Cu binecuvântarea Preasfin]itului Visarion,
Episcopul Tulcii, [i cu acordul ~naltpreasfin]itului
Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, [i a
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, anul acesta, `n
perioada 24-27 iulie, moa[tele Sfin]ilor Mucenici
Epictet [i Astion de la Halmyris au fost duse spre
cinstire credincio[ilor din ora[ul Moine[ti, jud.
Bac\u. Acestea au fost aduse la Moine[ti sâmb\t\,
24 iulie, [i au fost depuse `n Biserica „Sfântul
Mucenic Pantelimon“ din incinta Spitalului
Municipal de Urgen]\ din localitate.
Mar]i, 27 iulie, `n ziua c=nd este celebrat Sf=ntul Pantelimon, un numeros sobor de preo]i, sub protia PS Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat
slujba arhiereasc\, la care au participat [i edilul [ef al Moine[tiului, Viorel
Ilie, precum [i directorul spitalului moine[tean, medicul Adrian Cotârle].

„O `nt=lnire peste veacuri a sfin]ilor“
Impresionat de num\rul mare de credincio[i sosi]i, dar [i de buna organizare a evenimentului, PS Episcop Visarion a ]inut s\ mul]umeasc\ tuturor. „A fost o zi de mare bucurie [i de `n\l]are sufleteasc\ pentru credincio[ii ortodoc[i din Moine[ti, pentru c\ a fost ziua hramului bisericii din

incinta Spitalului Municipal. La frumuse]ea acestei s\rb\tori a Sf=ntului
Pantelimon s-a ad\ugat [i venirea de la Halmyris, din cetatea istoric\ de
pe malurile Dun\rii, a moa[telor Sfin]ilor Mucenici Epictet [i Astion, care
au p\timit pentru Hristos `n anul 290. A fost o `nt=lnire peste veacuri a
sfin]ilor care unesc eparhiile [i `i insufl\ pe credincio[i s\ lucreze pentru
m=ntuire“, a spus, printre altele, PS P\rinte Visarion. Prezent la eveniment, p\rintele Constantin Alupei, protopop de One[ti, l-a f\cut cunoscut
sutelor de credincio[i din Moine[ti pe ierarhul de la Tulcea, fost vicar al
Mitropoliei Ardealului din anul 1997, iar `ncep=nd din 2008, numit de
Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe ca ierarh al Tulcii.

Aducerea de moa[te - o tradi]ie
pe cale de a fi statornicit\
Gazd\ deosebit\ a acestor manifest\ri spirituale, dr. Adrian Cot=rle], directorul Spitalului din Moine[ti, a ]inut s\ mul]umeasc\ PS Visarion pentru
prezen]a `n mijlocul cadrelor medicale [i a credincio[ilor din Moine[ti. „~l
rug\m pe Preasfin]itul Episcop Visarion s\ considere Moine[tiul un loc `n
care este asteptat cu iubire, oric=nd va dori s\ ne binecuvinteze cu prezen]a.
Num\rul impresionat de credincio[i prezen]i la slujba dedicat\ Sf=ntului
Pantelimon ne face s\ credem c\ Moine[tiul este pe cale de a deveni un loc
de pelerinaj nu doar pentru t\m\duirea trupurilor, ci [i a sufletelor noastre“,
a declarat Adrian Cot=rle], directorul Spitalului de Urgen]\ Moine[ti.
Din 2008, de c=nd a fost sfin]it\ capela spitalului moine[tean, preotul
Gheorghe Turcu [i conducerea institu]iei spitalice[ti obi[nuiesc s\ aduc\
alinare bolnavilor [i bucurie credincio[ilor prin aducerea de sfinte moa[te.
Astfel, dac\ acum doi ani, `n 2008, au poposit la Moine[ti, pentru c=teva
zile moa[tele Sf=ntului Pantelimon precum [i ale Sf=ntului Simeon din
Muntele cel Minunat, anul trecut au ajuns moa[tele Sf=ntului Gheorghe,
de la parohia Feredeni-H=rl\u, acestora ad\ug=ndu-li-se moa[tele
Sfin]ilor Epictet [i Astion. (pr. C. Gherasim)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

14

Cronica Romanului

iulie 2010

BISERICA ~N
S|RB|TOARE
Rug\ciuni pentru b\trânii de la C\minul din Hârja
nul. Deschiderea oficial\ a acestei
La biserica din curtea A[ez\m=ninstitu]ii deosebite a avut loc la
tului social-filantropic de la H=rja a
finele lunii mai 2006, c=nd s-a conavut loc vineri, 2 iulie, o slujb\ relicretizat un ideal misionar [i socialgioas\ special\ cu ocazia `mplinirii a
filantropic al unei parohii cu buni [i
patru ani de existen]\ [i a serb\rii painimo[i cre[tini. „Prin purtarea de
tronului spiritual al acestui l\ca[,
grij\ a lui Dumnezeu, cu ajutorul
Binecredinciosul Voievod {tefan cel
unor oameni de suflet, din sponMare [i Sf=nt. Cu binecuv=ntarea PS
soriz\ri [i dona]ii, acest a[ez\m=nt
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
func]ioneaz\ de patru ani la paraArhiepiscopiei Romanului [i Bac\umetri normali, cu eforturi sus]inute
lui, ceremonia religioas\ de la A[ez\pentru ca bolnavii [i neputincio[ii
m=ntul din H=rja va fi oficiat\ de
de aici s\ beneficieze de asisten]\
p\rintele protopop Constantin Alumedical\ [i spiritual\ `n condi]ii
pei, `mpreun\ cu un sobor de preo]i
optime. O parte dintre b\tr=ni sunt
din cuprinsul protopopiatului One[ti.
paraliza]i la pat, al]ii sunt deAce[tia, al\turi de credincio[ii din
plasabili doar cu c\rucioare [i nuzon\ [i b\tr=nii de la c\min, `l vor
mai [ase se pot deplasa singuri. Aserba pe sf=ntul voievod, n\scut la
La A[ez\m=ntul de la H=rja, aproape 30 de b\tr=ni ce[tia sunt cre[tinii a c\ror familie
Borze[ti, localitatea situat\ l=ng\
sunt `ngriji]i [i asista]i spiritual `n fiecare zi este Biserica, fiind `ngriji]i `n A[emunicipiul One[ti.
z\m=ntul social-filantropic „Sf=nA[ez\m=ntul de la Hârja a fost construit `n 2004, de preotul Petric\ tul Voievod {tefan cel Mare“, din Hârja“, a explicat preotul Ilarion Mâ]\,
Lea[cu, fiind sfin]it la 24 aprilie, de c\tre PS Episcop Ioachim B\c\ua- actualul responsabil de acest a[ez\m=nt. (pr. Ctin GHERASIM)

Hramul M\n\stirii Ciolpani, `n al treisprezecelea an
Mii de credincio[i au participat, `n ziua de
18 iulie, la slujba Sfintei Liturghii de la M\n\stirea Ciolpani din jude]ul Bac\u, care [i-a
serbat hramul odat\ cu s\rb\toarea Sfântului
Mucenic Emilian de la Durostorum, informeaz\
„Ziarul Lumina“, Edi]ia de Moldova.
M\n\stirea amplasat\ la circa 5 kilometri de
ora[ul Buhu[i, `ntr-un cadru natural deosebit,
este singurul l\ca[ de rug\ciune din ]ar\ ce
poart\ hramul acestui martir, care a tr\it [i a murit pentru credin]a `n Hristos `n secolul al IV-lea
[i ale c\rui sfinte moa[te au fost `ngropate `ntr-o
localitate de lâng\ ora[ul bulg\resc Durostorum.
Anul acesta este cel de-al 13-lea an `n care
aceast\ oaz\ de spiritualitate ortodox\, `n care
`[i g\sesc alinare sufleteasc\ mii de credincio[i
[i pelerini, `[i serbeaz\ patronul spiritual.
M\n\stirea Ciolpani este unul dintre locurile de pelerinaj consacrate din jude]ul Bac\u,
aflat\ `n imediata apropiere a altei m\n\stiri,
Runc. Primul schit de pe aceste locuri a fost ctitorit de suli]a[ul Ciolpan, c\lug\rit aici [i a dat
[i numele schitului. ~n 1730, medelnicerul Teodor Cantacuzino a construit o bisericu]\ din
lemn de stejar, care exist\ [i azi `n cimitirul
m\n\stirii, ca monument istoric. R\mas\ pustie
de-a lungul vremii, m\n\stirea a fost redeschis\
`n anul 1991, cu ob[te de maici. Cu osteneala
maicilor [i a arhimandritului Emilian Panait,
stare]ul M\n\stirii Runc [i duhovnicul maicilor,
s-au construit trei cl\diri pentru chilii, un paraanul II (X) nr. 7

clis pentru pravila c\lug\reasc\ [i biserica mare.
Sfin]irea bisericii mari cu hramul „Sfântul Mucenic Emilian“ s-a f\cut la 21 septembrie 1997,

iar de atunci, `n fiecare an, la 18 iulie, cre[tinii
vin s\ se `nchine `n singura biseric\ din ]ar\ care
`i poart\ hramul. 
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Fapta bun\ `n sprijinul familiilor sinistrate
reprezint\ un act de solidaritate, care poate
sus]ine speran]a c\ necazurile vor fi dep\[ite.

ACTUALITATE

Biserica - factor de coeziune `n ajutorarea sinistra]ilor
Luna iulie a stat sub semnul rev\rs\rii apelor. Pe `ntreg cuprinsul
Patriarhiei Române s-au `nal]\
rug\ciuni pentru oprirea ploilor.
Patriarhia Român\, prin sectoarele
sociale pe care le coordoneaz\, a
venit `n sprijinul persoanelor
afectate de inunda]ii, deschiz=nd
conturi speciale pentru sinistra]i, `n
care pot fi depuse sumele donate.
{i Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a deschis trei conturi pentru dona]ii la agen]ia din
Bac\u a B\ncii Italo Romena, `n vederea ajutor\rii
sinistra]ilor de pe Valea Siretului. Conturile `n care
se pot face dona]ii sunt:
- `n lei: RO23BITRBC1RON035639CC01;
- `n euro: RO39BITRBC1EUR035639CC01;
- `n dolari: RO61BITRBC1USD035639CC01.

Banca Italo Romena a dorit s\ fie printre primii
care se al\tur\ ini]iativei demarate de Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului pentru a veni `n sprijinul celor care au avut de suferit `n urma inunda]iilor, oferind o dona]ie de 5.000 de euro.
„~n astfel de momente este important s\ fim uni]i
[i s\ ne ar\t\m sprijinul fa]\ de victimele inunda]iilor, indiferent de contextul economic. Am fost
impresionat s\ aflu c\ pensionari, de[i cu venituri
mici, au contribuit la strângerea de fonduri pentru
cei care au pierdut totul `n urma inunda]iilor. A[ dori
s\ fac un apel c\tre to]i românii [i c\tre colegii no[tri
de breasl\. Este momentul s\ fim al\turi de victimele
inunda]iilor [i s\ le ajut\m, pentru c\ fiecare contribu]ie, oricât de mic\, conteaz\“, a declarat Franco
Antiga, Pre[edinte al B\ncii Italo Romena, dup\
cum ne informeaz\ Agen]ia Amos News.
Ca prim\ m\sur\, `n zonele afectate de inunda]ii, Centrul Eparhial de la Roman a dispus ca toate
casele praznicale s\ fie puse la dispozi]ia persoanelor evacuate din calea apelor, asigurându-le
acestora hrana [i ad\post. Imediat dup\ retragerea
apelor, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului s-a
implicat, cu ajutorul dona]iilor primite, `n refacerea locuin]elor distruse de inunda]ii.

Ajutoare pentru sinistra]i
gestionate prin Biseric\
La S\uce[ti, comun\ grav afectat\ de inunda]ii,
din jude]ul Bac\u, s-au primit alimente [i alte produse de strict\ necesitate din partea preo]ilor [i parohiilor din mai multe zone ale ]\rii. ~n cea mai mare
parte, aceste bunuri au ajuns la Biserica din S\uce[ti,
dup\ care au fost `mp\r]ite persoanelor care au
suferit pagube `n urma inunda]iilor.
Mai multe informa]ii a oferit pentru Radio
TRINITAS, p\rintele Ioan V\dan\, parohul Biseri-

Centrul eparhial Roman, `n numele ierarhilor, clerului [i credincio[ilor din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, mul]ume[te tuturor cre[tinilor care s-au implicat `n ajutorarea celor afecta]i [i anul acesta de rev\rsarea nemiloas\ a apelor. Fapta bun\ `n sprijinul familiilor sinistrate reprezint\ un act de
solidaritate, care poate sus]ine speran]a c\
necazurile vor fi dep\[ite. Acolo unde faptei
bune i se adaug\ rug\ciunea, Dumnezeu vine
s\ `nmul]easc\ roadele bune ale sufletului
nostru. Dumnezeu s\ binecuvinteze jertfa [i s\
`nmul]easc\ darul donatorilor, miluitorilor [i
sprijinitorilor celor `n nevoi!

cii din S\uce[ti, jude]ul Bac\u: „Au venit ajutoare
sub toate formele: alimente, haine, hran\ pentru animale [i tot ceea ce este necesar continu\rii vie]ii
cotidiene. Am primit din toate zonele ]\rii, de la
parohii, preo]i, societ\]i comerciale. Noi gestion\m
toate ajutoarele care sunt trimise de parohii, dar
sunt [i preo]i care distribuie ajutoarele `n mod independent [i c\rora le mul]umim pe aceast\ cale“.
Amintim aici doar c=teva dintre parohiile care
au adus ajutoare `n eparhia noastr\ `n zona grav
afectat\ de inunda]iile de anul acesta.
Astfel, din Capital\ au fost organizate transporturi speciale c\tre S\uce[ti din Parohia „~n\l]area Domnului“ din cartierul Drumul Taberei [i
de la Parohia Parc Ghencea I, dup\ cum informeaz\ Agen]ia de [tiri Basilica.
Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itul P\rinte
Arhiepiscop [i Mitropolit Nifon [i Arhiepiscopia
Târgovi[tei, prin Sectorul Social-Filantropic, a
derulat un program de strângere de ajutoare pentru
cei afecta]i inunda]ii, informeaz\ Biroul de pres\
al Arhiepiscopiei Târgovi[tei. Se remarc\ Parohia
„Sfântul Nifon“ din Târgovi[te, care `n ziua de
luni, 12 iulie, prin efortul filantropic al preo]ilor [i
al credincio[ilor s\i, a trimis `n localitatea S\uce[ti, din jude]ul Bac\u, dou\ tiruri cu ajutoare umanitare, constând `n: alimente, ap\ mineral\, `mbr\c\minte, cereale [i materiale de construc]ie.

Arhiepiscopia Dun\rii de Jos
`n sprijinul b\c\uanilor
Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos [i prin purtarea de
grij\ a p\rintelui protoiereu Ionu] Gl\van, din Protoieria Covurlui [i a preo]ilor din parohiile Rediu, Suhurlui [i Plevna, s-au strâns pentru sinistra]ii din localitatea S\uce[ti, jude]ul Bac\u: 12 tone de cereale,
1 ton\ de alimente neperisabile, 37 de pachete cu articole de `mbr\c\minte [i 51 de p\turi, `n valoare total\ de 12.639 lei, informeaz\ Biroul de Pres\ [i Comunicare al Arhiepiscopiei Dun\rii de Jos. Credincio[ii
din Protoieria Covurlui au r\spuns, astfel, `nc\ o dat\,
cu promptitudine, nevoilor semenilor afla]i `n necazuri
[i suferin]e, venite `n urma inunda]iilor din aceast\ var\.
De remarcat sunt [i credincio[ii din localitatea
Plevna, jude]ul Gala]i, care au reu[it s\ se mobilizeze, `ntr-un timp foarte scurt, pentru colectarea
acestor ajutoare, cu toate c\ `n aceast\ localitate
Biserica este `n construc]ie.
Ajutoare pentru persoanele afectate de inunda]ii din jude]ul Bac\u au fost oferite [i din partea Protopopiatului Tecuci. Tone de ajutoare colectate `n Protopopiatul Tecuci din Arhiepiscopia Dun\rii
de Jos, au fost trimise familiilor sinistrate din nordul
Moldovei. Mai multe informa]ii a oferit pentru Radio
Trinitas p\rintele Gheorghe Joghiu, Protopop de
Tecuci: „Ne-am deplasat cu toate ajutoarele colectate c\tre zonele S\uce[ti, Dorohoi, Boto[ani [i Suceava. Deplasarea s-a f\cut `n mai multe etape, `mbr\c\mintea, alimentele neperisabile [i cerealele fiind depuse `ntre timp la depozitul protoieriei. Mul]umim tuturor preo]ilor [i credincio[ilor care s-au
implicat `n aceast\ colect\, aleg=nd s\ fac\ acest act
de solidaritate [i de sus]inere moral\“.
Protoieria Tecuci a fost prezent\ la S\uce[ti cu
12 tone de ajutoare din zona Matca.
{i cre[tinii din str\in\tate au fost solidari cu sinistra]ii din parohia S\uce[ti, Protopopiatul Bac\u,
care au avut de suferit `n urma inunda]iilor provocate de ie[irea din matc\ a râului Siret, f\c=nd
dona]ii sau trimi]=nd ajutoare. 
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ANIVERS|RI
Preafericitul Daniel, Patriarhul României,
a `mplinit 59 de ani
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a `mplinit pe 22 iulie a.c., 59 de
ani. La Catedrala patriarhal\, `n cadrul Sfintei
Liturghii au fost `n\l]ate rug\ciuni de mul]umire
c\tre Dumnezeu pentru binefacerile rev\rsate
asupra Bisericii Ortodoxe Române, a poporului
român [i a Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, informeaz\ Ziarul Lumina.
Patriarhul Daniel s-a n\scut `n satul Dobre[ti, comuna Bara,
jude]ul Timi[, ca al treilea copil `n familia `nv\]\torului Alexie [i
Stela Ciobotea. A studiat Teologia la Institutul Teologic Universitar
Ortodox din Sibiu, frecventând, `n perioada 1974-1976, cursurile de
doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucure[ti, sub
`ndrumarea pr. prof. dr. Dumitru St\niloae. {i-a continuat studiile `n
str\in\tate: doi ani la Facultatea de Teologie a Universit\]ii de {tiin]e
Umane din Strasbourg (Fran]a) [i doi ani la Universitatea „Albert
Ludwig“ din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolic\
(Germania). ~n 1987, a intrat `n via]a monahal\ la M\n\stirea
Sih\stria, cu numele Daniel, avându-l ca na[ de c\lug\rie pe arhimandritul Cleopa Ilie. La 4 martie 1990 a fost ales Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timi[oarei, cu titlul de Lugojanul [i a fost hirotonit
arhiereu. La pu]in timp (7 iunie 1990) a fost ales Arhiepiscop al
Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei. A desf\[urat o bogat\
activitate pastoral-misionar\, cultural\ [i social-filantropic\ `n perioada 1990-2008, `n demnitatea de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei. La 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales
`n func]ia de Arhiepiscop al Bucure[tilor, Mitropolit al Munteniei [i
Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române [i Loc]iitor al Tronului Cezareei Capadociei.
~ntronizarea Preafericitului Patriarh Daniel a avut loc duminic\, 30
septembrie 2007, la Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti.

Sus]inut\ activitate cultural\
Patriarhul nostru de]ine mai multe func]ii [i onoruri, `ntre care aceea
de membru titular al Academiei Interna]ionale de {tiin]e Religioase de la
Bruxelles, [i a ob]inut mai multe titluri [i distinc]ii. Este Doctor Honoris
Causa al mai multor universit\]i din ]ara, precum [i al Universit\]ii
Catolice „Sacred Heart“, Fairfield, Connecticut, SUA.
La 30 septembrie 2007, când a fost `ntronizat ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, a primit din partea pre[edintelui Traian B\sescu Ordinul „Steaua României“ `n grad de Mare Cruce.
Patriarhul Bisericii noastre a fondat mai multe publica]ii [i a participat la peste 100 de simpozioane, congrese, conferin]e, colocvii [i
`ntruniri na]ionale [i interna]ionale, fiind, de asemenea, autorul mai
multor volume de scrieri. A publicat peste 1.000 de articole, studii,
cuvânt\ri [i prefe]e, atât `n român\, cât [i `n limbile francez\, englez\
[i german\.
anul II (X) nr. 7

Prezent anul trecut la Roman, cu prilejul ridic\rii
eparhiei noastre la rangul de arhiepiscopie,
PF P\rinte Patriarh Daniel a fost `nt=mpinat cu toat\
dragostea de c\tre ierarhii, preo]ii [i credincio[ii locului

A pus bazele primului Centru de Pres\ al BOR
~n activitatea Sa de pân\ acum, Patriarhul Daniel s-a remarcat ca
fondator de institu]ii, publica]ii, organizator de simpozioane, colocvii,
congrese [i expozi]ii, precum [i ini]iator, sprijinitor [i coordonator a numeroase programe sociale, culturale [i educative. A `nfiin]at [i sus]inut mai
multe institu]ii de `nv\]\mânt teologic, asocia]ii social-filantropice [i centre cultural-pastorale, atât `n Moldova, cât [i `n Arhiepiscopia Bucure[tilor.
A ar\tat o grij\ deosebit\ pentru monahism, num\rul m\n\stirilor [i
schiturilor crescând considerabil sub `ndrumarea sa. ~n timpul arhip\storirii sale, au fost canoniza]i mai mul]i sfin]i români, au fost `nfiin]ate
sau reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ]ar\ au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie.
~n calitate de Patriarh al BOR a efectuat o vizit\ irenic\ la
Constantinopol, vizite pastorale `n Austria, Fran]a [i Spania, precum [i
vizite canonice `n mai multe arhiepiscopii [i episcopii din ]ar\.
La Bucure[ti, Patriarhul Daniel a pus bazele primului Centru de Pres\
al Bisericii Ortodoxe Române, Basilica, `n cadrul c\ruia func]ioneaz\
Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agen]ia de [tiri Basilica [i
Biroul de pres\ al Patriarhiei Române.
Cu purtarea de grij\ a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, s-au f\cut toate demersurile pentru demararea lucr\rilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.
Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne precizeaz\ c\ zilele oficiale de aniversare a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel sunt: ziua de 30 septembrie,
data `ntroniz\rii Preafericirii Sale `n demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, precum [i 17 [i 18 decembrie, zilele de pomenire a Sfântului
Prooroc Daniel [i a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul. (sursa: basilica.ro)
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Pe 15 iule a.c. a fost introdus\ `n circula]ie emisiunea de
m\rci po[tale „1125 de ani de la Recunoa[terea Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române“,, informeaz\ romfilatelia.ro.
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Colec]ii inedite `n Anul anivers\rii a 125 de ani
de la recunoa[terea autocefaliei BOR [i a
85 de ani de la `nfiin]area Patriarhiei Române
Cu ocazia zilei M\rcii Po[tale Române[ti, s\rb\torit\ `n
fiecare an la 15 iulie, Romfilatelia a lansat emisiunea
filatelic\ aniversar\ „125 de ani de la Recunoa[terea
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române“. Aceasta
cuprinde un timbru, un plic [i dou\ c\r]i po[tale. De
asemenea, `n acest an omagial [i BNR a pus `n
circula]ie, `n scop numismatic, o moned\ din aur [i 5 din
argint, dedicate anivers\rii sus amintite [i, respectiv,
omagierii celor 5 patriarhi care au condus destinele
BOR din 1925 p=n\ `n 2007.
Pe data de 15 iulie, `n urm\ cu peste un secol [i
jum\tate, ap\rea prima emisiune de m\rci po[tale din
sud-estul Europei, emis\ de c\tre principatul Moldovei. Astfel, aceast\ zi a devenit Ziua M\rcii Po[tale Române[ti, marcat\ prin lansarea unor emisiuni
cu tematic\ divers\, de mare interes pentru filateli[ti.

~n `ntâmpinarea filateli[tilor
cu o tem\ original\
~n acest an, România a s\rb\torit evenimentul
prin introducerea `n circula]ie a emisiunii de m\rci
po[tale „125 de ani de la Recunoa[terea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române“, informeaz\ romfilatelia.ro.
Venind `n `ntâmpinarea filateli[tilor cu o tem\
original\, excep]ional\, Romfilatelia demonstreaz\, `nc\ o dat\, faptul c\ timbrul este un mijloc inedit de cunoa[tere, de informare [i descoperire. Prin
noua `nf\]i[are elegant\ [i miniatural\, aceast\ rafinat\ capodoper\ a filateliei deschide, celui care [tie
s\ citeasc\, o fereastr\ spre cultur\ [i educa]ie.
~ncepând cu data de 15 iulie 2010, emisiunea
filatelic\ aniversar\ „125 de ani de la Recunoa[terea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române“ va
putea fi achizi]ionat\ de la toate magazinele Romfilatelia din Bucure[ti [i din ]ar\.

Circula]ie la nivel na]ional
[i interna]ional
„Pe lâng\ marca po[tal\, emisiunea este alc\tuit\ dintr-un plic „prima zi“ pe care este ilustrat\ imaginea Tomosului de recunoa[tere a
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, semnat la data de 25 aprilie, anul 1885, la Constantinopol. De asemenea, emisiunea este alc\tuit\ [i din dou\ c\r]i po[tale maxime care fac
trecerea istoric\ de la primul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Miron Cristea, c\tre actualul

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul P\rinte Daniel. Ca absolut toate emisiunile [i produsele filatelice, marcarea introducerii
`n circula]ie a acestora se face prin aplicarea `n
clar a [tampilei „prima zi“, care atest\ data de
introducere [i locul unde aceste produse au fost
introduse `n circuitul po[tal“, a declarat C\t\lina
Ionescu, Director Marketing - Romfilatelia, citat\ de Agen]ia de [tiri Basilica.

Monede de colec]ie
dedicate BOR
Banca Na]ional\ a României a pus `n circula]ie, `n scop numismatic, `ncepând cu data de 14
iunie 2010, o moned\ din aur, dedicat\ anivers\rii
a 125 de ani de la recunoa[terea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române [i a 85 de ani de la `nfiin]area Patriarhiei Române, `n tiraj de 1000 de buc\]i, cu putere circulatorie pe teritoriul României.
Aversul monedei prezint\ imaginea Catedralei
Patriarhale, valoarea nominal\ „200 LEI“, stema
României [i anul de emisiune „2010“; la exterior,
`n stânga-sus, inscrip]ia `n arc de cerc „ROMANIA“. Reversul prezint\ un fragment din icoana
Sfintei Treimi - sus, stema Patriarhiei Române jos [i anii „1885“ - `n stânga [i „1925“ - `n dreapta;
la exterior, inscrip]iile circulare „125 de ani de la
recunoasterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Romane“ [i „85 de ani de la infiintarea Patriarhiei
Romane“.
Pre]ul de vânzare, f\r\ TVA, este de 3150 lei.

Monede din argint dedicate
Patriarhilor BOR
Pentru a marca anul omagial al Crezului ortodox [i al Autocefaliei Bisericii noastre, Banca

Marca po[tal\ dedicat\ autocefaliei BOR are o
valoare nominal\ de 6 lei, iar tirajul este de aproximativ 50.000 de buc\]i: „Marca po[tal\ se folose[te `n mare parte, dar nu `n mod excep]ional, la
transmiterile pe plan extern. Emisiunea va fi promovat\, astfel, [i la nivel na]ional, dar [i interna]ional, iar din acest motiv, c\r]ile po[tale maxime
vor circula al\turi de plicul «prima zi» `n toate oficiile po[tale“, a mai precizat C\t\lina Ionescu. 
Na]ional\ a României a pus `n circula]ie, `ncep=nd
din luna iulie a.c., `n scop numismatic, un set de
cinci monede din argint, dedicate patriarhilor
Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu
[i Teoctist Ar\pa[u, informeaz\ Basilica, Agen]ia
de [tiri a Patriarhiei Rom=ne. Tirajul este de 1 000
de buc\]i din fiecare moned\, iar pre]ul este de 950
Lei f\r\ TVA. Valoarea nominal\ a unei monede
este de 10 lei.
„Monedele din argint din emisiunea numismatic\ „Patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române“
au putere circulatorie pe teritoriul României: „Pe
aversul monedei este desenat Palatul Patriarhal cu
inscrip]iile „Palatul Patriarhal“ [i „România“.
Valoarea nominal\ a fiec\rei monede este de 10
Lei. Pe reversul fiec\rei monede este portretul
fiec\ruia dintre cei 5 patriarhi, al\turi de stema
Patriarhiei Rom=ne“, a mai spus domnul Mugur
{te], purt\tor de cuv=nt al BNR.
Monedele - at=t cele de aur, c=t [i cele de
argint - sunt `nso]ite de bro[uri de prezentare a
emisiunii numismatice, care includ [i certificatul
de autenticitate, pe care se g\sesc semn\turile guvernatorului B\ncii Na]ionale a României [i
casierului central.
Punerea `n circula]ie a monedelor, `n scop numismatic, se realizeaz\ prin sucursalele B\ncii
Na]ionale a României din Bucure[ti, Cluj, Ia[i [i
Timi[. (sursa: www.bnr.ro)
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Majoritatea Bisericilor europene se implic\
`n acordarea de sprijin confesional
[i asistare direct\ migran]ilor.

Seminar na]ional despre Fenomenul migra]iei
~n ziua de 13 iulie 2010, `n sala Conventus din Palatul Patriarhiei,
Asocia]ia Ecumenic\ a Bisericilor din România - AIDRom a organizat seminarul na]ional „Fenomenul migra]iei, justi]ie social\ [i
coabitare“, cu sprijinul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) [i
al Comisiei Bisericilor pentru Migran]i din Europa (CCME).
Seminarul face parte din proiectul na]ional „Bisericile Cre[tine din
România r\spunzând fenomenului migra]iei“.
Majoritatea Bisericilor europene se implic\ `n
acordarea de sprijin confesional [i asistare direct\
(asisten]\ medical\, psihologic\, consiliere etc) migran]ilor. ~n prezent, România este atât ]ar\ de origine, prin emigrarea unui num\r important de
cet\]eni români `n str\in\tate, cât [i ]ar\ de destina]ie pentru tot mai mul]i imigran]i. Potrivit statisticilor ultimilor doi ani, migra]ia `n România este
`n cre[tere, fenomen care reprezint\ o provocare
pentru societatea româneasc\, inclusiv pentru
Biserici. Biserica Ortodox\ Român\ acord\ prin
programele de asisten]\ social\ o aten]ie special\
problemelor migran]ilor [i colaboreaz\ cu alte culte
cre[tine din România `n sprijinul acestora (Bucure[ti, Arad, Timi[oara).

nia, subliniindu-se importan]a valorilor religioase comune [i respectarea tradi]iilor specifice `n procesul
de integrare a imigran]ilor `n comunitate. Cu acest
prilej, a fost lansat\ campania na]ional\ „Bine ai venit, str\ine!“ care marcheaz\ `ncheierea anului „Bisericile din Europa r\spunzând fenomenului migra]iei“, lansat de Comisia Bisericilor pentru Migran]i
`n Europa [i Conferin]a Bisericilor Europene (CEC)
la cea de a XIII-a Adunare General\ (Lyon, iulie 2009).

Cinci Biserici din Rom=nia
colabor=nd `n domeniul
filantropiei [i asisten]ei sociale
ASOCIA}IA ECUMENIC| A BISERICILOR DIN ROMÂNIA - AIDRom este o organiza]ie ecumenic\ fondat\ `n anul 1991 [i format\
din cinci Biserici din România: Biserica Ortodox\
Român\ (membru fondator), Biserica Reformat\
(membru fondator), Biserica Evanghelica C.A.
(membru fondator), Biserica Evanghelic\ Luteran\ [i Biserica Armean\.
AIDRom deruleaz\ o serie de programe `n domeniul asisten]ei sociale, dezvolt\rii comunitare,
educa]iei (preven]ia abandonului [colar, reintegrare
[colar\), protec]iei mediului, prevenirii traficului de
fiin]e umane, a violen]ei domestice [i consumului
de droguri, integr\rii persoanelor `n situa]ii de risc
etc. (Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne)

„Bisericile din Europa
r\spunzând fenomenului
migra]iei“
Seminarul „Fenomenul migra]iei, justi]ie social\ [i coabitare“ a reunit 25 de participan]i din
]ar\, reprezentan]i ai Bisericii Ortodoxe Române,
Bisericii Romano-Catolice, Bisericilor Protestante, dar [i al]i exper]i `n problematica fenomenului
migra]iei din partea unor ONG-uri.
Scopul seminarului a fost s\ evalueze activitatea
desf\[urat\ pân\ `n prezent de Bisericile din Româ-

{tiri pe scurt
Programul „Alege {coala!“ se extinde

Congres „Hristos `mp\rt\[it copiilor“ `n toamn\

Datorit\ succesului `nregistrat `n prima parte a derul\rii programului
„Alege {coala!“, Patriarhia Rom=n\ a decis extinderea acestuia, informeaz\ Agen]ia de [tiri Basilica.
~ncep=nd cu luna august, `n paralel cu primul program „Alege
{coala!“, se va desf\[ura [i proiectul „Alege {coala! II“. „Acesta continu\ seria proiectului „Alege {coala! I“. A fost semnat de cur=nd
parteneriatul cu Agen]ia de management pentru Resurse umane pentru
finan]area acestui proiect mult mai ambi]ios. El va avea o arie geografic\ mult mai larg\ [i anume `ntreg Ardealul, Banatul, Oltenia,
Sudul Moldovei [i Dobrogea. Aproximativ 2000 de parohii vor fi implicate `n acest proiect“, a declarat Pr. Constantin Naclad, Inspector
Patriarhal [i coordonator al Proiectului.
Proiectul a fost ini]iat de Patriarhia Rom=n\ `n 2008 [i este derulat
momentan `n parteneriat cu Funda]ia „World Vision“ `n 10 eparhii din
Mitropolia Munteniei [i Dobrogei [i Mitropolia Moldovei [i Bucovinei.

~n perioada 1-3 septembrie, `n Aula Magna „Teoctist Patriarhul“
din Palatul Patriarhiei va avea loc cel de-al III-lea congres
„Hristos ~mp\rt\[it Copiilor“, informeaz\ Basilica. Evenimentul este
dedicat anului omagial al Crezului Ortodox [i `n cadrul acestuia
„va avea loc lansarea proiectului 'The Way', proiect care urm\re[te
un nou tip de catehez\ pentru adul]i. Acest proiect, care a fost
dezvoltat `n cadrul Institutului de studii cre[tin-ortodoxe din
Cambridge, va fi descris mai pe larg la acest congres de c\tre
domnul profesor David Frost, decanul Institutului de studii cre[tinortodoxe de la Cambridge, care va fi invitat special la acest
congres“, a spus Pr. Insp. Constantin Naclad din cadrul Sectorului
Teologic-Educa]ional al Patriarhiei Rom=ne.
Congresul Na]ional „Hristos ~mp\rt\[it Copiilor“ va reuni preo]i responsabili [i sus]in\tori ai proiectului, din ]ar\, dar [i din str\in\tate.
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Contribu]ia deosebit\ a Bisericilor `n lupta contra
s\r\ciei [i a excluziunii sociale a fost salutat\ de to]i
cei trei pre[edin]i ai principalelor institu]ii europene.
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Uniunea European\ [i Bisericile din Europa
unite `mpotriva s\r\ciei [i excluziunii sociale
Dou\zeci de `nal]i reprezentan]i ai principalelor religii ale
lumii s-au `ntâlnit pe 19 iulie,
la Bruxelles, cu pre[edin]ii
institu]iilor centrale europene,
pentru a discuta modalit\]ile
efective de combatere a s\r\ciei [i a excluziunii sociale.
Reuniunea a fost cea de-a
[asea dintr-o serie de `ntâlniri
anuale lansate de pre[edintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, `n 2005. Din
România a participat ~naltContribu]ia deosebit\ a Bisericilor `n lupta contra s\r\ciei [i a excluziunii
preasfin]itul Mitropolit Iosif, sociale a fost salutat\ de cei trei pre[edin]i ai principalelor institu]ii europene
reprezentantul Bisericii Orto- Emanuel (Patriarhia Ecumenic\ de Constan- responsabili ai autorit\]ilor politice europene `n
doxe Române pe lâng\ insti- tinopol) a participat `n calitate de Pre[edinte al aceast\ chestiune. Având o experien]\ `ndelungat\ `n combaterea fenomenului s\r\ciei [i al
Conferin]ei Bisericilor Europene (KEK).
tu]iile europene.
La invita]ia Comisiei europene [i cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
~naltpreasfin]itul Mitropolit Iosif, Arhiepiscopul
Europei Occidentale [i Meridionale, a participat,
`n calitate de Vicepre[edinte al Reprezentan]ei
Bisericii Ortodoxe Române pe lâng\ Institu]iile
Uniunii Europene, la `ntâlnirea anual\ a liderilor
religiilor monoteiste din Europa cu `nal]i
reprezentan]i ai Institu]iilor europene.

2010, Anul European
al Combaterii s\r\ciei
[i excluziunii sociale
Pe 19 iulie, la sediul Comisiei europene de
la Bruxelles, a avut loc cea de a [asea `ntâlnire
de acest gen ini]iat\ de pre[edintele Barroso [i
prima dup\ intrarea `n vigoare a Tratatului de la
Lisabona, care prin Art. 17, 3 institu]ionalizeaz\
dialogul dintre Institu]iile europene [i Bisericile
din Europa, informeaz\ mitropolia.eu.
La discu]ii au mai participat reprezentan]i ai
Parlamentului european, iar din partea Bisericii
Ortodoxe, au fost prezen]i: Preafericitul Ieronim, Arhiepiscopul Atenei [i al `ntregii Grecii,
~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Simeon,
din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Iosif, din partea
Bisericii Ortodoxe Române [i Preasfin]itul P\rinte Episcop Porfirie, din partea Bisericii Ciprului, iar ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit

Tema `ntâlnirii de anul acesta a fost: „Combaterea s\r\ciei [i a excluziunii sociale: un imperativ pentru guvernarea european\“. Participan]ii au reflectat `mpreun\ la cauzele [i consecin]ele excluziunii sociale, propunând `n
acela[i timp m\suri eficace de combatere a
s\r\ciei [i de integrare a celor mai vulnerabili `n
societate. Printre altele, a fost eviden]iat [i faptul c\ nu poate exista [i func]iona o economie
social\ f\r\ recunoa[terea demnit\]ii s\racului
sau a celui exclus din punct de vedere social.
De aceea, o abordare prea tehnicizat\ sau prea
administrativ\ a problemei s\r\ciei poate risca
s\ considere pe s\raci ca fiind doar ni[te obiecte
ce trebuie asistate, punând `ntre paranteze demnitatea persoanei umane. Pre[edintele Barroso a
subliniat chiar faptul c\ economia european\,
pentru a se cl\di pe baze s\n\toase, fidel\ mandatului p\rin]ilor fondatori ai Europei, [i pentru
a deveni exemplu [i pentru alte economii de pe
glob, trebuie s\ pun\ omul `n centrul s\u.

Bisericile, parteneri viabili
[i responsabili ai autorit\]ilor
politice europene
Contribu]ia deosebit\ a Bisericilor `n lupta
contra s\r\ciei [i a excluziunii sociale a fost
salutat\ cu aceast\ ocazie de to]i cei trei pre[edin]i ai principalelor institu]ii europene, Bisericile [i comunit\]ile religioase din Europa fiind
recunoscute `n general ca parteneri viabili [i

excluziunii sociale, Bisericile cunosc, de fapt,
foarte bine nevoile cu care se confrunt\ popula]ia [i au dezvoltat cu succes metode [i organisme de lupt\ `mpotriva acestui fenomen.
~n acest sens, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la `ntâlnire, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Iosif, a accentuat preocuparea
constant\ a Bisericii pentru cei `n nevoi, subliniind `n general voca]ia [i responsabilitatea
omului fa]\ de cel s\rac [i marginalizat. ~n acela[i timp, redescoperirea umanit\]ii omului postuleaz\ dep\[irea unei mentalit\]i materialiste,
centrat\ doar pe câ[tig, [i accentuarea aspectului spiritual al nevoilor omului.
Mai multe informa]ii a oferit, pentru Radio
Trinitas, ~naltpreasfin]itul Mitropolit Iosif: „Concluzia celor trei pre[edin]i ai Parlamentului [i
Consiliului European a fost unanim\, `n sensul c\
au semnalat contribu]ia foarte important\ pe care
comunit\]ile religioase [i Biserica o au `n societatea de ast\zi [i mai ales `n combaterea s\r\ciei,
lucru pe care Biserica `l face de 2000 de ani“.
Pentru rezultate concrete `n lupta `mpotriva
fenomenului s\r\ciei [i al excluziunii sociale trebuie c\utate solu]ii pentru responsabilizarea tuturor celor implica]i `n procesul european, participan]ii la `ntâlnirea de la Bruxelles exprimându-[i
clar dorin]a de continuare a dialogului [i de institu]ionalizare a cooper\rii `ntre factorii care pot
contribui la rezolvarea, pe cât posibil, a acestei
probleme grave care afecteaz\ ast\zi Europa unit\, informeaz\ Agen]ia de [tiri Basilica. 
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IN MEMORIAM
„A fost un prieten foarte apropiat
al Bisericii Ortodoxe Române“
 Mesaj de condolean]e al Patriarhului României la trecerea
la Domnul a Mitropolitului Ioan de Nicaea, fost Arhiepiscop
al Kareliei [i a Toat\ Finlanda, adresat ~naltpreasfin]itului
Leo, Arhiepiscop al Kareliei [i a Toat\ Finlanda 
Am aflat cu triste]e despre plecarea din aceast\ lume, la 1 iulie 2010, a Mitropolitului
Ioan de Nicaea, fost Arhiepiscop pensionat al
Kareliei [i a Toat\ Finlanda.
Un distins expert [i `n]elept p\stor al turmei
sale, Mitropolitul Ioan r\mâne `n amintirea [i `n
inimile tuturor celor care l-au cunoscut ca un
devotat slujitor al lui Hristos, „Arhiereul
m\rturisirii noastre“ (Evrei 3,1), ca o persoan\

jovial\ [i, totu[i, ca un teolog profund [i specialist `n dreptul canonic recunoscut pe plan interna]ional.
Mitropolitul Ioan, care a slujit ca ~ntâist\t\tor
al Bisericii Finlandeze Autocefale din 1987 pân\
la retragerea sa din 2001, a fost un prieten foarte
apropiat al Bisericii Ortodoxe Române [i al regretatului Patriarh Teoctist, fiind prezent la diferite evenimente care au marcat via]a Bisericii

noastre. P\str\m amintiri dragi de la ultima `ntâlnire personal\ cu Mitropolitul Ioan, de acum
exact 11 ani (iulie 1999), la un congres interna]ional dedicat monahismului, desf\[urat la Centrul Sf. Daniil Sihastrul de la Dur\u, Moldova.
Transmitem, `n numele ierarhilor, clericilor
[i credincio[ilor Bisericii Ortodoxe Române [i
al nostru personal, sincera noastr\ compasiune
Bisericii Ortodoxe Finlandeze `n aceste momente de durere [i ne rug\m Atotputernicului [i
Milostivului Dumnezeu - dup\ cum am f\cut [i
ieri, la Sfânta Liturghie de la Catedrala
Patriarhal\ din Bucure[ti - s\ d\ruiasc\ pace sufletului credinciosului s\u slujitor Mitropolitul
Ioan [i s\-l odihneasc\ al\turi de cei drep]i, `n
~mp\r\]ia Sa.
Ve[nica lui pomenire!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

~n iulie, slujbe de pomenire
pentru doi dintre patriarhii României
La sf=r[itul lunii trecute, `n Bisericile
din eparhiile Patriarhiei Române s-au
oficiat slujbe de pomenire pentru doi
dintre fo[tii patriarhi ai Rom=niei.
Astfel, `n ziua de 30 iulie, s-au oficiat
slujbe de pomenire pentru fericitul
`ntru adormire p\rintele patriarh
Teoctist Ar\pa[u, la trei ani de la
trecerea sa la Domnul, informeaz\
„Ziarul Lumina“. Patriarhul Iustin
Moisescu a fost pomenit la Catedrala
patriarhal\, la 24 de ani de la
s\vâr[ire, `n ziua de 31 iulie a.c..
Slujba Parastasului la trei ani de la trecerea
la cele ve[nice a vrednicului de pomenire patriarhul Teoctist a fost oficiat\, la Catedrala patriarhal\, cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, de c\tre Preasfin]itul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi. La slujb\ au participat [i
Preasfin]itul Ciprian Câmpineanul, Episcop
Vicar Patriarhal, preo]i, sute de credincio[i, dar
[i rude ale p\rintelui patriarh Teoctist.
~n acest context a fost citit mesajul Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia comemor\rii a trei
ani de la trecerea la cele ve[nice a p\rintelui patriarh Teoctist Ar\pa[u, intitulat „Patriarhul
Teoctist - o candel\ de `nviere“. Dup\ Slujba
Parastasului a fost oficiat un Trisaghion la moranul II (X) nr. 7

Trisaghion la morm=ntul patriarhului Teoctist

mântul fericitului `ntru adormire p\rintele patriarh Teoctist aflat `n incinta Catedralei Patriarhale din Bucure[ti.
{i clericii [i credincio[ii din Mitropolia Moldovei [i Bucovinei au `n\l]at rug\ciuni c\tre
Dumnezeu pentru cel care a fost arhip\storul acestei eparhii `ntre anii 1977 [i 1986. Astfel, `n
mai multe m\n\stiri, schituri [i biserici parohiale de pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei s-au oficiat slujbe de pomenire a patriarhului Teoctist Ar\pa[u.
La Catedrala Patriarhal\ din Bucure[ti, pe
31 iulie, a fost oficiat\ [i slujba de pomenire a

p\rintelui patriarh Iustin Moisescu, de la a c\rui
trecere la Domnul s-au `mplinit 24 de ani.
Slujba Parastasului a fost oficiat\, cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,
de c\tre Preasfin]itul Varlaam Ploie[teanul,
Episcop-vicar Patriarhal, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi.
Preasfin]ia Sa a dat citire mesajului Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, intitulat „Patriarhul Iustin un stâlp neclintit de furtun\“. De asemenea, dup\ Slujba Parastasului a fost oficiat un Trisaghion la mormântul patriarhului Iustin Moisescu aflat `n incinta Catedralei Patriarhale. 
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M\rturisirea credin]ei trebuia facut\ la Botez [i la Sfânta
Liturghie, `nc\ din vremurile primare, pentru a se ap\ra
comunitatea Bisericii [i, implicit, a `nv\]\turii Domnului.

DOSAR

M\rturisirea credin]ei,
prima datorie a cre[tinilor
Credin]a cre[tin\ are la baz\
Revela]ia divin\ sau Descoperirea lui Dumnezeu. „Dup\ ce
Dumnezeu odinioar\, `n multe
rânduri [i `n multe chipuri, a
vorbit p\rin]ilor no[tri prin
prooroci, `n zilele acestea mai
de pe urm\ ne-a gr\it nou\
prin Fiul, pe Care L-a pus
mo[tenitor a toate [i prin Care
a f\cut [i veacurile“ (Evrei, 1-2),
adic\ prin Domnul nostru Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu
`ntrupat. Aceast\ credin]\
revelat\ a fost [i este p\strat\
de Biseric\ prin Apostolii
Domnului [i urma[ii lor episcopi [i preo]i - p=n\ ast\zi.
M\rturisirea credin]ei trebuia facut\ la
Botez [i la Sfânta Liturghie, `nc\ din vremurile
primare, pentru a se ap\ra comunitatea Bisericii
[i, implicit, a `nv\]\turii Domnului. Sfin]ii Apostoli au formulat defini]ii scurte de credin]\,
etaloane pentru cre[tini, care vor constitui baza
viitoarelor „Crezuri“ sau Simboluri de credin]\.

Cum au ap\rut „Crezurile“
sau Simbolurile de credin]\
~n esen]\, acestea sunt formul\ri rezumative
dogmatice, cum reiese din textul: Cu adev\rat
mare este taina dreptei credin]e: „{i cu adev\rat,
mare este taina dreptei credin]e: Dumnezeu S-a
ar\tat `n trup, S-a `ndreptat `n Duhul, a fost v\zut de `ngeri, S-a propov\duit `ntre neamuri, a
fost crezut `n lume, S-a `n\l]at `ntru slav\.“ (I
Timotei 3, 16). Mai g\sim [i alte scurte defini]ii
de credin]\: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dragostea lui Dumnezeu [i `mp\rt\[irea
Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i!“ (II
Corinteni 13, 13) [i „C\ci trei sunt care m\rturisesc `n cer: Tat\l, Cuvântul [i Sfântul Duh, [i Ace[ti trei Una sunt.“ (I Ioan 5, 7). Trebuie s\ cunoa[tem c\ aceste formul\ri rezumative au fost
utilizate de Biseric\, de la `nceputurile ei, ca
„reguli“ sau `ndreptare de credin]\, m\rturisirile
de neofi]i la primirea Botezului. ~n Biserica primar\ Botezul este administrat `n prima s\pt\-

Sinodul I Ecumenic de la Niceea

mân\ dup\ S\rb\toarea ~nvierii (S\pt\mâna Luminat\). Aceste adev\rate Simboluri de credin]\ s-au numit „regula fidei“ [i „kanon tis pisteos“.
Despre ele aminte[te marele apologet Tertulian
(secolul. 3) `n cartea sa intitulat\ „Despre prescrip]ia ereticilor“. ~n misiunea ei, Biserica a
folosit aceste reguli ale credin]ei la Botez [i `n
cult, ca [i `n lucrarea de transmitere a `nv\]\turii
de credin]\: „Drept aceea, mergând, `nv\]a]i toate
neamurile, botezându-le `n numele Tat\lui [i al
Fiului [i al Sfântului Duh“. (Matei 28, 19). Cu
timpul, ele s-au dezvoltat [i s-au amplificat, transformându-se `ntr-o mic\ m\rturisire de credin]\.

Formularea Crezurilor
la Sinoadele Ecumenice
Crezul, adic\ Simbolul de Credin]\, pe carel rostim la Sfânta Liturghie, Botez [i alte slujbe
biserice[ti ortodoxe, a fost formulat la Sinoadele I [i II Ecumenice, care s-au ]inut la Niceea,
`n anul 325, [i Constantinopol, `n anul 381; de

aici [i denumirea de „Simbol de credin]\ niceoconstantinopolitan“.
Dar ce este Sinodul Ecumenic? ~n primul
rând, sinoadele ecumenice au fost adun\ri de
ierarhi [i teologi ai Bisericii de pretutindeni, din
R\sarit [i Apus, adic\ din marile cet\]i cre[tine
ale vremii de atunci: Ierusalim, Antiohia, Alexandria, Constantinopol [i, bine`n]eles Roma,
dar [i din cet\]i ale Imperiului Roman unde s-au
`nfiin]at comunita]i cre[tine. De aceea, g\sim la
aceste `ntâlniri [i reprezentan]i din provincia
Sci]ia Minor, mai precis cetatea Tomisului. ~n
documentele Sinodului I Ecumenic g\sim lista
cu episcopii participan]i din care n-a lipsit
„Scitanul“. Lucr\rile Sinoadelor Ecumenice sau desfa[urat sub asisten]a Sfântului Duh. De
aceea, hot\rârile lor exprim\ doctrina (`nv\]\tura) Bisericii `n mod infailibil. Totalitatea
Bisericii (ierarhi, preo]i [i credincio[i) are
plenitudinea acestei puteri de a nu gre[i, iar
„glasul“ ei este auzit prin Sinoadele Bisericii de
pretutindeni. Plin\tatea bisericeasc\ este repre-
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Plin\tatea bisericeasc\ este reprezentat\
prin episcopii ei care „ddogmatizeaz\“ sub
asisten]a [i conducerea Sfântului Duh.

Biserica lui Hristos trebuia s\ formuleze [i s\
proclame `n mod solemn, prin glasul Sfin]ilor
P\rin]i, `nv\]\tura dumnezeiasc\. ~n felul acesta, au fost formulate primele 7 articole din
Crezul ortodox.

Istoricul Crezului Niceean

Â zentat\ prin episcopii ei, care „dogmatizeaz\“, III-lea. ~n acela[i timp, Biserica a apelat la aceste
sub asisten]a [i conducerea Sfântului Duh. De
aici [i invocarea sau expresia: „P\rutu-s-a Duhului Sfânt [i nou\“). ~ntr-adev\r, Sfântul Duh a
procedat `n a[a fel `ncât acel „consens al
Bisericii de pretutindeni“ s\ aib\ la baz\ consensul absolut al Sfin]ilor P\rin]i, participan]i la
Sinoade, cu Sf=nta Scriptur\ [i manifestat `n
mod str\lucit `n simboluri, catehisme si, mult
mai t=rziu, `n acele „m\rturisiri de credin]a“.
Vincen]iu de Lerin preciza c\ „`nva]\tura
Bisericii trebuie s\ cuprind\ ceea ce s-a crezut
totdeauna, pretutindeni [i de to]i“. Consensul
Bisericii de pretutindeni este evident `n special
`n scrierile dogmatice ale Sfin]ilor P\rin]i, precum [i `n operele lor liturgice. Toate problemele
vremii lor au fost cercetate [i explicate de Sfin]ii
P\rin]i `n lumina Sfintei Scripturi [i a Sfintei
Tradi]ii, care tocmai se dezvolt\. ~n felul acesta,
opera Sfin]ilor P\rin]i [i hot\rârile dogmatice [i
canonice ale celor 7 Sinoade Ecumenice, precum [i ale celor nou\ Sinoade locale, aprobate
de Sinodul Trulan, fac din primele opt veacuri
cre[tine o epoc\ unic\ de mare `nsemn\tate. Ele
au fost rezumate `n „Dogmatica“ Sf=ntului Ioan
Damaschin (†749).

Cum a fost generat Crezul?
Acele formul\ri rezumative folosite `n Biseric\ drept „reguli“ sau `ndreptare de credin]\
m\rturisite de viitorii cre[tini la primirea
Sfântului Botez, sunt amintite de scriitorul bisericesc Tertulian, mare apologet din veacul al
anul II (X) nr. 7

metode apostolice de a sintetiza punctele principale de credin]\. Nu numai pentru m\rturisirea
credin]ei ei adev\rate, la Botez, ci [i pentru
m\rturisirea public\ a credincio[ilor la Sfânta
Liturghie. Astfel, vor fi dezvoltate con]inuturile
acestor mici simboluri de credin]\ [i chiar
„Crezuri“ mai cuprinz\toare, precum cele ale
Bisericii din Ierusalim, din Salamina, din
Cezareea Palestinei, din Cipru etc. ~n acest context apare, `nainte de anul 200, Simbolul
Apostolic care se bazeaz\ pe Tradi]ia Apostolic\.
El este folosit, de-a lungul vremii, de cre[tinii
apuseni. Se cunosc [i „crezuri“ formulate de
Sfin]ii Parin]i. Un asemenea simbol de credin]\
foarte vechi `i apar]ine Sfântului Grigorie
Taumaturgul (213-275). Acest „crez“ absolut
trinitar, deoarece se refer\ numai la persoanele
Sfintei Treimi [i la rela]iile dintre ele; este perfect
ortodox. Autorul evit\ subordina]ianismul.
Un alt simbol, având o autoritate mai mic\
decât cel apostolic [i cel niceo-constantinopolitan, este cel numit atanasian. El a fost atribuit
Sfântului Atanasie cel Mare (†373) deoarece
partea a doua a con]inutului s\u se refer\ la
`ntruparea Logosului. Generarea acestor formul\ri mai extinse ale credin]ei a fost cauzat\
de abaterile de la dreapta credin]\, `n special de
erezia lui Arie din Alexandria. Acesta nega deofiin]imea [i egalitatea Fiului cu Tat\l. De
aceea, Biserica fiind „stâlp [i temelie a adevarului“ (I Tim. 3, 15) a convocat, prin glasul
Sfântului Constantin cel Mare, la Niceea, `n
primul sinod ecumenic, pe episcopii din
`ntreaga lume cre[tin\. Astfel, cu autoritatea ei,

Problema pricipal\ dezb\tut\ la Sinodul I
Ecumenic de la Niceea din anul 325 (20 mai - 25
august) a fost abaterea de la dreapta credin]\ a lui
Arie din Alexandria. Dintre Sfin]ii Parin]i participan]i la aceast\ mare `ntrunire s-a remarcat
Sfântul Atanasie cel Mare, care a ap\rat adev\rul
despre Persoana teandric\ a lui Hristos [i `nv\]\turile apostolice. S-au p\strat pân\ ast\zi, din
documentele Sinodului, „Simbolul de credin]\
Niceean“, lista cu ierarhii participan]i, canoanele
Sinodului [i epistola sinodal\ a episcopilor,
redactat\ dup\ `nchiderea lucr\rilor Sinodului.
Pentru formularea Simbolului de credin]\,
`n care s\ fie precizat sintetic adev\rul despre
Dumnezeirea Fiului [i egalitatea Sa cu Tat\l `n
cadrul Sfintei Treimi, s-a propus s\ fie utiliza]i
numai termeni din Sfânta Scriptur\, pentru a fi
intele[i de to]i: episcopi, preo]i diaconi [i credincio[i. S-a recurs [i la alte formule dogmatice
pentru a-i `mpiedica pe arieni sa r\st\lm\ceasc\
hot\rârile sinoadelor. Epicopul Eusebiu de
Cezareea a prezentat Simbolul baptismal al comunita]ii cre[tine din Cezareea Palestinei.
Acesta era formulat, cu unele modific\ri, dup\
Simbolul compus de Eusebiu. Au redactat un
nou Simbol, `n care au precizat c\ Iisus Hristos,
Fiul din Sfânta Treime, S-a n\scut ca Dumnezeu
din Dumnezeu Tat\l, mai `nainte de to]i vecii, ca
o lumin\ din lumin\, fiind Dumnezeu adev\rat,
n\scut nu f\cut (creat), deofiin]\ cu Tat\l (gr,
omoousios to Patri) , prin Care toate s-au f\cut.

Consubstan]ialitatea
Fiului cu Tat\l
Sfântul Constantin cel Mare, care convocase Sinodul [i l-a deschis printr-o cuvântare `n
limba latin\, a insistat ca Simbolul s\ con]in\
expres formula „deofiin]\ cu Tat\l“. „Sfântul
Atanasie a afirmat surprinz\tor c\ simbolul a
fost opera personal\ a epicopului Hosius din
Cordoba. Dar este sigur c\ la redactarea lui n-a
contribuit numai un Sfânt P\rinte, ci mai mul]i.
Pe lâng\ Sf=ntul Atanasie, termenul „omoousius“ a fost sus]inut de Marcel al Ancirei,
Eusta]iu al Antiohiei (pomenit `n calendarul
ortodox la 21 februarie) [i de episcopul occidental Hosius de Cordoba. Episcopul [i istoricul Eusebiu de Cezareea a consemnat:
„Când P\rin]ii redactar\ aceast\ formul\ de
credin]\ c\ Fiul este din substan]a Tatalui [i este
„deofiin]\ cu El“, noi n-am l\sat s\ treac\ aceasta f\r\ cercetare. S-au f\cut, deci, `ntreb\ri [i
r\spunsuri, cu privire la sensul acestor termeni.
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Crezul de la Niceea s-aa completat
cu cel Constantinopolitan, devenind
Crezul pe care `l m\rturisim ast\zi.

Â P\rin]ii au m\rturisit `ntra-adev\rat c\
„din substan]a Tat\lui `nseamn\ c\ Fiul
este din Tat\l, dar nu exist\ ca o parte a
Fiului ~nsusi. Ni s-a p\rut [i nou\ c\ e
bine s\ accept\m acest sens, fiind o
`nv\t\tur\ pioas\ c\ Fiul este din Tat\l.
Nu `ns\ ca o parte a fiin]ei Sale. De
aceea [i noi am fost de acord cu acest
`n]eles [i nu respingem nici chiar termenul „omoousios (deofiin]\), av=nd `n
vedere pacea [i dorin]a de a nu ne
`ndep\rta de gândirea cea dreapt\“
Sfântul Atanasie cel Mare a precizat: „Pentru acelea[i motive, am acceptat [i termenul: n\scut nu f\cut…“.
De asemenea, a afirmat: „Aceast\ `nv\]\tur\ fiind explicat\ astfel, ni s-a
p\rut bine ca s\ o aprob\m [i noi, pentru c\ am g\sit [i unii vechi, `n]elep]i [i
renumi]i episcopi [i scriitori, care s-au
sevrit de termenul „omoousios“- deofiin]\, pentru a explica dumnezeirea
Tat\lui [i a Fiului.„

DOSAR
semnând un alt text care definea raportul dintre Fiul [i Tat\l prin termenul
„asem\n\tor dup\ fiin]\“ (omiousios to
patri). Arie [i cei doi episcopi egipteni,
`mpreun\ cu al]i preo]i [i diaconi depu[i
pentru arianism, au fost exila]i `n
Iliricul Occidental, `n apropiere de
Singidunum [i Valens de Mursa (Osiec).

Primul document scris
cu valoare de norm\
pentru cre[tini, dup\
Scriptur\

Fiind combatut\ erezia lui Arie, Sinodul a stabilit data pascal\ a luminatei
s\rbatori a ~nvierii Domnului, adic\
`ntreaga cre[tin\tate s\ serbeze Pa[tele `n
prima duminic\, dup\ luna plin\ ce
urmeaz\ echinoc]iului de primavar\
(dup\ Pa[tele evreilor). S-au discutat [i
alte probleme: schisma lui Novat, a lui
Meletie [i erezia lui Pavel de Samosata.
Acesta din urm\, fiind antitrinitar dinamic, sus]inea gre[it c\ cele Trei perRespingerea ereziilor
soane ale Sfintei Treimii sunt doar ni[te
„puteri impersonale ale unui singur
La finalul [edin]elor, Sfin]ii Parin]i
Dumnezeu. La finalul oficial al lucr\`n num\r de 318, au respins atât forrilor, Sfântul `mp\rat Constantin a conmulele lor gre[ite ale arienilor cât [i
firmat hot\rârile dogmatice [i canonice
formula echivoc\ a episcopului Euseale Sinodului I Ecumenic, dându-le valbiu de Cezareea, subordona]ianist moArderea c\r]ilor ariene de c\tre Sf. Constantin cel oare civil\. Ele au fost respectate [i acderat. Acesta, `n pofida erudi]iei sale isMare [i Sfin]ii P\rin]i participan]i la Sinodul I ceptate de toti teologii, preo]ii [i credintorice, a c\utat s\ evite dificult\]ile de
Ecumenic de la Niceea (ilustra]ie dintr-un cio[ii Bisericilor din R\s\rit [i Apus.
ordin dogmatic, mai degrab\ spre a fi
compendiu de drept canonic din Nordul Italiei, S-au luat m\suri severe `mpotriva lui
pe placul `mp\ratului Constantin, ilusdatat cu aproxima]ie la anul 825) Arie [i adep]ilor lui. Scrierile ariene, `n
trul s\u prieten [i admirator, decât penspecial Thalia, au fost arse.
tru a-l sprijini pe Arie. Se [tie c\ Sfântul
Revenind la Simbolul de credin]\ niceean,
Constantin dorea o formul\ de `mp\care. Au mântuire S-a pogorât din ceruri [i S-a `ntrupat [i
fost discu]ii foarte tari, din punct de vedere S-a f\cut om [i a suferit [i a `nviat a treia zi: S- sintetiz\m c\ `n prima parte el m\rturise[te
dogmatic, chiar aprinse. Sf=ntul Ierarh Nicolae, a suit la cer [i va veni ca s\ judece pe cei ce tr\- dumnezeirea Fiului [i egalitatea [i consubca [i Sfântul Ierarh Spiridon au intervenit, fie- iesc [i pe cei mor]i. Credem [i `n Duhul Sfânt. stan]ialitatea lui cu Tat\l, iar `n partea a doua
care `n modul lor. Dar, la sfâr[it, marea majori- Iar pe cei care spun c\: a fost un timp când nu anatematizeaz\ ideile principale ale erezii lui
tate a P\rin]ilor sinodali a hot\rât ca `nv\]\tura era, c\ a fost `nainte de a fi n\scut, precum c\ a Arie. Conchidem c\ el constituie primul docudreapt\ [i revelat\, bazat\ pe Sfânta Scriptur\, fost din cele ce nu exist\, sau c\ este dintr-un ment scris care trebuia respectat [i crezut,
despre dumnezeirea Tat\lui [i despre egalitatea ipostas, sau substan]\, sau zic c\ Fiul lui Dum- dup\ Sfânta Scriptur\, pentru c\ el prezint\ [i
(consubstan]ialitatea) Sa cu Tat\l s\ fie pre- nezeu este schimb\tor [i nu mereu acelea[i, red\ adev\rul revelat de Dumnezeu, `ntr-o forcizat\, sintetic, `ntr-un „Simbol de Credin]\“, Sf\nta Biseric\ Soborniceasc\ [i Apostolic\ `i mulare precis\.
spre a fi cunoscut\ [i `n]eleas\ de credincio[i. Anatematizeaz\“ (Cf. Scrisoarea episcopului
S\ observ\m c\ Tradi]ia oral\ `ncepe s\
Acesta este Simbolul Niceean, care cuprinde Eusebiu de Cezareea c\tre Biserica din Ceza[apte articole ale credin]ei. Iat\ con]inutul Sim- reea Palestinei, la Teodoret de Cyr, Istoria bi- devin\ tradi]ie scris\ prin expresii mai precise
bolului de credin]\ formulat la Niceea, tradus `n sericeasc\, 1, 12). Simbolul de credin]\ niceean, despre adev\rul revelat `n Sfânta Scriptur\.
limba român\ dup\ textul original grecesc; fiind astfel formulat, trebuia s\ fie `nt\rit cu Patriarhul ecumenic Timotei al Constan„Credem ~ntr-Unul Dumnezeu, Tat\l Atotputer- semn\turile episcopale ale ierarhilor prezen]i tinopolului a poruncit ca la fiecare slujb\ s\ se
nic, F\c\torul tuturor celor v\zute [i nev\zute. Sfântul Constantin a decis ca to]i cei care nu rosteasc\ Simbolul de Credin]\ de la Niceea,
{i ~ntr-Unul Domn Iisus Hristos Fiul lui Dum- vor subscrie acestui `nsemnat document, s\ fie care mai `nainte se rostea numai o dat\ pe an, `n
nezeu, Unul n\scut din Tat\l, adic\ din fiin]a exila]i, indiferent de treapta clerical\ pe care o Vinerea Patimilor, când catehumenii `l recitau
(ousia) Tat\lui, Dumnezeu din Dumnezeu, lu- de]ineau. To]i P\rin]ii Sinodului au semnat `nainte de primirea Sfâtului Botez. Dar Crezul
min\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat din Simbolul, cu excep]ia lui Arie [i a episcopilor de la Niceea s-a completat cu cel ConstantinoDumnezeu adev\rat, n\scut nu facut, deofiin]\ Secundus de Polemaida [i Theonas de Marma- politan, devenind Crezul pe care `l m\rturisim
(omoousios) cu Tat\l, prin care toate s-au f\cut rica. Pân\ la final, au semnat [i episcopii Euse- ast\zi. Contextul acestei transform\ri `l vom
cele din cer [i cele de pe p\mânt. Credem `n Cel biu de Nicomidia, Teognis de Niceea [i Maris urm\ri `ntr-un num\r viitor al revistei noastre.
Care pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ de Calcedon, care au `ncercat s\ se sustrag\, (Pr. prof. Constantin Leonte)
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„Viteazul acesta este mai puternic
cu rug\ciunea pe buzele sale“
Pe 2 iulie, `n fiecare an, credincio[ii ortodoc[i români `l
pomenesc pe Sfântul Voievod
{tefan cel Mare. Ne`ntrecut
ctitor de Biserici, domnul
Moldovei a fost [i fiul duhovnicesc al Cuviosului Daniil
Sihastrul, pe care-l cerceta [i de
ale c\rui `ndemnuri asculta.
Personalitate emblematic\ a
istoriei ]\rii noastre, având un
rol important [i `n istoria
european\, binecredinciosul
voievod a devenit un simbol al
ap\r\rii ortodoxiei `n luptele
cu turcii [i t\tarii. El a fost
canonizat `n anul 1992 de
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, cu data de
pr\znuire 2 iulie, ziua trecerii
sale la cele ve[nice. Binecredinciosul domn al Moldovei
este `ngropat la M\n\stirea
Putna, renumita sa ctitorie.
Dup\ ani de prigoan\ comunist\, `n anul
1992, Biserica Ortodox\ Român\ a sim]it nevoia s\ confirme [i s\ oficializeze cultul unora
dintre sfin]ii români p\stra]i vii de evlavia popular\, `ntre ace[tia aflându-se [i Binecredinciosul
Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt.
Din p\cate [i la acel moment, dar [i ast\zi apar
`nc\ `ntreb\ri ca: „Cine este {tefan?“ sau „Ce a
f\cut s\ merite cinstirea acordat\ sfin]ilor?“. Din
fericire, `ns\, acestea nu sunt `ntreb\ri f\r\ r\spuns, din contr\, personalitatea complex\ a acestui voievod a permis, atât contemporanilor, cât [i
urma[ilor, scrierea a sute de pagini `n `ncercarea
de a surprinde cât mai clar chipul [i sufletul acestui om, a[a cum reies din faptele ce le-a s\vâr[it.

Ap\r\tor [i `mplinitor
al Legii cre[tine[ti
Din perspectiv\ istoric\, cea mai `ntins\ domnie
a evului mediu românesc (1457 - 1504) a `nsemnat o epoc\ luminoas\, o epopee eroic\ cu intens\
anul II (X) nr. 7
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tr\ire spiritual\ [i mari f\ptuiri culturale [i artistice cre[tine. „Moldova lui {tefan cel Mare“ a avut
grani]ele cele mai `ntinse, dar [i stabile. ~n interiorul acestor grani]e s-au dezvoltat agricultura, me[te[ugurile [i comer]ul, la un nivel nemai`ntâlnit
pân\ atunci. Este timpul `n care faima [i prestigiul
unui domnitor român ating apogeul, atât `n Apusul cre[tin european, cât [i `n R\s\ritul mahomedan.
Din perspectiv\ religioas\, trebuie s\ facem
precizarea c\ prin actul solemn al canoniz\rii Biserica recunoa[te, declar\ [i a[az\ pe eroii dreptei
credin]e `n rândul sfin]ilor pe care ea `i venereaz\.
~n baza rânduielilor consacrate de doctrina, de
practica [i de tradi]ia cre[tin ortodox\, Sfântul
Sinod al unei Biserici Autocefale are competen]a
s\ procedeze la canonizarea sfin]ilor ei care `ndeplinesc anumite condi]ii de fond.
Prima condi]ie este „ortodoxia ne`ndoielnic\
a credin]ei“. ~n acest sens sunt nenum\rate m\r-

turiile ce confirm\ c\ Voievodul {tefan era un ap\r\tor [i `mplinitor al Legii cre[tine[ti. El este
voievodul simbol, `n care sunt `ntrupate cele mai
`nalte `nsu[iri [i n\zuin]e ale neamului românesc,
el este cre[tin ap\r\tor al Ortodoxiei, dar [i român ap\r\tor al limbii `n care de dou\ milenii poporul acesta s-a bucurat, a plâns [i s-a rugat.
Dup\ orice lupt\, „`ndat\ alerga la Altarul
lui Dumnezeu, `ngenunchea [i striga din adâncul inimii: «Tu ai biruit, Doamne, a Ta este biruin]a ... viteazul acesta este mai puternic cu
rug\ciunea pe buzele sale»“1. Cuno[tea [i tr\ia
profund `nv\]\tura cre[tin\, con[tient fiind de
`nsemn\tatea faptei cre[tine, ce vine ca o confirmare a ortodoxiei credin]ei, pentru el
credin]a f\r\ fapte fiind ca „un trup f\r\ suflet“.
Con[tient de puterea rug\ciunii, dup\ fiecare
lupt\ ctitorea câte o biseric\, num\rul acestora
ajungând la 44, la care ad\ug\m [i cele reparate,
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Este unanim recunoscut\ str\dania
Sfântului Voievod {tefan de a r\mâne un ap\r\tor al
ortodoxiei române[ti dar [i al `ntregului Apus cre[tin.

Â dar [i daniile menite s\ `ntre]in\ m\n\stiri din
]ar\ [i de la Muntele Athos.
De asemenea, a avut `n Sfântul Constantin
cel Mare un model de conduc\tor cre[tin [i de
aceea a vegheat ca Ortodoxia româneasc\ s\ fie
ferit\ de eresuri (un rol important `n acest sens
avându-l [i duhovnicul voievodului, Sfântul
Daniil Sihastrul). Steagul s\u de lupt\ `l `nf\]i[a
pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de
biruin]\, doborând balaurul ce simboliza pe to]i
necre[tinii [i cotropitorii neamului nostru.

„Athleta Christi“
Cea de a doua condi]ie ce trebuie `ndeplinit\
`n vederea canoniz\rii este prosl\virea sf=ntului
de c\tre Dumnezeu, cel pu]in prin unul dintre
urm\toarele daruri: puterea de a suferi moarte
martiric\ pentru dreapta credin]\; puterea de a
`nfrunta orice chinuri pentru m\rturisirea dreptei
credin]e, pân\ la moarte; puterea de a-[i `nchina
via]a celei mai des\vâr[ite tr\iri morale [i religioase; puterea de a s\vâr[i minuni `n via]\ sau
dup\ moarte; puterea de a ap\ra cu devotament
eroic credin]a [i Biserica Ortodox\. ~n acest sens,
este unanim recunoscut\ str\dania Sfântului
Voievod {tefan de a r\mâne un ap\r\tor al
Ortodoxiei române[t,i dar [i al `ntregului Apus
cre[tin.
Dup\ str\lucita victorie de la Podul ~nalt,
Papa Sixt IV `i `nmâneaz\ binecredinciosului Voievod {tefan al Moldovei „spada de ap\r\tor al
credin]ei“, numindu-l „Athleta Christi“, dar [i
mai elocvente cu privire la hot\rârea de a ap\ra
credin]a Ortodox\, chiar cu pre]ul vie]ii, sunt cuvintele Voievodului Sfânt ce se reg\sesc `n scrisoarea adresat\ principilor cre[tini dup\ biruin]a
asupra o[tii lui Mahomed II: „Noi, din partea
noastr\, f\g\duim, pe credin]a noastr\ cre[tineasc\ [i cu jur\mântul domniei noastre, c\ vom
sta `n picioare [i ne vom lupta pân\ la moarte
pentru legea cre[tineasc\, noi, cu capul nostru“.

„Un sfânt cum nu mai poate
r\s\ri altul“
Cea de a treia condi]ie `n vederea canoniz\rii se refer\ la r\spândirea miresmei de sfin]enie
dup\ moartea lui [i confirmarea acesteia prin
cultul spontan pe care i-l acord\ poporul credincios, num\rându-l `n rând cu sfin]ii.
~n acest sens, pornind de la cele consemnate
de cronicarul Grigore Ureche: „... ce dup\ moartea lui, pân\ ast\zi `i zice sveti (sfântul) {tefan
Vod\, nu pentru sufletu, ce este `n mâna lui
Dumnezeu..., ci pentru lucrurile lui cele viteje[ti,
carile nimenea din domni, nici mai `nainte, nici
dup\ aceia l-au ajunsu“ [i continuând cu N. Iorga
care `l caracteriza pe {tefan cel Mare ca fiind „un
om minunat, un sfânt cum nu mai poate r\s\ri altul, izvorul a toat\ vitejia, fântâna tuturor drep-

Jandarmeria Român\ [i Poli]ia de Frontier\ au adus un omagiu
prin depunerea de coroane de flori la mormântul
Sfântului Voievod [i prin intonarea Imnului de Stat

S\rb\toare la Putna
Sfântul Voievod {tefan cel Mare a fost s\rb\torit, pe 2 iulie, [i la M\n\stirea Putna, acolo
unde se afl\ mormântul fostului domnitor al
Moldovei. La s\rb\toarea de aici au participat
sute de credincio[i, informeaz\ Radio Trinitas.
Sfânta Liturghie a fost oficiat\ de ~naltpreasfin]itul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, `mpreun\ cu ~naltpreasfin]itul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, `nconjura]i
de un sobor de aproape 70 de preo]i [i diaconi.
Au urmat depuneri de coroane de flori la
mormântul Sfântului Voievod [i un program
artistic, dup\ cum afl\m de la p\rintele arhimandrit Melchisedec Velnic, stare]ul M\n\stirii Putna [i exarh al Arhiepiscopiei Sucevei
[i R\d\u]ilor: „Dup\ slujba Acatistului de
t\]ilor, marea bun\t\]ilor“, dovezi ale evlaviei
populare fa]\ de Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt sunt nenum\rate.
Atmosfera de perpetu\ venerare a voievodului moldovean este dat\ [i de candela permanent aprins\ ce-i vegheaz\ mormântul aflat `n
lini[tea M\n\stirii Putna [i care marcheaz\ locul
de unde Inima Moldovei pulseaz\.
Fiul lui Bogdan Vod\ [i al Doamnei Oltea
Maria, nepotul lui Alexandru cel Bun, Binecredinciosul Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt
`nceteaz\ a mai fi mu[atin ori basarab. El este
Conduc\torul prin excelen]\, este Ctitorul, este
Românul [i, peste toate acestea, este prieten [i
casnic al lui Dumnezeu.

diminea]\, s\vâr[it\ de un impresionant sobor
de preo]i din `ntreaga ]ar\, am s\vâr[it Sfânta
Liturghie. Dup\ cuvântul de `nv\]\tur\ rostit
dup\ Sfânta Evanghelie, de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Teodosie, la momentul Cuminec\rii cu Sfintele Taine, corurile de copii de aici din Putna [i din satele `nvecinate au venit [i au adus un omagiu Sl\vitului Voievod {tefan. Apoi, Jandarmeria Român\ [i Poli]ia de Frontier\ au adus un omagiu prin depunerea de coroane de flori la
mormântul Sfântului Voievod [i prin intonarea Imnului de Stat. S-au `ncheiat apoi manifest\rile cu câteva cuvinte [i câteva cântece
patriotice [i doine de jale cântate de c\tre un
grup de cre[tini veni]i tocmai din Transnistria, din Dub\sari, din Corjova veni]i special
pentru a aduce [i ei un omagiu Sfântului {tefan cel Mare“.
Se cuvine s\ `nchei cu `ndemnul f\cut de unul
dintre participan]ii la s\rb\torirea a 400 de ani de
la trecerea le cele ve[nice a Marelui {tefan: „ar fi
de dorit ca tot românul, cel pu]in o dat\ `n via]a
sa, s\ mearg\ la M\n\stirea Putna spre a se
`nchina la mormântul unde zac osemintele acestui mare erou“. (Pr. ic. Ioan DEACU)
note:
1
Cuv=nt de `ngropare ce se zice grece[te Epitafion, vechiului {tefan Voievod al V-lea, Domnul }\rii Moldovei, cel
ce s-au numit Mare, pentru marile vrednicii [i vitejii ale sale,
publicat de N. A. Ursu, `n „O bijuterie a literaturii noastre
vechi: Cuv=nt de `ngropare vechiului {tefan Voievod, Domnul
}\rii Moldovei, cel ce s-au numit Mare“ din „Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei“, LXVI (1990), 4, p. 136-149.
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