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Preacuvio[i [i Preacucernici P\rin]i, Iubi]i
credincio[i [i credincioase,

Dup\ mai bine de un secol de mari tulbur\ri
`n Sfânta Biseric\, produse de adversarii sfin-
telor icoane, Sinodul de la Constantinopol din
anul 843, convocat de binecredincioasa `mp\-
r\teas\ Teodora [i de Patriarhul Metodie al
Constantinopolului, a adus pacea [i lini[tea
prin reconfirmarea hot\rârilor tuturor celor
[apte sinoade ecumenice, inclusiv a dogmei
cinstirii icoanelor, formulat\, potrivit Sfintei
Scripturi [i practicii dintotdeauna a Bisericii,
la cel de al VII-lea Sinod Ecumenic de la Con-
stantinopol (787). ~ntrucât fiecare dintre erezii-
le condamnate cu acel prilej contesta un aspect
sau altul al mântuirii câ[tigate prin `ntruparea
Fiului lui Dumnezeu, iar erezia iconoclast\
avea ca ]int\ `ns\[i iconomia mântuirii `n an-
samblul ei, restabilirea cultului icoanelor nu a

reprezentat o victorie izolat\, ci triumful `ntre-
gii Ortodoxii.

Deoarece „catastrofa iconoclasmului a nece-
sitat un efort de rezisten]\ considerabil, reunirea
tuturor for]elor Bisericii, sângele martirilor [i al
m\rturisitorilor ei, experien]a [i `n]elepciunea
P\rin]ilor ap\r\tori ai icoanelor, credin]a de ne-
clintit a poporului drept-credincios“1, `n aminti-
rea acestora [i pentru s\rb\torirea triumfului
dreptei credin]e asupra tuturor ereziilor, `nce-
pând cu data de 11 martie 843, ne`ntrerupt, `n
prima duminic\ a Postului Sfintelor Pa[ti, Bise-
rica Ortodox\ de pretutindeni pr\znuie[te, an de
an, Duminica Ortodoxiei, intonând `mpreun\ cu
imnograful: „Cinstea icoanei se `nal]\ la chipul
cel dintâi […]. Pentru aceasta cu dragoste cin-
stim icoanele Mântuitorului Hristos [i ale tu-
turor sfin]ilor; ca, sub `ndrumarea lor, s\ nu mai
fim supu[i niciodat\ necredin]ei“2.

Manifestare v\zut\ a ceea ce nu se poate vedea,
icoana nu exist\ prin ea ̀ ns\[i. Ea este mijlocul prin
care suntem condu[i spre alte persoane, este un
obiect sfânt care arat\ prezen]a personal\ a Mântui-
torului Iisus Hristos, a Maicii Domnului [i a sfin-
]ilor, a[a cum s-a afirmat la Sinodul de la Constan-
tinopol din anul 869: „Icoana ne anun]\ [i ne face
prezent ceea ce Evanghelia ne spune prin cuvânt“3.

Icoana este o memorie vizual\ [i o reprezen-
tare a realit\]ii istorice a Mântuitorului Iisus Hris-
tos `ntrupat, a Maicii Domnului [i a sfin]ilor, o
imagine sau un chip al acestora [i niciodat\ `n
Biserica noastr\ nu s-a confundat icoana cu ~ns\[i
dumnezeirea. „Cre[tinii nu cinstesc icoanele ca
pe ni[te dumnezei [i nici prin `nchinarea la ele nu
se dep\rteaz\ de `nchinarea adev\ratului Dum-
nezeu. Dimpotriv\, prin ele, ei sunt `ndrepta]i
spre Dumnezeu, rugându-i pe sfin]ii zugr\vi]i `n
ele ca s\ mijloceasc\ pentru ei la Domnul“4.

Pastorala Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române la Duminica Ortodoxiei
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Icoana lumineaz\ calea omului
spre des\vâr[irea duhovniceasc\

Din perspectiva `nv\]\turii de credin]\,
reprezentarea lui Dumnezeu `n formele artei
iconografice a devenit posibil\ datorit\ realit\]ii
`ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu: „Ce era de la
`nceput, ce am auzit, ce am v\zut cu ochii no[tri,
ce am privit [i mâinile noastre au pip\it despre
Cuvântul vie]ii, - [i Via]a s-a ar\tat [i am v\zut-o
[i m\rturisim [i v\ vestim Via]a de veci, care era
la Tat\l [i s-a ar\tat nou\ -, ce am v\zut [i am
auzit, v\ vestim [i vou\, ca [i voi s\ ave]i
`mp\rt\[ire cu noi. Iar `mp\rt\[irea noastr\ este
cu Tat\l [i cu Fiul S\u, Iisus Hristos“ (1 Ioan 1,
1-3). Prezen]a cu Trupul a Fiului lui Dumnezeu
`n lume, prin `ntruparea Sa, este suprema desco-
perire a lui Dumnezeu, pentru c\ `n Hristos
„locuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea dumne-
zeirii“ (Coloseni 2, 9).

Icoanele m\rturisesc `mpreun\ cu Evanghelia
taina `ntrup\rii Cuvântului ve[nic al lui Dumne-
zeu: „Si Cuvântul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit
`ntre noi [i am v\zut slava Lui, slav\ ca a Unuia-
N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r“
(Ioan 1, 14). Din perspectiva teologiei patristice,
sintetizat\ `n chip admirabil de Sfântul Ioan
Damaschin, `nomenirea Fiului [i Cuvântului lui
Dumnezeu constituie principalul temei al cinstirii
icoanelor. Sfântul Ioan Damaschin spune c\: „nu
gre[im atunci când facem icoana Dumnezeului
Care S-a `ntrupat, Care S-a ar\tat pe p\mânt `n
trup [i a locuit printre oameni, Care a luat, din
pricina bun\t\]ii Lui nespuse, firea, materiali-
tatea, forma [i culoarea trupului“5.

Prin `ntruparea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos
ne-a dat posibilitatea [i dreptul s\-I pict\m
icoana. Nu este vorba despre o reprezentare a
chipului naturii sau fiin]ei divine, deoarece a-
ceasta este una spiritual\, ci numai o

reprezentare dup\ formele felurite `n care
Dumnezeu sau sfin]ii `ngeri s-au ar\tat `n lume.
~n icoan\, Domnul Iisus Hristos este prezent ca
Dumnezeu-Om, dup\ cum, `n mod `n]elept, ne
`nva]\ Sfântul Ioan Damaschin: „Zugr\vesc pe
Dumnezeul nev\zut, nu ca nev\zut, ci ca pe unul
Care S-a f\cut v\zut pentru noi prin partici-
parea la trup [i sânge. Nu zugr\vesc dum-
nezeirea nev\zut\, ci zugr\vesc trupul v\zut al
lui Dumnezeu; c\ci dac\ este cu neputin]\ s\ se
zugr\veasc\ sufletul, cu cât mai mult Dum-
nezeu, Care a dat sufletului imaterialitatea“6.

Sfintele icoane sunt pentru noi, cre[tinii,
adev\rate „ferestre spre cer“ prin care noi privim
spre Dumnezeu [i spre lumea nev\zut\ [i prin
care El prive[te spre noi cu dragoste [i cu bun\ta-
te. Prin ele noi primim bucuria vederii duhovni-
ce[ti, vederea cerurilor deschise promise de Mân-
tuitorul chiar `n Evanghelia zilei de ast\zi: „De
acum ve]i vedea cerul deschizându-se“ (Ioan 1,
51). Deschiderea cerurilor arat\ posibilitatea
omului de a cunoa[te pe Dumnezeu [i de a do-
bândi sfin]enia, prin harul Duhului Sfânt, [i de a
realiza tot mai mult asem\narea cu Dumnezeu.

Icoana lumineaz\ calea omului spre des\vâr[i-
rea duhovniceasc\ prin sfin]irea propriei noastre
vie]i: de la chipul lui Dumnezeu, descoperit nou\
prin har, spre o asem\nare tot mai mare cu El, prin
puterea [i lucrarea Duhului Sfânt. Asem\narea cu
Dumnezeu este cu putin]\ dup\ cum o dovede[te
mul]imea sfin]ilor reprezenta]i `n icoane, care
sunt, cu adev\rat, icoane ale sfin]eniei lui Dumne-
zeu, prin har, `mplinind porunca dumnezeiasc\:
„Sfin]i]i-v\ [i ve]i fi sfin]i, c\ Eu, Domnul Dum-
nezeul vostru, sfânt sunt“ (Levitic 11, 44).

Sfintele icoane ne `nf\]i[eaz\ atât smerenia,
cât [i slava Domnului nostru Iisus Hristos. De pil-
d\, icoana Na[terii Sale ni-L prezint\ `n smerenia
Lui, ca Prunc `n pe[ter\, iar icoana ~nvierii ni-L
`nf\]i[eaz\ ca Biruitor asupra mor]ii, plin de lu-
min\ [i slav\ ve[nic\. Sfintele icoane sunt o parte
din memoria vie a ceea ce a f\cut Hristos pe p\-
mânt pentru mântuirea noastr\, dar [i o vedere
profetic\ a venirii Sale viitoare pe norii cerului,
când cei ale[i „~i vor vedea fa]a, [i numele Lui va
fi pe frun]ile lor“ (Apocalipsa 22, 4).

~n aceast\ prezen]\ a Mântuitorului Hristos
Cel r\stignit, `nviat [i `n\l]at `ntru slav\, `nconju-
rat de sfin]ii S\i, icoana ne preg\te[te pentru par-
ticiparea la via]a de comuniune a Bisericii, de-
venind mijloc de comunicare a credin]ei, de `n-
tâlnire a credincio[ilor `n Liturghia Euharistic\
pentru a se `mp\rt\[i cu Cinstitul S\u Trup [i
Preasfântul S\u Sânge. De aceea, `nainte de a ne
`mp\rt\[i, s\rut\m sfintele icoane, pregustând `n-
tâlnirea cu Hristos, Care a zis: „Pe cel ce vine la
Mine nu-l voi scoate afar\“ (Ioan 6, 37).

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

~ndep\rtarea omului de Dumnezeu [i izolarea
sa de semeni `l conduc c\tre materialism p\tima[ [i
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consumism f\r\ m\sur\ ca moduri de tr\ire, alte-
rând via]a spiritual\ a omului, care trebuie s\ aib\,
mereu, ca model de via]\ iubirea smerit\ a Prea-
sfintei Treimi. St\ruirea `n dreapta credin]\ (orto-
doxia) [i `n dreapta f\ptuire (ortopraxia) sunt prin-
cipalele condi]ii de cre[tere duhovniceasc\ a omu-
lui, de cre[tere `n asem\narea cu Dumnezeu Cel
Sfânt [i Bun. Credin]a omului este strâns legat\ de
f\ptuirea binelui, adic\, `ntrucât avem dreapta
credin]\, trebuie s\ o [i m\rturisim necontenit prin
dreapta vie]uire [i prin faptele bune.

Faptele bune reprezint\ cea mai sigur\ [i
s\n\toas\ manifestare a dreptei credin]e. Credin-
]a se exprim\, se `nt\re[te [i se arat\ semenilor
prin fapte. Credin]a - spune Sfântul Apostol Ia-
cov - „dac\ nu are fapte, e moart\ `n ea `ns\[i“
(Iacov 2, 17). Iar Sfântul Ioan Gur\ de Aur, mare
dasc\l al Bisericii, comemorat `n chip deosebit
anul acesta de c\tre Biserica noastr\, completeaz\
aceste cuvinte, spunând: „De vreme ce faptele
exprim\ credin]a, credin]a adevere[te faptele“7.
Dragostea fa]\ de semenul nostru se arat\ mai a-
les prin faptele bune, care sunt rod al credin-
]ei „lucr\toare prin iubire“ (Galateni 5, 6), iar
m\sura credin]ei noastre se dovede[te prin faptele
iubirii aproapelui, dup\ cum ne `nva]\ acela[i
Sfânt Apostol Iacov: „~]i voi ar\ta din faptele
mele credin]a mea“ (Iacov 2, 18).

Anul acesta, 2015, proclamat de Sfântul Sinod
ca „Anul omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii
azi“, constituie pentru noi un prilej de a spori ̀ n lu-
crarea noastr\ misionar\, ca persoane vii ale Tru-
pului lui Hristos, adic\ ale Bisericii. Astfel, cre[-
tinul nu poate fi o persoan\ izolat\, ci este chemat
s\ tr\iasc\ `n comuniune tot mai intens\ cu semenii
s\i, dup\ modelul Preasfintei Treimi: „Ca to]i s\ fie
una, dup\ cum Tu, P\rinte, `ntru Mine [i Eu `ntru
Tine, a[a [i ace[tia `n Noi s\ fie una“ (Ioan 17, 21).

Fiecare om este pentru noi 
o icoan\ vie a lui Hristos

Pentru a `mplini misiunea la care suntem che-
ma]i, avem nevoie de comuniune [i unitate deplin\
`n comunitatea bisericeasc\ manifestat\ sub am-
bele ei forme: parohia [i m\n\stirea, acolo unde se
lucreaz\ luminarea, sfin]irea [i mântuirea cre-
dincio[ilor. Este, deci, nevoie s\ `n]elegem faptul
c\ tr\im `n Hristos, cu adev\rat, doar atunci când
suntem `n comuniune [i unitate cu ceilal]i, când
suntem `mpreun\-lucr\tori `n lume, iubind [i slu-
jind pe semenii no[tri. Atunci când un ucenic l-a
`ntrebat pe Avva Pimen cum poate evita osândirea
aproapelui, acesta a r\spuns: „Noi [i fra]ii no[tri
suntem dou\ icoane. Când omul ia seama la sine [i
se def\imeaz\, fratele este pre]uit cum se cuvine;
când `ns\ omul se crede bun, g\se[te c\ fratele este
r\u“8. Doar printr-o cunoa[tere [i recunoa[tere a
limitelor proprii ajungem la pre]uirea real\ a aproa-
pelui nostru. ~n acest sens, milostenia, adic\ iubirea
semenilor, este o lucrare fundamental\ a Ortopra-
xiei (dreptei f\ptuiri) [i devine m\rturie [i `ntrupare

a Ortodoxiei (dreptei credin]e). ~n semenul nostru
trebuie s\ ~l vedem mereu pe Hristos [i, de aceea,
fiecare om este pentru noi o icoan\ vie [i concret\
a lui Hristos, Dumnezeu adev\rat [i Om a-
dev\rat: „Hristos a devenit o persoan\ omeneasc\,
una singur\ [i real\, [i r\mâne a[a `n vecii vecilor,
ca un frate `ntre ceilal]i oameni. El vegheaz\ la
respectarea fra]ilor S\i, pe care a[a de mult i-a iu-
bit, `ncât S-a f\cut ca unul dintre ei“9, spune P\rin-
tele Dumitru St\niloae.

~n mâna `ntins\ a aproapelui trebuie s\ ve-
dem mereu mâna ve[nic `ntins\ a lui Hristos
c\tre noi. Mâna s\racului care cere se `ntâlne[te
cu mâna lui Hristos din noi care ofer\. Dup\
`nv\]\tura Bisericii noastre, omul este doar un
chivernisitor al bunurilor aflate la dispozi]ia
lui, [i nu un st\pân al acestora: „Toat\ darea
cea bun\ [i tot darul des\vâr[it de sus sunt, po-
gorându-se de la P\rintele luminilor“ (Iacov 1,
17). Toate câte nu sunt absolut necesare omului
sunt de prisos, dup\ cum ne `nva]\ Sfântul Ioan
Gur\ de Aur c\: „de prisos este tot ce e mai
mult decât ce e de trebuin]\. Când, dar, [i f\r\
aceasta putem petrece `n s\n\tate [i cuviin]\, e

de prisos tot ce se mai adaug\“10. De altfel,
dup\ cum accentua [i scriitorul bisericesc din
veacul al III-lea, Clement Alexandrinul, bogat
este nu cel care are mult, ci cel care d\ruie[te la
rândul s\u, deoarece „este bogat nu cel ce are
[i p\streaz\, ci cel ce d\; iar pe omul fericit `l
arat\ datul, nu p\stratul „11.

Nu trebuie s\ ne l\s\m condu[i de duhul tim-
purilor `n care tr\im, unde egoismul individua-
list, satisfacerea poftelor de suflet p\gubitoare [i
izolarea de semenul nostru sunt false c\i de vie-
]uire care `l conduc pe om nu spre adev\rata
bun\stare, ci c\tre e[ecul s\u ca fiin]\ comunita-
r\, `ncetând de a mai vedea lumea ca dar al lui
Dumnezeu, ce trebuie `mp\r]it cu aproapele spre
a `mplini Evanghelia, dup\ cum `ndeamn\
Sfântul Apostol Pavel: „Purta]i-v\ sarcinile unii
altora [i a[a ve]i `mplini legea lui Hris-
tos“ (Galateni 6, 2). Remediul pentru dep\[irea
acestor false moduri de vie]uire, egoist\, `l repre-
zint\ efortul comun de eliberare de patima l\co-
miei [i de dobândire a vederii prezen]ei lui Hris-
tos `n aproapele nostru, spre a tr\i cu adev\rat
taina Bisericii ca trup tainic al lui Hristos.
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Dreptm\ritori cre[tini,

Biserica noastr\ este permanent receptiv\ la
problemele societ\]ii [i ofer\ cre[tinului solu]ii
concrete spre des\vâr[irea sa duhovniceasc\, dar
[i spre asigurarea celor necesare vie]ii, ca suport
necesar pentru cre[terea sa duhovniceasc\. ~n
acest sens, trebuie s\ redescoperim, mai `ntâi,
voca]ia noastr\ de misionari, de m\rturisitori [i
de vestitori ai iubirii Mântuitorului Iisus Hristos
[i prin ap\rarea dreptei credin]e a Bisericii noas-
tre `n fa]a tuturor atacurilor din societatea con-
temporan\ secularizat\ [i fragmentat\.

Tr\im, ast\zi, vremuri `n care trebuie s\ de-
venim tot mai sensibili la suferin]a aproapelui
nostru, `n care Hristos ~nsu[i sufer\. S\ `n]elegem
c\ este important ca `nv\]\tura de credin]\, de-
prins\ de timpuriu, `n familie, [i de pe b\ncile
[colii, la ora de Religie, s\ o transpunem `n fap-
tele milei trupe[ti. S\ lu\m aminte la iubirea lui
Hristos pentru om [i s\ nu fim nep\s\tori la sufe-
rin]a aproapelui nostru `ndurerat, fl\mând [i gol
(cf. Matei 25, 35-46), pentru c\, spune P\rintele
Dumitru St\niloae: „Atât de mult ]ine Hristos ca
fiecare din noi s\ respect\m [i s\ iubim pe se-
menii no[tri, `ncât aceasta va fi m\sura dup\ ca-
re vom fi judeca]i: «Adev\rat zic vou\: ~ntrucât
a]i f\cut unuia dintr-ace[ti fra]i ai Mei prea mici,
Mie Mi-a]i f\cut»“ (Matei 25, 40)12.

Dup\ cum se cunoa[te deja, Biserica noas-
tr\ [i-a extins activit\]ile sale social-caritative
[i filantropice `n folosul celor nevoia[i [i bol-
navi, a continuat ac]iunea de ajutorare a paro-

hiilor s\race din ]ar\ [i din diaspor\ [i, atunci
când a fost nevoie, a intervenit pentru sprijini-
rea familiilor care au avut de suferit de pe ur-
ma calamit\]ilor naturale, inunda]iilor sau alu-
nec\rilor de teren, a[a cum s-a v\zut [i `n anul
2014. Toate aceste activit\]i sunt realizate prin
osteneala, dragostea [i d\rnicia fiec\ruia dintre
dumneavoastr\ pentru ace[ti „fra]i prea mici“
(Matei 25, 40) ai Mântuitorului Iisus Hristos.

De aceea, cu dragoste p\rinteasc\, `ndem-
n\m pe to]i slujitorii sfintelor noastre biserici,
pe membrii consiliilor [i comitetelor parohiale,
dar [i pe to]i credincio[ii ortodoc[i din parohii
sau pelerini la sfintele m\n\stiri ca, `mpreun\,
s\ continu\m, [i `n acest an, din aceast\ Dumi-
nic\ a Ortodoxiei pân\ la s\rb\toarea Bunei
Vestiri, frumoasa tradi]ie a Bisericii noastre de
a organiza o colect\ `n toate parohiile [i m\-
n\stirile din cuprinsul Patriarhiei Române pen-
tru ajutorarea celor afla]i `n nevoi. Sumele din
aceast\ colect\ vor fi adunate `n Fondul Central
Misionar, prin care se va sprijini activitatea mi-
sionar\, educativ\ [i edilitar\ a parohiilor [i m\-
n\stirilor atât din ]ar\, cât [i din str\in\tate, `n
folosul Bisericii noastre Ortodoxe Române.

Ne rug\m ca Preamilostivul Dumnezeu s\
r\spl\teasc\ milostenia tuturor celor „ce aduc
daruri [i fac bine `n sfintele [i `ntru tot cin-
stitele lui Dumnezeu biserici“13, pentru ca s\
sporim mai deplin `n iubire fa]\ de Hristos [i de
semenii no[tri, ajungând cu to]ii s\ ne `nchin\m
Sfintei ~nvierii Sale, cu pace [i bucurie.

V\ mul]umim pentru d\rnicie, v\ dorim mult
spor `n urcu[ul duhovnicesc al Postului Sfintelor Pa[ti
[i ne rug\m lui Dumnezeu s\ v\ binecuvânteze:
Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dra-
gostea lui Dumnezeu Tat\l [i `mp\rt\[irea Sfân-
tului Duh s\ fie cu voi cu to]i! Amin! (2 Co-
rinteni 13, 13).

Note:
1 Leonid Uspensky, Teologia icoanei `n Biserica Orto-

dox\, Ed. Anastasia, Bucure[ti 1994, p. 99.
2 Stihira a IV-a de la „Doamne, strigat-am …“, Vecernia

Mic\, Duminica `ntâi a Sfântului [i Marelui Post, Trio-
dul, EIBMO, Bucure[ti, 2010, p. 206.

3 Apud Michel Quenot, Icoana, fereastr\ spre absolut,
Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1993, p. 57.

4 Pr. prof. Ene Brani[te, Teologia icoanelor, `n rev. „Stu-
dii Teologice“, nr. 3-4/1952, pp. 180-181.

5 Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra ico-
nocla[tilor, III, 2, traducere pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1998, p. 123.

6 Ibidem, p. 41.
7 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt la Na[terea Dom-

nului, `n Cuvânt\ri la Praznice `mp\r\te[ti, traducere de pr.
D. Fecioru, col. „Izvoarele Ortodoxiei“, vol. 5, Tipografia
c\r]ilor biserice[ti, Bucure[ti, 1942, p. 10.

8 Avva Pimen, 148, `n Patericul sau Apoftegmele P\rin-
]ilor din pustiu, Ed. Polirom, Ia[i, 2003, p. 291.

9 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Suprema valorificare a se-
menului, `n vol. „Cultur\ [i duhovnicie“, col. Opere complete
III, Ed. BASILICA, Bucure[ti, 2012, p. 99.

10 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilie la II Corinteni, 15,
traducere de arhiereu Theodosie Ploie[teanul, Bucure[ti,
1910, p. 195.

11 Clement Alexandrinul, Pedagogul, III, VI, 35, 5, tra-
ducere de pr. Dumitru Fecioru, ̀ n col. PSB, vol. 4, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1992, p. 326.

12 Pr. prof. Dumitru St\niloae, art. cit., p.100.
13 Cf. Liturghia Sfântului Ioan Gur\ de Aur, `n Liturghier,

EIBMO, Bucure[ti, 2012, p. 151.
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PRE{EDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
† DANIEL, 

Arhiepiscopul Bucure[tilor, Mitropolitul Munteniei [i Dobrogei,
Loc]iitorul tronului Cezareei Capadociei
[i Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
† Lauren]iu, Arhiepiscopul Sibiului [i Mitropolitul Ardealului
† Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului [i Clujului [i Mitropolitul

Clujului, Maramure[ului [i S\lajului
† Irineu, Arhiepiscopul Craiovei [i Mitropolitul Olteniei
† Ioan, Arhiepiscopul Timi[oarei [i Mitropolitul Banatului
† Petru, Arhiepiscopul Chi[in\ului, Mitropolitul Basarabiei [i Exarh al Plaiurilor
† Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale [i Mitropolitul

Ortodox Român al Europei Occidentale [i Meridionale
† Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei [i Luxembur-

gului [i Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord
† Nifon, Mitropolit onorific, Arhiepiscopul Târgovi[tei [i Exarh Patriarhal
† Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
† Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor
† Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
† Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
† Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului
† Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului
† Ciprian, Arhiepiscopul Buz\ului [i Vrancei
† Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos
† Timotei, Arhiepiscopul Aradului
† Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor dou\ Americi
†Justinian, Arhiepiscop onorific, Episcopul Ortodox Român al Maramure[ului
[i S\tmarului

† Corneliu, Episcopul Hu[ilor
† Lucian, Episcopul Caransebe[ului
† Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† Nicodim, Episcopul Severinului [i Strehaiei

† Vincen]iu, Episcopul Sloboziei [i C\l\ra[ilor
† Andrei, Episcopul Covasnei [i Harghitei
† Galaction, Episcopul Alexandriei [i Teleormanului
† Ambrozie, Episcopul Giurgiului
† Sebastian, Episcopul Slatinei [i Romana]ilor
† Visarion, Episcopul Tulcii
† Petroniu, Episcopul S\lajului
† Gurie, Episcopul Devei [i Hunedoarei
† Daniil, Episcop-loc]iitor (administrator) al Episcopiei Daciei Felix
† Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
† Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei [i Noii Zeelande
† Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei
† Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei [i Portugaliei
† Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
† Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal
† Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal
† Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor
† Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor
† Andrei F\g\r\[eanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
† Vasile Some[eanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i

Clujului
† Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei
† Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chi[in\ului
† Marc Nem]eanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a

Europei Occidentale
† Sofian Bra[oveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a

Germaniei, Austriei [i Luxemburgului
† Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
† Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a

celor dou\ Americi
† Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a

Maramure[ului [i S\tmarului
† Ignatie Mure[eanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a

Spaniei [i Portugliei
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EVENIMENT

Anul acesta, pentru prima
oar\ `n cadrul procesiunii
organizate la Roman la
Duminica Ortodoxiei, cu
binecuvântarea IPS Arhiepis-
cop Ioachim, au fost aduse
spre `nchinarea credincio[ilor
moa[tele sfin]ilor aflate la
bisericile din cuprinsul Epar-
hiei Romanului [i Bac\ului.
Al\turi de preo]ii din cele [ase
protoierii, la acest eveniment
religios, organizat `n contextul
serb\rii „Anului omagial al
misiunii parohiei [i m\n\stirii
ast\zi“ [i al „Anului come-
morativ al Sfântului Ioan
Gur\ de Aur [i al marilor
p\stori de suflete din eparhii“,
au participat credincio[i din
`ntreaga Arhiepiscopie a
Romanului [i Bac\ului.
A[a cum s-a `nd\tinat `n aceast\ zi, proce-

siunea a debutat cu o slujb\ de mul]umire oficiat\
de IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, `n prezen]a
reprezentan]ilor autorit\]ilor locale, a peste dou\
sute de preo]i din cele cinci protopopiate ale
Eparhiei, a pelerinilor [i a numero[i copii. 

~n cuvântul rostit, primarul ora[ului, prof.
Dan Lauren]iu Leoreanu, a l\udat ini]iativa IPS
P\rinte Arhiepiscop Ioachim, afirmând c\ „nu are
nimeni dreptul s\ ne scoat\ ceva din suflet, din
datina [i obiceiul str\mo[esc. Poporul român este
puternic ancorat `n tradi]ia [i tr\irea cre[tin\.“.

„Suntem aici pentru a spune DA
lui Dumnezeu `n [coli“

La rândul s\u, IPS P\rinte Arhiepiscop Ioa-
chim a prezentat motiva]iile acestei procesiuni
desf\[urate `n contextul serb\rii „Anului oma-
gial al misiunii parohiei [i m\n\stirii ast\zi“ [i
„Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gur\ de
Aur [i al marilor personalit\]i locale“: „Suntem
aici pentru a prezenta tezaurul cel mai scump
din eparhie, sfintele moa[te ale sfin]ilor a[ezate
spre `nchinare `n diferite biserici ale Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului. Acestea sunt purtate

Procesiune `n Duminica Ortodoxiei
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cu evlavie de credincio[i, fiind aduse aici, la
Roman, pentru prima dat\, urmând a fi a[ezate
`n mod solemn, spre `nchinarea credincio[ilor,
la Catedrala Arhiepiscopal\“, a men]ionat IPS
Ioachim. „De asemenea, suntem aici pentru a
spune DA lui Dumnezeu `n [coli. ~n calitatea de
ierarh, v\ cer sprijinul pentru aceast\ or\ de Re-
ligie, pentru ca acest DA spus lui Dumnezeu `n
[coal\ s\ fie, evident, spus din toat\ inima. S\ fie
un DA [i pentru cei care se preocup\ de cre[-
terea [i educa]ia tinerei genera]ii, a noilor oa-
meni, pe care s\-i scriem cu O majuscul, [i pe
care s\-i a[ez\m `n panteonul fiin]elor ra]ionale
[i al oamenilor mari din sânul poporului român,
pentru a structura identitatea cultural\ [i na]io-
nal\ a acestui neam“, a mai ad\ugat IPS P\rinte
Ioachim. „Problematica discrimin\rii orei de re-
ligie nu este nou\. ~nv\]\tura despre Hristos `n
[coal\ a fost mai totdeauna discriminat\, mai
ales `n anumite momente ale istoriei, iar unul
dintre acestea a fost perioada comunist\. Discri-
minarea [i umilin]a orei de religie erau de `n]e-
les `n perioada comunismului, când ateismul era
ideologia statului, iar religia era considerat\
„opium pentru popor“. Ast\zi ne `ntreb\m, `ns\,
`n baza c\rui principiu democratic trebuie s\ de-
punem cerere pentru a exercita dreptul de a ne
educa copiii `n credin]a `n care am fost boteza]i?
V\ `ndemn\m s\ v\ preocupa]i, astfel `ncât co-
piii vo[tri s\ `nve]e cine a fost Blândul Iisus,
Care ne `nva]\ doar ce este bun [i frumos, Care
ne explic\ cum s\ `nlocuim viciile noastre cu
virtu]ile. Ora de Religie ne `nva]\ cum s\ ne ru-
g\m [i s\ tr\im frumos. De ce s\ li se interzic\

tinerilor s\ rela]ioneze personal cu Dumnezeu?
Cei care sunt `mpotriva orei de religie nu `n]e-
leg, ori se fac c\ nu `n]eleg, faptul c\ este vorba
de o educa]ie s\n\toas\, care se ocup\ de s\n\ta-
tea spiritual\ a copiilor, a poporului nostru“, a
mai spus ierarhul. La rândul s\u, preotul Drago[
Munteanu, protopop de Roman, a reiterat im-
portan]a acestei procesiuni din Duminica Orto-
doxiei, manifestându-[i bucuria de a se implica
[i `n acest an, al\turi de preo]ii protopopiatului,
`n organizarea acesteia. Apoi, a nominalizat pe
tinerii premian]i ai concursului „Icoana din su-

fletul copilului“ ,dedicat sfintelor icoane, doi
dintre ace[tia, elevi ai Liceului Teologic „Epis-
cop Melchisedec“, primind [i burse de studiu.
Dup\ aceasta, `n cânt\ri specifice Postului Ma-
re, participan]ii la procesiune au plecat spre Ca-
tedrala Arhiepiscopal\, unde IPS P\rinte Ioa-
chim a citit din acatistele sfin]ilor ale c\ror
moa[te au fost expuse spre `nchinare, `ndem-
nându-i pe credincio[i s\ se `nchine acestora [i
s\ nu-i uite pe `nainta[ii lor care au cinstit [i iu-
bit cu aleas\ dragoste aceste sfinte relicve ale
Bisericii lui Hristos. (pr. Ctin GHERASIM)
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~n Sfânta [i Marea Joi din
S\pt\mâna Patimilor, dou\
dintre evenimentele relatate `n
Sfintele Evanghelii atrag cu
prec\dere aten]ia noastr\, ca
fiind esen]iale: tr\darea lui
Iuda, cu vânzarea Domnului
[i Cina cea de Tain\, urmat\
de rug\ciunea Mântuitorului
din Ghetsimani. 

†  Ioachim,
Arhiepiscopul  Romanului  

[i  Bac\ului

Am putea numi Sfânta [i Marea Joi ziua para-
doxului istoriei, deoarece, `nainte ca Mântuito-
rul-Hristos s\ fie dat `n mâinile oamenilor p\c\-
to[i pentru a fi judecat [i apoi osândit la moarte
prin r\stignire, acum se pun fa]\ `n fa]\ ingrati-
tudinea [i iubirea. Ingratitudinea (nerecuno[tin]\,
nemul]umire) vânz\torului Iuda Iscarioteanul
care, dup\ ce s-a tocmit s\ vând\ pe Hristos cu 30
de argin]i (cf. Matei 26, 15), a participat la pre-
g\tirea ultimului Pa[te `mpreun\ cu Cel pe care ~l
urmase mai bine de trei ani pe drumurile }\rii
Sfinte [i s-a `mp\rt\[it din prima liturghie (eu-
haristie, mul]umire) s\vâr[it\ de ~nsu[i Mielul lui
Dumnezeu, Care s-a dat pe Sine din iubire pentru
via]a [i mântuirea lumii (cf. I Corinteni 11-23,
24). Mântuitorul nostru Iisus Hristos, `n atot[ti-
in]a Sa [i potrivit planului S\u stabilit din eterni-
tate, [tiind c\ va muri de o moarte `nfrico[\toare,
a prevenit pe apropia]ii S\i c\ va suferi batjocur\
[i r\stignire [i c\ va fi abandonat de to]i. Ajuns la
acest moment El a dat ni[te consemne testa-
mentare prin care dovede[te `nc\ o dat\ iubirea
ne]\rmurit\ pe care o are pentru lume.

Noaptea `n care Dumnezeu 
a r\mas singur

A muri iubind omul [i cosmosul `n general
este un fapt cu totul str\in ra]iunii noastre limitate.
De-a lungul istoriei au murit mul]i oameni pentru
o cauza anume. Spre exemplu, eroii unei na]iuni,
când merg la un r\zboi, mor pentru o cauz\
dreapt\, ap\rând destinele [i valorile poporului
pentru care se avânt\ `n lupt\. Al]ii, `ns\, se duc la
moarte deliberat, dar pentru cauze meschine.
Pentru cei de ast\zi, care aleg s\ `n]eleag\ doar

ra]ional lumea, trebuie s\ preciz\m c\ acceptarea
din partea Mântuitorului Hristos a sacrificiului
suprem, a unei mor]i cumplite, nu poate fi
asem\nat\ cu cea a unui kamikaze japonez sau cu
cea a unui jihadist musulman, care `nfrunt\
„moartea pentru onoare“. Nu, nicicum! Iisus face,
`n preziua judec\rii Sale de c\tre Pilat [i a r\stig-
nirii pe cruce, un gest simplu `n aparen]\, dar plin
de semnifica]ii, gest impregnat de o smerenie
des\vâr[it\ [i de o dragoste infinit\. ~n noaptea `n

care S-a dat pe Sine pentru via]a [i mântuirea lu-
mii El instituie Sfânta Euharistie, care este cel
mai mare [i generos cadou pentru umanitate. Cu
toate acesta, `n aceea[i noapte, El va fi tr\dat cu
ingratitudine chiar de unul dintre ucenici [i apoi
l\sat singur de c\tre to]i ceilal]i, pentru a fi dat `n
mâinile oamenilor p\c\to[i ca s\ fie r\stignit.
Putem spune, a[adar, c\ Joia cea Mare este ziua `n
care se `ntâlnesc ingratitudinea odioas\ a omului
cu iubirea absolut\ a lui Dumnezeu.

Hristos prime[te moartea iubind
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Iuda a fost ales de Hristos ca apostol pentru c\
Iisus cuno[tea calit\]ile sale [i pentru ca `l iubea,
ca pe orice om. Fusese format timp de trei ani la
[coala duhovniceasc\ de ~nsu[i ~nv\]\torul [i
Proniatorul lumii. ~n plus, Iisus `i `ncredin]ase [i
administrarea avutului efemer, trebuitor acoperi-
rii necesit\]ilor biologice. ~n Sfânta [i Marea Joi,
`nainte de Cina cea de Tain\, Iisus, `n rug\ciunea
sacerdotal\, s-a rugat pentru to]i cei pe care i-a
ales din lume pentru ca Tat\l s\ `i p\zeasc\ de cel
viclean [i, de dragul lor, s\ Se sfin]easc\ pe Sine
`nsu[i, numai ca ei s\ fie sfin]i]i `ntru adev\r [i ca
ei sa fie una, ca nici unul s\ nu se piard\ decât fiul
pierz\rii (cf. Ioan 17, 14-19). Evident c\ Iisus S-a
tulburat `ntru Sine de tr\darea prietenului Iuda,
cum de altfel s-a `ntristat [i pentru c\ ceilal]i apos-
toli, `n aceea[i noapte, L-au p\r\sit. Iat\ de ce
imagine plin\ de mister facem amintire `n aceast\
zi a S\pt\mânii P\timirilor. Singurul Dumnezeu-
Iubire, l\sat singur, abandonat [i tr\dat de c\tre
Apostolii care, doar cu câteva ore mai `nainte,
primiser\ mandatul sacerdotal s\ s\vâr[easc\
Euharistia `ntru pomenirea Sa. Ace[tia au devenit
incapabili s\ privegheze al\turi de Dânsul `n
Ghetsimani (cf Matei, 26, 19-20), iar la venirea lui
Iuda `nso]it de ceata `narmat\, L-au p\r\sit [i au
fugit. Cei care au jurat c\ vor muri `mpreun\ cu El,
indiferent ce va fi, iat\-i acum neputincio[i `n fa]a
primei confrunt\ri cu ispita [i `n situa]ia de a avea
posibilitatea s\ aplice ceea ce au jurat. Jur\mântul
[i-l vor respecta, dar numai dup\ ce vor fi `nzes-
tra]i cu putere `nnoitoare `n vremea Cincizecimii.

Iisus, `n Gr\dina Ghetsimani, suferea teribil [i
pentru c\ `n acest tablou al abandon\rii se
ad\ugase t\cerea Tat\lui. Chiar [i de El p\rea
p\r\sit! Cerul ferecat [i `ntunericul nop]ii claus-
traser\ pe Iisus `n triste]e profund\ [i angoas\ in-
suportabil\, ceea ce-L f\cuse s\ strige: P\rintele
Meu, de este cu putin]\ s\ treac\ de la Mine acest
pahar... (Matei 26, 19). Iisus [tia c\ avea asupra
Sa toate p\catele lumii, c\ci de dragul ei Se
f\cuse pentru noi p\cat (II Cor. 5, 21).

~ntru aceasta se vede diferen]a dintre gândirea
noastr\ empiric\ [i ra]iunea divin\. Este mai u[or a
vedea gre[elile celorlal]i, decât propriile gre[eli.
Uit\m prea u[or c\ `n fiecare dintre noi poate fi un
Ioan, apostolul iubirii, care viseaz\ s\-[i a[eze ca-
pul pe pieptul Lui Iisus, ar\tându-[i iubirea fa]\ de
El, dar care `n momentul dureros [i plin de angoas\
~l p\r\se[te. ~n fiecare dintre noi poate fi un Iuda,
care d\ mai mult\ importan]\ banilor decât lui
Hristos. ~n fiecare dintre noi se poate ascunde unul
dintre acei apostoli somnoro[i (`ngreuna]i de somn)
care, `n Gr\dina Ghetsimani, au fost incapabili s\
privegheze cu Iisus [i s\ se roage mai pu]in de un
sfert de or\. Oare nu poate s\ se ascund\ `n noi un
Petru, care a jurat c\ nu se va lep\da de Iisus, iar `n
momentul `ncerc\rii L-a p\r\sit? Iat\ care este
leg\tura noastr\ cu noaptea de Joi, de dinaintea
p\timirii lui Iisus Hristos! S\ nu l\s\m pe Iisus sin-
gur niciodat\, pentru c\ El sufer\ nu din cauza
r\nilor [i flagel\rilor pe care le prime[te, ci din
cauza neputin]ei noastre de a-L iubi. 

Cur\]ia, condi]ie necesar\
mântuirii

Dar `n noaptea `ntunecat\ a Ghetsimanilor o
raz\ de lumin\ str\punge `ntunericul [i Tat\l tri-
mite un `nger ca s\-L `mb\rb\teze. Aceasta ne
face s\ `n]elegem c\ `n `ntunericul lumii Hristos a
a[ezat lumina Sa pe care nimic [i nimeni nu o va
putea stinge. Lumina lui Hristos lumineaz\ tu-
turor! El [tia c\ aceast\ lumin\ trebuia s\ o a[eze
`n cele mai dinl\untru ale noastre pentru ca `n
c\mara sufletului nostru, `ntunecat\ [i plin\ de
slinul f\r\delegilor, la aceast\ lumin\, `n mod
con[tient, s\ putem vedea necur\]ia fiin]ei noastre
[i s\ o [tergem prin metanoia. Hristos Se d\ruie[-
te pe Sine din iubire, ca s\ lumineze [i s\ hr\-
neasc\ sufletele noastre. De aceea, tocmai `n cea
mai `ntunecat\ zi din via]a Sa de pe p\mânt, in-
stituie Sfânta Euharistie prin care avem posibili-
tatea s\ devenim consangvini cu El. 

A[adar, la ingratitudinea noastr\ Iisus r\spunde
cu iubire, iar `ntre multitudinea darurilor pe care
El ni le-a dat `n mod gratuit [i din iubire, `n Joia
p\timirilor, primim cel mai mare cadou: mân-
tuirea, care `nseamn\ unirea cu El `l dragostea di-
vin\ [i care decurge din participarea la osp\]ul eu-
haristic [i `mp\rt\[irea cu `nsu[i Trupul [i Sângele
Lui. Dar pentru aceasta trebuie s\ fim cura]i. De
aceea, `nainte de instituirea acestei taine mari,
Iisus mai face un gest: sp\larea picioarelor. 

Prin sp\larea picioarelor apostolilor Mântui-
torul manifest\ `nc\ o dat\ iubirea Sa fa]\ de om `n
raport cu ingratitudinea acestuia. Iuda deja se
tocmise cu cei c\rora avea s\ ~l vând\ pe Iisus, iar
acum `[i punea picioarele `n vasul cu ap\ ca s\ fie

sp\lat de Iisus, ca apoi, la cin\, s\-[i `ntind\ mâna
s\ primeasc\ pâinea din mâna Arhiereului Cel ve[-
nic. El, St\pânul cerului [i al p\mântului, ca cel din
urm\ rob, `[i pleac\ genunchii `naintea omului
p\c\tos [i ̀ i spal\ picioarele. Prin acest gest El vrea
s\ arate c\ este Slujitorul slujitorilor S\i, [i c\ la
rându-le a[a trebuie s\ fac\ [i ei. A[adar, Sfânta [i
Marea Joi dinaintea Sfintelor P\timiri este ziua `n
care noi trebuie s\ ̀ n]elegem cât de important\ este
virtutea smereniei jertfelnice, care aduce r\scum-
p\rarea sufletelor din robia p\catului prin `ntâl-
nirea cu Hristos euharistic. Dup\ sp\lare, adic\
dup\ cur\]irea p\catelor, Hristos `[i invit\ ucenicii
la mas\ [i le ofer\ pâine euharistic\.

Hristos ne d\ruie[te totul
~ntr-o familie, masa de prânz sau de sear\ a

fost `ntotdeauna mult mai mult decât o necesitate
fiziologic\. Membrii familiei au ocazia atunci s\
se reuneasc\ `n jurul mânc\rii biologice, dar `n
acela[i timp aceasta devine simbolul reg\sirii on-
tologice `n cadrul familiei [i `n comuniune cu Cel
ce a creat bun\t\]ile pentru noi. Mâncarea este
leg\tura conivent\ `ntre Dumnezeu [i noi. Acela[i
lucru l-a dorit Iisus `n seara de dinaintea calvaru-
lui Golgotei. Dorea s\ m\nânce Pa[tele cu
ucenicii S\i. Era Cina iubirii [i a comuniunii per-
manente. „Aceasta s\ face]i `ntru pomenirea Mea.
C\, ori de câte ori ve]i mânca din pâinea aceasta
[i ve]i bea din paharul acesta, moartea Mea ve]i
vesti [i `nvierea Mea ve]i propov\dui.“ Euharistia
va uni pe ucenici `ntre ei [i-i va pune `n rela]ie cu
Hristos, Care va deveni o prezen]\ constant\ [i
inefabil\ pân\ la sfâr[itul veacurilor. Atunci când
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la Cin\ `i invit\ pe ucenici s\ m\nânce [i s\ bea
din Trupul [i Sângele Lui, le recunoa[te `n acela[i
timp dreptul inalienabil de mini[tri ai tainelor di-
vine. Iat\ aici cadoul iubirii infinite a lui Iisus:
sublima preo]ie, `n virtutea c\reia apostolii [i
urma[ii lor vor `nv\]a, vor conduce [i vor sfin]i pe
credincio[i ̀ n perspectiva unirii cu Hristos ̀ n via]a
ve[nic\. Hristos face cop\rta[i pe apostoli, iar prin
ei [i pe noi cei care suntem grefa]i pe Trupul tainic
al Mântuitorului - Biserica - [i la via]a Lui cea
ve[nic\. Pâinea [i vinul, preo]ia [i mântuirea, ne
a[az\ `n prezentul continuu al Lui Dumnezeu,
adic\ `n via]a cea ve[nic\, toate aceste daruri
rezumându-se, `n fapt, la unul singur: IUBIREA.

~n acea noapte a ingratitudinii omului, Hristos
[i-a dat Trupul [i Sângele S\u pentru via]a [i mân-
tuirea lumii, `nainte ca Acesta s\ se scurg\ din cor-
pul S\u pe lemnul crucii, manifestându-[i cea mai
autentic\ iubire fa]\ de om. El nu a mai a[teptat ca
omul, `ntru r\utatea sa, s\-I curme via]a biologic\,
r\stignindu-L, ci, prin Euharistie, a ar\tat r\spun-
sul la ingratitudinea uman\, dându-le oamenilor s\
guste din potirul iubirii. R\stignit de oameni pe
cruce [i v\rsându-[i sângele pe lemnul acesta de
batjocur\, Hristos a vrut s\ arate c\ El a murit iu-
bind, iar sângele curs pe cruce, acestui lemn de
necinste i-a conferit ni[te daruri extraordinare,
transformându-l `n lemnul de via]\ d\t\tor, pentru
c\ Iisus, de[i mort pe cruce, era viu [i `n moarte. 

Vineri, când Iisus [i-a dat sufletul `n Mâinile
Tat\lui, nu mai avea nimic. D\duse totul, de joi.
Chiar [i ultimul obiect ce apar]inea acestei lumi,
c\ma[a. Când d\duse totul omului? Joi, la Cina
cea de Tain\: „Lua]i mânca]i, acesta este Trupul
Meu.... Be]i dintru acesta to]i, acesta este Sângele
Meu...“ Prevenise pe ucenicii S\i c\ avea s\ fac\
acesta: „Eu `mi dau via]a pentru oile Mele (cf
Ioan 10,15)... c\ci oile Mele ascult\ de glasul
Meu [i Eu le cunosc [i ele vin dup\ Mine [i eu le
dau via]\ ve[nic\ [i nu vor pieri niciodat\ [i din
mâna Mea nimeni nu le va r\pi“ (cf. Ioan 10, 27-
28). ~n]elegem c\, din necesitatea de a muri pen-
tru oile Sale cele cuvânt\toare, Iisus a f\cut un
act al libert\]ii, iar aceast\ libertate a creat
spa]iul-tablou al ~nvierii.

Iubirea divin\ - cel mai bun
r\spuns la ingratitudinea uman\

Cred c\ este inutil doar s\ ne uimim de mis-
terul iubirii hristice. La ce oare ne serve[te s\ ac-
cept\m formal acest mister, dac\ nu `l l\s\m s\
vorbeasc\ despre El `nsu[i `n noi. Hristos ne-a
ar\tat c\ [i-a dat via]a Sa din iubire pentru noi,
pentru ca noi via]\ s\ avem `ntru El, `nviindu-ne.
Ne-a invitat s\ facem [i noi ca El, astfel ca, `n
fiecare noapte de Pa[ti, s\ cânt\m `n toat\ reali-
tatea metaforei pascale: Azi m-am `ngropat cu
Tine, Hristoase, mâine `nviez `mpreun\ cu Tine,
`nviind Tu. Deci urmarea Lui Hristos [i comuni-
unea cu El trebuie s\ fie permanent\ [i `n orice
circumstan]\ a vie]ii.

De câte ori nu vedem noi `n jurul nostru c\
Hristos Se r\stigne[te `n fiecare zi? Dac\ `n
fiecare om, `n fiecare copil, `n fiecare semen
c\zut bolnav sau `n lipsuri nu vedem pe Hristos
r\stignit [i nu ne r\stignim `mpreun\ cu El, adic\
nu alegem s\ particip\m, ac]ionând `n diferite
chipuri pentru a-l ajuta pe cel `n nevoi, atunci El
nu `nviaz\. Dac\ `mp\r]im suferin]a cu cel\lalt,
atunci particip\m la taina iubirii lui Dumnezeu,
care este `nvierea [i `mp\rt\[irea cu El la Cina
cosmic\ din transcendentul divin. Sfântul
Serafim, indiferent `n ce perioad\ a anului bise-
ricesc se afla, pe fiecare dintre cei pe care `i
primea `n sih\stria din p\durile Sarovului, `i
`ntâmpina cu cuvintele: Hristos a `nviat, bucuria
mea! Deci Hristos `nvia de fiecare dat\ `n cel care
venea s\ ~i cear\ sprijin. A[adar, via]a noastr\
poate fi conform\ cu via]a Lui `n m\sura `n care
ne-o d\ruim celorlal]i a[a cum {i-a d\ruit-o El.
„D\ruind vei dobândi“, spunea Nicolae Stein-
hardt. Prin liturghia instituit\ de Hristos `n Joia
cea Sfânt\, trebuie s\ `n]elegem c\ aceasta, `n pri-
ma ei parte, `nseamn\ jertf\, d\ruire de sine, iar `n
a doua parte, ea devine evharistos (euharistia),
adic\ mul]umire `n urma d\ruirii totale a vie]ii
pentru Cel care ]i-a dat-o dintru `nceput.

Este imposibil s\ particip\m la Sfânta Litur-
ghie f\r\ ca via]a noastr\ s\ devin\ liturghie, adi-

c\ f\r\ s\ trecem prin dinamismul vie]ii filantro-
pice. Devine oare inutil s\ `mp\r]im pâinea eu-
haristic\ f\r\ s\ fi `mp\r]it mai `ntâi pâinea bio-
logic\ cu cei fl\mânzi pe care `i `ntâlnim `n calea
noastr\? Euharistia nu este o mas\ din care fie-
care caut\ s\ se aprovizioneze, pentru ca apoi s\
se retrag\ `n casa sa ca s\ m\nânce singur, nein-
vitând pe nimeni. S\ nu exager\m totu[i astfel!
Euharistia nu poate fi transformat\ `ntr-un restau-
rant caritabil al fl\mânzilor sau al sc\p\ta]ilor
vie]ii, unde ace[tia pot s\ vin\ s\ se hr\neasc\ sau
s\ se `mbog\]easc\. Nu, nicidecum! Euharistia
este suma tuturor bog\]iilor spirituale [i materia-
le, pe care o dobândesc to]i cei cura]i cu inima. ~n
Biseric\, credincio[ii, indiferent de statutul pe
care l-au dobândit `n ordinea uman\, sunt reuni]i
`n comuniune de rug\ciune, se `mp\rt\[esc nu din
pâinea biologic\, ci din cea teologic\. Dincolo de
spa]iul ecleziastic, ei vor prelungi liturghia [i vor
c\uta [i cealalt\ pâine, pe care trebuie s\ o `m-
part\, [i pe aceea, cu ceilal]i. 

~n concluzie, `n Joia Mare, fiecare cre[tin tre-
buie s\ [tie ce `nseamn\ euharistie [i, de asemenea,
trebuie s\ `n]eleag\ cum prelunge[te euharistia `n
via]a sa, astfel `ncât Hristos s\ nu se mai r\stig-
neasc\ `nc\ o dat\. De dou\ mii de ani, `n Joia cea
sfânt\, Hristos ne-a ar\tat c\ iubirea divin\ este cel
mai bun r\spuns la ingratitudinea uman\.

Teme de reflec]ie `n Sfânta [i Marea Joi:
- La ingratitudinea omului Hristos r\spunde cu iubire divin\.
- Iisus a sim]it `n Ghetsimani c\ pe umerii Lui apas\ suma tuturor p\catelor lumii.
- S\ lu\m aminte, fiecare dintre noi, ca `n noi s\ nu se g\seasc\ un Iuda tr\d\tor.
- ~n Joia cea Mare, Sângele Mântuitorului Hristos a curs `naintea celui care avea s\

curg\ pe cruce.
- ~n Joia cea Mare `nv\]\m c\ via]a noastr\ trebuie s\ fie o permanent\ liturghie.

12
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[i  Bac\ului

Ultima s\pt\mân\ din Postul Mare se nume[te
S\pt\mâna Sfintelor P\timiri ale Domnului Iisus
Hristos, Cel Care S-a dat pe Sine jertf\ la plinirea
vremii pentru r\scump\rarea noastr\ din robia
p\catului [i a mor]ii. 

Din punct de vedere liturgic, aceast\ s\pt\-
mân\ este una dintre cele mai dense, deoarece,
analizând fiecare serviciu divin, imnurile,
cânt\rile, psalmii, citirile evanghelice, `n]elegem
c\ sunt `nc\rcate de profunzime, g\sind `n ele
sensuri pentru via]a noastr\ de autentici cre[tini,
`ncât cele [apte zile ale S\pt\mânii P\timirilor
parc\ sunt trepte ale unui urcu[ duhovnicesc pe
Golgota, pentru a acompania pe Iisus, Cel care S-a
jertfit pentru noi. ~l urm\m pentru a ne r\stigni
`mpreun\ cu El, pentru a p\timi `mpreun\ cu El,
pentru a fi `ngropa]i `mpreun\ cu El, ca s\ `nviem
`mpreun\ cu El. Aceste [apte zile, ce reprezint\
Drumul Crucii, presupun un urcu[ duhovnicesc
ce are o valoare fundamental\ pentru noi, deoa-
rece `ns\[i via]a noastr\ este un urcu[. Chiar latu-
ra biologic\ a vie]ii umane este `mp\r]it\ `n [apte
trepte pân\ ce omul ajunge la senectute, pentru ca
apoi s\ treac\ prin moartea biologic\ [i ulterior s\
se nasc\ la o alt\ form\ de existen]\, `ntr-un alt
timp, care nu se mai m\soar\ conven]ional, a[a
cum `l m\sur\m `n aceast\ lume efemer\. A[adar,
via]a noastr\ este un continuu urcu[ duhovnicesc
`n `ncercarea de a-L urma pe Hristos, iar `n
aceast\ parte ultim\ a vie]ii lui Hristos, care este
partea cea mai dens\ [i mai misterioas\, mistic\ [i
mistagogic\, reg\sim sensul existen]ei noastre. 

P\timirea lui Iisus Hristos 
a venit din partea creaturii

Ca fiin]e umane, suntem neputincio[i `n a
`n]elege [i cuprinde tot ce a vrut s\ `mplineasc\
Hristos prin aceste p\timiri pe care le-a suportat
din mâna omului, din mâna crea]iei Sale. Este
greu s\ `n]elegi cum Cel care creeaz\ este osândit
la moarte [i omorât de creatur\. Ast\zi ne desf\-
[ur\m activitatea `nconjura]i de ma[ini sofisti-
cate, calculatoare. Omul a creat aceste ma[ini cu
for]\ distrug\toare, `ncât ajunge s\ nu le mai
poat\ st\pâni. Deci noi care cre\m am putea fi
martori la `mpotrivirea crea]iei sau inven]iei
noastre, dac\ nu [tim s\ le control\m `ntrucâtva.

Tot a[a [i omul care a ie[it din mâna Creatorului,
nemair\mânând conectat la ra]iunea divin\, prin
ra]iunea sa proprie a ajuns s\ se separe de izvorul
din care el descinde, izvorul vie]ii sale, Dumne-
zeu, [i astfel omul creat de Dumnezeu omoar\ pe
Dumnezeu. ~ntr-o expresie occidental\ se spune
c\ omul l-a omorât pe Dumnezeu, dar n-a murit
Dumnezeu, ci tot omul este cel care moare f\când
asta. A[a trebuie s\ `n]elegem p\timirea lui Iisus
Hristos care a venit din partea creaturii. 

Hristos S-a `ntrupat asumându-[i pân\ la ca-
p\t destinul omului, pân\ la moarte. Hristos sin-
gur, p\r\sit, a urcat Golgota p\timirilor purtând
povara p\catelor noastre, a lui Adam `ntreg. El a
b\ut paharul pân\ la fund [i S-a botezat cu
botezul Crucii, a suferit dureri fizice [i morale,
trecând prin suferin]\ real\; nu a fost o r\stignire
simbolic\, aparent\, ci una real\. 

Crucea - punctul interferen]ei
cerului cu p\mântul

Taina Crucii `mbrac\ misiunea Domnului
Hristos `n lume. El S-a pogorât la umanitate
coborând treptele chenozei, ale crucii, a `ndurat
cumplitele suferin]e pentru a demonstra c\ a fost
om adev\rat, nu o prezen]\ aparent\. Crucea este
punctul interferen]ei cerului cu p\mântul [i a
spiritului cu materia, este axa lumii [i cheia `n]e-

legerii Tainei vie]ii [i a mor]ii lui Hristos. ~n acest
sens, crucea ne apare ca o imagine concentrat\ a
lumii care se deschide ~mp\r\]iei, a timpului care
se deschide ve[niciei. Hristos a r\scump\rat fiin]a
noastr\ cu pre] inestimabil. Cruzimea osta[ilor,
uneltele supliciului, cununa de spini, loviturile
primite, pe toate le-a primit pentru a ne ar\ta
marea Sa iubire pentru noi. Taina iubirii lui
Dumnezeu pentru om implic\ o suferin]\ ex-
trem\, tragic\, o iubire ce coboar\ pân\ la Iad, o
suferin]\ a c\rei tain\ r\mâne de nep\truns. El a
b\ut un pahar pe care nimeni nu-l putea bea [i s-a
smerit l\sându-se prad\ tuturor `njosirilor.
Mâinile `nsângerate [i str\punse de cuie sunt ace-
lea[i care s-au atins de ochii orbilor, de trupurile
neputincioase ale paraliticilor, de trupurile ne`n-
sufle]ite, ele s-au deschis la `ntoarcerea fiului ri-
sipitor [i au r\mas ]intuite pe Cruce `mbr\]i[ând
Universul. Asemenea unui pelican, El [i-a l\sat
coasta str\puns\ pentru ca din ea s\ ne `mp\rt\-
[easc\ adev\rata via]\: „Ca un pelican, `mpun-
gându-Te acum Cuvinte, ~nviezi pe fiii T\i, rev\r-
sându-le din coasta Ta, izvor mântuitor“.

Din Trupul S\u a izvorât puterea transfigur\rii
fiin]ei noastre actualizat\ prin tainele Bisericii.
Sângele [i apa eliberate de suli]\ nu sunt altceva
decât ~mp\rt\[ania [i Botezul, taine ce integreaz\
fiin]a uman\ `n comuniune de iubire interper-
sonal\ cu Dumnezeu. A[a cum Eva ia fiin]\ din
Adam, fiind mama fiilor neamului omenesc, tot

„~n mormânt, Via]\, pus ai fost, Hristoase…“
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a[a Biserica se na[te din coasta lui Adam cel Nou
[i este maica duhovniceasc\ a omului celui nou, ce
se na[te din ap\ [i din Duh la via]a cea ve[nic\ `n
Hristos, a[a cum precizeaz\ Sfântul Ioan Gur\ de
Aur: „Din coasta lui Adam s-a pl\m\dit femeia,
din coasta cea `nsuli]at\ a Domnului s-a pl\m\dit
Biserica“. ~n prima stare a deniei Prohodului, de
asemenea, se subliniaz\ ideea izvorârii vie]ii din
coasta lui Hristos-Noul Adam, a[a cum din coasta
lui Adam cel dintâi a ie[it Eva (via]\): „Cela ce din
coasta lui Adam cel dintâi pe str\mo[ ai pl\smuit,
e[ti-n coast\-mpuns [i izvor cur\]itor ne izvor\[ti“.
Sângele S\u curs din coast\ se adun\ `n potirul eu-
haristic [i ne adap\ din iubirea dumnezeiasc\ [i
via]a scurs\ din trupul S\u ne-o ofer\ pentru
ve[nicie. Golgota a fost punctul culminant ce a
concentrat `n sine suferin]a Mântuitorului, iar
moartea Sa pe Cruce este punctul central al slujirii
arhiere[ti a Domnului. ~n Jertfa Crucii, Hristos
cuprinde `ntreaga umanitate, ca Adam cel Nou,
restaurând, `nnoind, sfin]ind [i `ndumnezeind firea
uman\ `n Hristos [i `ncorporându-ne prin Sfintele
Taine `n Trupul S\u care este Biserica.

Deniile ne introduc `n aceast\ atmosfer\,
reu[ind s\ reconstruiasc\ evenimentul relatat de
evanghelii, iar noi retr\im r\stignirea [i a[ezarea
`n mormânt. Hristos a b\ut paharul pân\ la ul-
tima pic\tur\, a murit pentru a ucide p\catul. El
a murit pentru om ]intuind p\catul pe Cruce [i
`ngropându-l. Hristos nu a murit pentru c\ Pilat
l-a judecat gre[it sau pentru c\ a fost vândut de
Iuda, ci pentru c\ trebuia s\ moar\. El nu a murit
pentru El ~nsu[i, ci pentru umanitate. Rana adân-
c\ din fiin]a uman\ a putut fi vindecat\ doar prin
rana R\stignitului, a[a cum relateaz\ evanghelis-
tul Vechiului Testament, Isaia: „prin rana Lui noi
to]i ne-am vindecat“ (Isaia 53, 4-5). Taina mor]ii
Fiului se vede `n paradigma gr\untelui de grâu
care trebuie s\ moar\ ca s\ poat\ aduce rod.
P\timirile [i moartea Sa sunt exemplele celei mai
`nalte iubiri fa]\ de om, sunt jertfa de isp\[ire
pentru p\catele `ntregii lumi (I In. 2, 2).

Denia Prohodului - una dintre
cele mai tulbur\toare slujbe 
din cultul Bisericii noastre

Cânt\rile din Sfânta [i Marea Vineri reproduc
patimile, moartea [i `ngroparea Mântuitorului.
Aceasta este o zi aliturgic\, deoarece se retr\ie[te
Jertfa Mântuitorului pe Cruce, e o zi de profund\
`ntristare ce ne conduce cu mintea la r\stignirea
Mântuitorului. Denia Prohodului este una dintre
cele mai importante, impresionante [i tulbur\toare
slujbe din cultul Bisericii noastre, fiind atribuit\
imnografului bizantin Iosif Studitul (1826). Cân-
tarea Prohodului prezint\ `ncheierea suferin]elor [i
a[ezarea `n mormânt a Mântuitorului. Prohodul
este, de fapt, slujba de ̀ nmormântare cântat\ ̀ n trei
st\ri ale c\ror imnuri alc\tuite din strofe de 3 sau 4
versuri interpretate duios exprim\ sentimentul de
durere pentru suferin]ele Mântuitorului.

Punctul central al Deniei de vineri, numit\ a
Sâmbetei celei Mari, este cântarea Prohodului
Domnului. Prima stare prezint\ a[ezarea trupu-
lui Domnului `n mormânt [i neputin]a mor]ii de a
re]ine pe Cel ce este Via]a lumii [i, mai mult de-
cât atât, Hristos coboar\ pân\ `n adâncurile Iadu-
lui pentru a-l g\si pe Adam [i a dezrobi neamul
omenesc, gone[te `ntunericul iadului prin lumina
Sa, elibereaz\ sufletele drep]ilor. Universul se cu-
tremur\, `ngerii `[i acoper\ fe]ele v\zând pe Crea-
tor `n mormânt: „Cum se vede mort St\pânul vie-
]ii! {i de ce-n mormânt Se-ncuie Dumnezeu?“
Maica e ̀ nf\]i[at\ sfâ[iat\ de durere [i tânguindu-se,
Iuda este judecat pentru c\ L-a vândut, poporul
hr\nit cu man\ `n pustie este acum blestemat.

Starea a doua prezint\ durerea Maicii la ve-
derea Fiului mort care este martor\ la `mplinirea
profe]iei lui Simeon, atunci când ea a adus pe
Prunc la 40 de zile: „Doamne, Maica Ta, pironit
v\zându-Te pe cruce, de amar\ `ntristare, sufletul
ei s-a p\truns de cuie [i de sabie“, „Vai, s-a `m-
plinit a lui Simeon proorocie, c\ prin inima mea
sabie a trecut“. Hristos este v\zut ca un Luceaf\r
[i un Soare care apune sub p\mânt, pentru ca de
acolo s\ ridice pe omul cel c\zut, este Via]a
izvorât\ din Tat\l [i `mp\rt\[it\ celor din Iad. Tot
aici este relatat\ bucuria lui Adam la vederea
Luminii, biruin]a mor]ii [i dumnezeirea ~ngropa-
tului, Care r\mâne nedesp\r]it de Dumnezeu
Tat\l: „Sus v\zându-Te, de P\rinte nedesp\r]it,
Doamne, iar\ jos cu trupul mort, sub p\mânt fi-
ind, serafimii s-au `nfrico[at acum“. Tot `n
aceast\ a doua stare este prezentat\ nerecuno[-
tin]a crea]iei [i nedreptatea f\cut\ Ziditorului, ast-
fel Judec\torul lumii fiind judecat de Pilat [i

osândit, Via]a lumii este pus\ `n mormânt, iar Cel
ce spânzur\ p\mântul pe ape este `ntins pe lem-
nul crucii. Starea a doua se `ncheie cu `ndemnul
adresat Maicii de a mijloci `n]elegerea [i unitatea
`n Biseric\: „Ceea ce-ai n\scut, Preacurat\
Fecioar\, via]a, potole[te dezbinarea `n Biseric\
[i d\ pace, ca o bun\, tuturor“.

Starea a treia relateaz\ durerea Maicii la
vederea trupului mort al Fiului [i r\spunsul
Fiului: „Nu mai plânge, Maic\, pe Adam [i Eva;
ca s\-i slobod Eu suf\r“. Starea a treia reia ca
un laitmotiv cutremurarea p\mântului `n mo-
mentul pogorârii trupului mort al Creatorului
s\u, plângerea Maicii [i a martorilor `ngrop\rii,
nelini[tea Universului, dar [i speran]a `nvierii,
a[a cum e relatat\ `n ultima strof\ a acestei st\ri:
„Robilor t\i, Maic\, d\-le ca s\ vad\-nvierea
Fiului t\u!“ A[adar, cântarea Prohodului pre-
zint\ nelini[tea [i durerea celor ce `ngroap\ Tru-
pul Domnului pe parcursul celor trei st\ri care
reprezint\ cele trei zile petrecute de Domnul `n
mormânt, `ns\ finalul este d\t\tor de speran]\,
[tiind c\ Hristos a murit pentru a `nvinge prin
moartea Sa puterea mor]ii. Multe alte versuri ale
acestei st\ri cânt\ aceast\ speran]\: „Scoal\-Te,
~ndurate, [i pe noi ne scoate din a gheenei
groap\“, „Doamne, `nviaz\, zice v\rsând la-
crimi Maica Ta ce te-a n\scut“, „~nviaz\ `n
grab\ alungând durerea Curatei tale Maici“,
„Pace `n biserici, lumii mântuire prin
`nvierea-}i d\-ne!“. Hristos este prezentat ca
smerit [ezând `ntr-un mic mormânt, socotit `n
rând cu r\uf\c\torii. Cu toate acestea El, de[i `n
mormânt, r\mâne nedesp\r]it de Tat\l, moare ca
un om [i `nviaz\ ca un Dumnezeu.

Sfântul  Mormânt  -  loc  de  pelerinaj  pentru  cre[tinii  din  toate  col]urile  lumii
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De ce a murit Hristos
la plinirea vremii?

~n aceast\ sear\ vedem pe Hristos Care a
venit s\ salveze pe om, creatura sa iubit\ [i per-
fect\, Care are atribute ce nu apar]in acestei lumi
empirice, biologice. Are afecte care apar]in altei
lumi transcendentale, el mi[cându-se `n ceea ce
este fizic, dar de fapt scopul s\u este s\ ajung\ `n
metafizic. El ac]ioneaz\ `n istorie, aranjeaz\ isto-
ria potrivit `n]elegerii [i inteligen]ei Sale, dar El
este o fiin]\ metaistoric\, metalogic\, dincolo de
`n]elegerea noastr\ pur uman\, de aceea poate c\
orice gest revelat, orice cuvânt, orice fenomen,
orice `nv\]\tur\ spus\ de El la plinirea vremii
pentru noi trebuie s\ fie un mesaj, [i, `n seara
aceasta, Hristos ne cheam\ la umbra crucii Sale
s\ `n]elegem sau s\ l\s\m taina misterul s\ vor-
beasc\ de el `nsu[i `n noi. 

Ce ne reveleaz\ r\stignirea Domnului nostru
Iisus Hristos de care facem pomenire `n seara
aceasta de priveghere? De ce a murit Hristos la

plinirea vremii? Oare moartea Sa a fost o fatali-
tate [i un insucces al Lui? 

Din textele evanghelice observ\m c\ [i cei
mai apropia]i ai Lui, când L-au v\zut prins, L-au
p\r\sit. Petru, care ~i spusese c\ nu-L va l\sa s\
mearg\ la moarte, v\zând condamnarea lui Iisus,
s-a lep\dat de El, spunând: „nu cunosc pe omul
acesta“. Deci jertfa lui Iisus putea fi o fatalitate,
dar n-a fost a[a! Petru L-a urmat o vreme, apoi L-a
p\r\sit, `ns\ `n afar\ de el mai era cineva care a
stat aproape de Hristos ~nv\]\torul, fiind martorul
t\cut al acestui final de neimaginat, [i anume
Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, mama Lui,
care chiar dac\ nici ea nu a `n]eles profunzimea
planului lui Dumnezeu pentru umanitate, totu[i
L-a urmat cu fiin]a sa de mam\, ajungând pân\ `n
preajma crucii. Este greu s\ vezi [i s\ accep]i ca

Fiul t\u s\ fie r\stignit pe cruce [i s\ stai lâng\
Dânsul neputincioas\ fiind. Dar toate aveau un
sens, toate erau `nscrise `ntr-un plan, planul lui
Dumnezeu din eternitate, pe care l-a `n]eles [i ea
[i cei care ~l p\r\siser\ dup\ ce Hristos S-a `ntors
biruitor din moarte, pentru faptul c\ El a `mplinit
lucrarea Sa, a[a cum s-a spus `n Evanghelie [i s-a
descoperit de Duhul Sfânt prin profe]i.
Dumnezeu nu ne-a dictat ce s\ facem, dar ne-a
deschis sim]\mintele sufletului nostru ca s\ per-
cepem taina restaur\rii fiin]ei umane. Duhul lui
Dumnezeu ne-a f\cut s\ `n]elegem [i a descoperit
`n noi sensurile `nnoitoare ale existen]ialit\]ii,
care ne dau perspectiva infinitului [i a trans-
figur\rii noastre. Maica Domnului a fost lâng\
cruce, iar fiului S\u, Apostolului Ioan, primului fiu
iubit al Mântuitorului, care la Cina cea de Tain\ [i-a
aplecat capul pe pieptul Lui, i-a fost `ncredin]at\

Vinerea P\timirilor 
[i Simon din Cirene 
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Iisus primi sentin]a, iar judele, din ur\,
D\du ordin s\ moar\ pe-o arm\ de tortur\.
Sentin]a promulgat\ `n 12 nysani
S-a pus `n aplicare prin ighemoni romani.

Legar\ Osânditul, [i-I pun pe spate-o cruce.
Iisus, sl\bit [i firav, abia o poate duce.
Nu era greu doar lemnul, ci murd\ria lui,
Adic\ tot p\catul [i viciul omului.

B\tut, `mpins cu sila, Blândul p\stor `[i duce
Nu crucea Lui, ci-a noastr\, ascuns\-ntr-a Lui cruce.
Mergea `ncet St\pânul, iar urletele lor
Au str\b\tut prin veacuri… Ecou asurzitor!

Când El c\dea adesea sub greaua Lui povar\,
Solda]i-I d\deau palme [i vorbe de ocar\.
{i cum din nou c\zuse [i nu s-a ridicat,
El fu lovit amarnic c-un bici, de un soldat.

Sim]ind aspra durere, Iisus porne[te iar,
S\ltând din nou povara pe umeri, spre calvar.
~n ultima-I sfor]are, trei pa[i mai izbute[te.
Ofteaz\, se-ncordeaz\ [i iar se pr\bu[e[te.

Atuncea, ighemonul, g\se[te-un trec\tor,
Pe care `l sile[te, zicând poruncitor:
„Ia-I crucea de pe umeri, Acestui osândit,
C\ se termin\ ziua [i treb’e r\stignit.“

{i Simon din Cirene ia crucea Sa pe umeri.
O duce pe Golgota, „`n vremea-aceea“… Vineri.

~n Simon din Cirene s-ascunde, figurat,
Tot omul de pe lume, cu sufletul curat.
Prin Simon `n]elegem c\ via]a de aici
E drumul spre Golgota, un drum bornat de cruci.
Când por]i pe umeri crucea ta, gândind la Cel
de Sus,

Se reg\se[te `n a mea [i-n cea a lui Iisus.
Deci, fiecare-n felul s\u, s\-[i poarte crucea sa,
C\ci toate crucile-n buchet se-nfig pe Golgota.
Când Iisus fu r\stignit, pe cruce El murind,
El r\stignea a noastre cruci, c\ci El murea
iubind!

Urma[ii lui Simon
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Maica Domnului, care este icoana Bisericii. I s-a
`ncredin]at lui pentru ca s\ aib\ grij\ de ea, de cea
care dup\ moarte urma s\ aib\ grij\ de to]i fiii
Bisericii, f\cându-i s\ devin\ fii ai lui Dumnezeu
dup\ har. 

A[adar, tainele se succed\ `n aceste zile ale
p\timirilor [i ne descoper\ valori care ne ajut\ s\
urc\m pe treptele cunoa[terii c\tre asem\narea cu
Dumnezeu, f\cându-ne s\ ie[im din fizic [i s\
intr\m `n metafizic. Pentru a ajunge `n via]a
ve[nic\ trebuie s\ cunoa[tem pe Cel ce este
Cuvântul `ntrupat, ca atunci când descoperim cu-
vântul lui Dumnezeu ziditor, tainic, s\ de-
scoperim `n noi icoana hristic\ pe care a sp\lat-o
cu scump sângele S\u curs pe Sfânta Cruce. 

~n aceast\ zi de doliu pentru cre[tin\tate, sun-
tem chema]i la medita]ie sfânt\, iar când vedem
crucea a[ezat\ `n mijlocul bisericii s\ ne gândim
la crucea pe care a pus-o Hristos pe umerii no[tri
pentru a o purta cu demnitate, c\ci El [tie greu-
tatea crucii pe care trebuie s\ o a[eze pe umerii
fiec\ruia dintre noi, iar când aceast\ cruce ni se
pare grea [i ap\s\toare s\ nu uit\m c\ El este
purt\torul crucii `mpreun\ cu noi. Atunci când
omul ~l ajut\ pe Iisus s\ duc\ crucea a[a cum L-a
ajutat Simon din Cirene, când noi alerg\m pe
c\r\rile labirintice ale acestei lumi, când nu mai
avem nicio n\dejde, Iisus va deveni acel Simon
ce ne va ajuta s\ ducem crucea suferin]elor, a
necazurilor, pe urcu[ul ce merge pe Golgota. 

Aceast\ sear\ binecuvântat\ [i tainic\ `ncheie
efortul duhovnicesc al pelerinilor ce au urcat
treapt\ cu treapt\ aceast\ perioad\ a Postului
Mare, oprindu-se la intrarea mormântului

pecetluit [i supravegheat de osta[i. L-am v\zut pe
Hristos ]intuit pe cruce [i ne-am tânguit `mpreun\
cu Maica Sa la auzul cuvintelor tulbur\toare
adresate Tat\lui ceresc `n agonia mor]ii. Dup\
a[ezarea pietrei la intrarea mormântului, o lini[te
ap\s\toare s-a a[ternut peste `ntreaga umanitate,
o tain\ de nep\truns pentru puterea noastr\ limi-
tat\ de `n]elegere. Dezam\girea, ne`ncrederea,
teama, `ntreb\rile f\r\ r\spuns sunt singurele cer-

titudini ce au r\scolit min]ile tulburate ale apos-
tolilor. Sâmb\ta cea Mare este ziua t\cerii ab-
solute, a vidului existen]ial, este un timp sus-
pendat ce nu poate primi sens decât tot prin in-
terven]ia lui Dumnezeu. ~n aceast\ t\cere s\
a[tept\m [i noi priveghind [i rugându-ne pentru
ca Hristos s\ `nvieze biruind moartea [i s\ ne
`nvieze [i pe noi din moartea patimilor `n care
singuri ne-am `ngropat.

Credincio[ii parohiei Larga au par-
ticipat `n num\r mare `n Vinerea Ma-
re, la slujba Prohodului Domnului. O
zi pe care credincio[ii o petrec `n rug\-
ciune [i pe care o cinstesc mai ales
prin participarea la slujba Prohodului
Domnului. Noutatea evenimentului a
reprezentat-o prezen]a `n num\r
mare a copiilor [i tinerilor, care `n
prealabil, cu sârg, au venit `n toat\
perioada postului `n dup\-amiaza
zilelor de sâmb\t\ la biseric\, unde
au `nv\]at [i repetat, la ini]iativa
preotului paroh, cele trei st\ri ale
Prohodului Domnului [i cântarea
Mergi la cer [i te a[az\... Astfel, anul
acesta, la Parohia Larga, Slujba Pro-
hodului a fost cântat\ pe trei grupe:
corul bisericii, strana b\rba]ilor [i
strana tinerilor [i copiilor din parohie.
To]i participan]ii la slujb\ s-au decla-
rat impresiona]i de participarea copii-

lor [i tinerilor, de implicare lor `n ac-
tivit\]ile bisericii. „Când s-a `nconju-
rat biserica a r\sunat valea L\rgii de
cântarea copiilor, care au interpretat
Mergi la cer [i te a[az\“, a declarat
impresionat unul dintre participan]i.
Consider\m c\ este un `nceput bun [i
ne rug\m bunului Dumnezeu ca acest
moment s\ reprezinte baza unei noi
tradi]ii `n Parohia Larga, promovând
implicarea tinerilor `n slujbele Bise-
ricii, atât `n cele speciale, cum e cea a
Prohodului, dar mai ales la Sfânta
Liturghie, unde ace[tia sunt a[tepta]i,
`ndruma]i [i `nv\]a]i s\ dea r\spun-
surile la stran\.

Sâmb\t\, `n zorii zilei de ~nviere,
biserica a fost `mpodobit\ cu flori de
c\tre tinerii [i copiii parohiei, pentru
marele praznic a[teptat de `ntreaga
cre[tin\tate. ((pprr..  LLuucciiaann  DDuummiittrruu
VVaarrttoolloommeeii,,  ppaarroohhiiaa  LLaarrggaa))

Proohoodul  Doomnului  la  Paroohia  Larga
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Pelerinii [i credincio[ii care s-au rugat `n
ziua de 25 martie `n biserica M\n\stirii „Buna
Vestire“ din Tisa Silvestri au tr\it o `ntreit\ bu-
curie. Slujba arhiereasc\ oficiat\ de ~naltpreas-
fin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim `n mijlocul
acestei ob[ti monahale a fost `mpodobit\ cu tun-
derea `n monahism a unei tinere care a decis s\
urmeze lui Hristos pe aceast\ cale [i de hiroto-
nia `ntru diacon a teologului Marius Ioan Co-
ciorv\. Emo]iile [i bucuriile pogorâte `n su-
fletele peregrinilor sub acoper\mântul Preasfin-
tei N\sc\toare de Dumnezeu, `n oaza duhov-
niceasc\ din Tisa Silvestri, s-au reg\sit trans-
puse `n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit de ~nalt-
preasfin]itul Ioachim. „Tr\im ast\zi unul dintre
cele mai mari praznice `nchinate Maicii lui
Dumnezeu. Dac\ ne aplec\m asupra profunzi-
mii acestei s\rb\tori, nu vom atinge niciodat\
abisul insondabil al misterului, al acestei desco-
periri f\cute de Dumnezeu oamenilor. Aceasta
`ntrucât nu-l putem accepta decât cu m\sura
credin]ei, f\r\ ca ra]iunea noastr\ s\ cuprind\
vreodat\ dimensiunea teologic\ a acestuia.
Putem numi acest praznic `nchinat Maicii Dom-
nului, „rusaliile personale ale Preasfintei N\sc\-
toare de Dumnezeu“, c\ci de la acel moment,
când a avut loc pogorârea Duhului Sfânt peste
Fecioara Maria, cerurile se rup permanent, de
fiecare dat\ când noi cerem Bunului Dumnezeu
s\ pogoare peste noi un dar“, a declarat IPS
P\rinte Ioachim care, f\când o profund\ mista-
gogie a Bunei Vestiri, a explicat celor prezen]i
lucrarea Preasfintei Treimi `n via]a fiec\rui
cre[tin. „{i noi putem p\trunde `n tainele lui
Dumnezeu prin mai multe c\i, iar cea mai im-
portant\ este `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos“, a mai spus
ierarhul. „Pogorârea Sfântului Duh se face de
fiecare dat\ când `ncuviin]\m ca Dumnezeu s\
intre `n sufletul nostru. Pentru c\ nu ne sile[te s\

intre `n inima noastr\, ci noi trebuie s\ fim re-
ceptivi la aceast\ dragoste a Sa“, a mai precizat
~PS Ioachim. „Depinde de noi dac\ suntem re-
ceptivi, dac\ ascult\m taina l\sând-o s\ vor-
beasc\ `n noi, dac\, prin credin]\, accept\m ca
Maica Domnului s\ ne fie sprijinitoare `n lumea
necazurilor, dar [i `n lumea de dincolo, s\ ne fie
r\spuns bun la `nfrico[\toarea judecat\, s\ ne

arate calea spre limanurile mântuirii“, a mai
spus Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.

M\n\stirea „Buna Vestire“ Tisa Silvestri a
c\rei stare]\ este stavrofora Teoctista Ungureanu,
iar duhovnic p\rintele arhimandrit Pimen Costea,
se afl\ `n satul Tisa Silvestri, comuna Odobe[ti,
jude]ul Bac\u, la 25 de km de ora[ul Bac\u, `n di-
rec]ia Vaslui. (pr. Ctin GHERASIM)

Biserica „Buna Vestire“ din cartierul b\c\-
uan Bistri]a Lac s-a bucurat de pregustarea ma-
relui praznic `mp\r\tesc al lunii martie `nc\ din
aceast\ duminic\ a patra din Postul Mare, când
~PS P\rinte Arhiepiscop Ioachim a slujit Dum-
nezeiasca Liturghie `n sfântul l\ca[, `nconjurat
de un impresionant sobor de preo]i. ~ntr-o bise-
ric\ ne`nc\p\toare pentru mul]imea credincio[i-
lor, ierarhul s-a rugat `mpreun\ cu b\c\uanii
prezen]i `n Liturghie, rostind totodat\ [i rug\-
ciuni specifice acestei perioade din anul biseri-
cesc. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest
prilej, ~naltpreasfin Sa a explicat motiva]ia

principal\ pentru care venim la biseric\ ori de
câte ori sim]im nevoia. „Particip\m la slujbele
Bisericii pentru a trage `nv\]\minte, pentru a ne
`nt\ri credin]a, pentru a ne restaura fiin]ial prin
poc\in]\. S\ sorbim din izvorul nesecat plin de
har al Duhului Sfânt, care se re`nnoie[te perma-
nent `n Liturghie [i s\ tr\im `n comuniune, pen-
tru a ajunge `n comuniunea Sfintei Treimi“, a
men]ionat ierarhul, care i-a `ndemnat pe credin-
cio[i s\ tr\iasc\ având gândul la valorile spiri-
tuale ce transcend lumea v\zut\. „Pentru a ac-
cede dincolo de ceea ce este v\zut, trebuie s\
tr\ie[ti `n aceast\ lume astfel `ncât de aici s\ de-

scoperi ceea ce este dincolo de crea]ie. Iar
acolo ajungi prin credin]\ [i prin ascez\. De
vreme ce suntem `n comuniunea lui Hristos, s\
urc\m din treapt\ `n treapt\, s\ descoperim
mereu, alte [i alte `nv\]\turi duhovnice[ti care
adap\ sufletul, `l purific\ [i `l preg\tesc pentru
a se `ntâlni cu Hristos“, a mai spus IPS P\rinte
Ioachim. S\rb\toarea bisericii din cartierul
Bistri]a Lac a fost `ncununat\ [i de oferirea dis-
tinc]iei de iconom stavrofor preotului Iulian
Mu[at, parohul bisericii, pentru implicarea `n
activit\]ile derulate de aceast\ comunitate b\c\-
uan\. (Pr. Ctin GHERASIM)

S\rb\toarea  bisericii  b\c\uane  din  cartierul  Bistri]a  Lac  

„Rusaliile Maicii Domnului“, 
la M\n\stirea „Buna Vestire“ Tisa Silvestri
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Vineri, 27 februarie, ora 17.00, la
Teatrul „Bacovia“, a avut loc
`ntâlnirea de constituire a Aso-
cia]iei P\rin]ilor pentru Ora de
Religie (APOR), filiala Bac\u.
Reprezentan]ii p\rin]ilor din
APOR, al\turi de profesorii de
Religie din jude] s-au `ntâlnit
mar]i, 31 martie, cu IPS P\rinte
Arhiepiscop Ioachim, care [i-a
exprimat [i `n cest context apre-
cierea pentru to]i sus]in\torii
pred\rii Religiei `n [colile
publice din România.
Reprezentan]ii celor 40 de filiale
ale APOR din `ntreaga ]ar\ s-au
reunit la Bucure[ti, sâmb\t\, 28
martie, `n cadrul `ntrunirii na-
]ionale a Asocia]iei P\rin]i pentru
Ora de Religie, unde au fost bi-
necuvânta]i de Preafericitul P\-
rinte Daniel, Patriarhul României.

Sala Teatrului „Bacovia“ a devenit ne`nc\p\-
toare `n dup\-amiaza zilei de 27 februarie pentru
p\rin]ii dornici s\ participe la constituirea filialei
Bac\u a Asocia]iei P\rin]i pentru Ora de Religie
(APOR). Desf\[urat\ sub coordonarea APOR -
Bucure[ti, `ntâlnirea l-a avut ca moderator pe Ro-
meo Mo[oiu, vicepre[edintele asocia]iei. Discu]ii-
le s-au axat pe importan]a orei de religie, sugestii
[i propuneri judicioase pentru `nfiin]area [i viabi-
litatea filialei Bac\u. Lu\rile de cuvânt au demon-
strat c\ elevii jude]ului trebuie s\ aib\ o educa]ie
religioas\ conform\ principiilor spirituale corecte
[i c\ aceasta nu se ob]ine decât prin existen]a [i
predarea religiei `n [coal\ [i nu `nlocuirea ei cu o
alt\ disciplin\. S-a subliniat, nu o singur\ dat\,
faptul c\ educa]ia religioas\ reprezint\ un factor
important `n dezvoltarea ulterioar\ a copilului. ~n
partea a doua a lucr\rilor s-a stabilit comitetul de
conducere al filialei APOR Bac\u. Acesta este
format\ din Adrian Jicu (profesor) - pre[edinte,
Rotaru Cristina, Adrian Tuluc [i Elena Bilbor
(vicepre[edin]i), Luca Nicolae (secretar), Cucu
Elena - cenzor. „Am urm\rit `n ultimele zile cu in-
teres dezbaterile create `n jurul orei de religie `n
[coal\, iar când am auzit c\ urmeaz\ s\ se consti-
tuie o filial\ APOR `n jude]ul Bac\u, am decis s\

m\ implic din convingerea c\ ora de religie este
un drept [i nu o obliga]ie. Este dreptul meu [i al
copiilor mei de a primi `n [coal\ nu doar o educa-
]ie propriu-zis\, ci [i una religioas\, pe care o con-
sider util\ `n formarea personalit\]ii unui co-
pil/tân\r. Nu sunt specialist nici `n teologie [i nici
`n jurispruden]\ [i nici nu vreau s\ `nv\] pe nimeni
ce are de f\cut. Dar vreau s\ spun trei lucruri: cred
`n libertatea de opinie [i `n dreptul fiec\ruia de a
alege ceea ce e mai bine. Eu mi-am `ntrebat copiii
dac\ le place ora de religie [i am fost bucuros s\
`mi spun\ c\ da. Sunt pentru respectarea drep-
turilor tuturor confesiunilor religioase [i nereli-
gioase, dar `mpotriva tiraniei minorit\]ilor asupra
majorit\]ii. Nu mi-a pl\cut [i nu suport intoleran]a
[i nici habotnicia“, ne-a declarat lect. univ. dr.
Adrian Jicu, pre[edintele APOR, filiala Bac\u.
„Dreptul de a studia religia `n [coal\ este o cauz\
care merit\ ap\rat\ pentru c\ religia este parte in-
tegrant\ a identit\]ii individuale [i na]ionale, pen-
tru c\ religia poate contribui la construirea perso-
nalit\]ii copilului, prin valorile promovate [i pen-
tru c\ omenirea are nevoie de o busol\ spiritual\,
care poate fi religia. De aceea, ca p\rinte [i profe-
sor de limba [i literatura român\, am nu doar
dreptul, ci [i datoria s\ le ofer copiilor posibilita-
tea de a avea ([i) ore de religie `n [coal\ pentru c\
ea poate contribui la formarea caracterului [i a
culturii lor, ceea ce le va oferi [ansa de a alege
când vor fi majori“, a mai ad\ugat noul pre[edinte
al APOR, filiala Bac\u. To]i p\rin]ii care au copii
`n `nv\]\mântul preuniversitar [i doresc ca ace[tia
s\ studieze `n continuare religia sunt a[tepta]i s\
devin\ membri ai acestei asocia]ii.

Reprezentan]ii APOR [i
profesorii de Religie s-au `ntâlnit
cu IPS Arhiepiscop Ioachim

~n sala de conferin]e a Protopopiatului Bac\u a
avut loc mar]i, 31 martie, `ntâlnirea ~naltpreasfin]i-
tului P\rinte Arhiepiscop Ioachim cu profesorii de
Religie din jude]ul Bac\u [i cu reprezentan]ii
Asocia]iei „P\rin]i pentru Ora de Religie“ (APOR).
Ierarhul a dialogat cu dasc\lii [i reprezentan]ii
APOR cu privire la modul `n care se pot implica `n
buna desf\[urare a orei de Religie, felicitându-i
pentru rezultatele deosebite ob]inute `n urma cam-
paniei de `nscriere a copiilor la aceast\ disciplin\.
Pre[edintele APOR Bac\u, prof. Adrian Jicu, a
prezentat [i rezultatele `ntâlnirii na]ionale a
Asocia]iei „P\rin]i pentru ora de Religie“ care a
avut loc la finele s\pt\mânii trecute la Bucure[ti,
reiterând importan]a colabor\rii `ntre p\rin]i, preo]i
[i profesori pentru a cultiva `n rândul tinerei gene-
ra]ii valorile culturale [i spirituale române[ti.

~ntrunirea APOR la nivel na]ional
Sâmb\t\, 28 martie, ~n Bucure[ti, a avut loc

`ntrunirea na]ional\ a Asocia]iei P\rin]i pentru ora
de Religie. Reprezentan]ii celor 40 de filiale ale
APOR din toat\ ]ara, prezen]i la eveniment, au
fost binecuvânta]i, `n a doua parte a `ntâlnirii, de
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul României.

Prima parte a evenimentului s-a desf\[urat `n
sala de festivit\]i a Colegiului Na]ional „Gheor-
ghe Laz\r“ din Bucure[ti, iar a doua parte a `ntru-

S-a constituit filiala Bac\u a Asocia]iei
P\rin]ilor pentru Ora de Religie

Peste  93%  din  p\rin]ii  elevilor  din  Bac\u  
au  optat  pentru  continuarea  studiului  Religiei  `n  [coal\
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nirii, la care a fost prezent [i ~ntâist\t\torul Bise-
ricii Ortodoxe Române, a avut loc la Centrul na-
]ional pentru formare continu\ „Dumitru St\-
niloae“ al Patriarhiei Române.

~ntrunirea de la Bucure[ti a reprezentan]ilor
APOR s-a `ncheiat cu un comunicat de pres\ dat
publicit\]ii pe site-ul oradereligie.ro: „Sâmb\t\,
28 martie 2015 a avut loc la Bucure[ti Adunarea
Na]ional\ a Asocia]iei „P\rin]i pentru ora de
Religie“ (APOR), la care au participat 140 de
pre[edin]i [i vicepre[edin]i ai celor 40 de orga-
niza]ii locale [i comitete APOR existente `n acest
moment `n aproape toate jude]ele ]\rii.

Preafericitul P\rinte DANIEL, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a adresat personal
participan]ilor un cuvânt de binecuvântare [i
`ncurajare a demersului asocia]iei.

~n cadrul discu]iilor participan]ii au hot\rât ur-
m\torii pa[i de urmat pân\ la urm\toarea `ntrunire:
`nfiin]area de organiza]ii APOR `n toate municipii-

le [i ora[ele ]\rii; cooptarea a cel pu]in unui p\rinte
`n fiecare [coal\ din România; crearea unui grup de
avoca]i [i juri[ti care s\ acorde asisten]\ juridic\
[colilor, p\rin]ilor [i profesorilor de religie; moni-
torizarea procesului legislativ [i formularea de
propuneri pentru modificarea Legii Educa]iei
Na]ionale [i a altor acte normative.

Cu acest prilej, s-a stabilit implicarea `n reali-
zarea unui Proiect strategic pentru `mbun\t\]irea
calit\]ii orei de Religie [i a `nv\]\mântului româ-
nesc `n general pentru a avea cele mai bune pro-
grame, cele mai bune manuale [i materiale auxili-
are, precum [i profesorii cei mai bine preg\ti]i,
precum [i implicarea asocia]iei `n desf\[urarea
unor activit\]i extra[colare care s\ permit\ expu-
nerea copiilor la modele de via]\ bazat\ pe valori
religioase (organizarea de tabere, dialoguri cu
personalit\]i, cooptarea de lucr\tori de tineret [i
coordonatori de voluntari etc.).

~n cadrul acestei prime Adun\ri Na]ionale a
Asocia]iei „P\rin]i pentru ora de Religie“, cea mai

nou\ organiza]ie neguvernamental\ a p\rin]ilor
din România, participan]ii au votat pentru de-
clan[area procedurilor `n vederea ini]ierii modifi-
c\rii Constitu]iei, ̀ n scopul introducerii explicite a
garant\rii orei de Religie confesionale, parte a
trunchiului comun, cu retragerea la cerere, [i defi-
nirea constitu]ional\ a familiei ca fiind constituit\
prin c\s\toria `ntre un b\rbat [i o femeie.

Asocia]ia APOR, prin implicarea c\reia peste
91% dintre elevi au fost `nscri[i pentru ora de
Religie, este convins\ c\ educa]ia [i dezvoltarea
spiritual\ a copiilor se poate ob]ine doar prin re-
alizarea parteneriatului tripartit dintre Familie,
{coal\ [i Biseric\.“, se precizeaz\ `n comunicatul
APOR dat publicit\]ii de c\tre Liana Stanciu,
Pre[edintele asocia]iei.

Ast\zi, 31 martie, reprezentan]ii APOR Bac\u
particip\ la `ntrunirea profesorilor de religie din
jude], organizat\ cu binecuvântarea [i `n prezen]a
IPS P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului.

APOR  este  o  organiza]ie  negu-
vernamental\  a  p\rin]ilor  in-

teresa]i  de  educa]ia  complex\,
complet\  [i  de  calitate  a  copiilor
lor,  educa]ie  care  presupune,  pe

lâng\ latura  moral\,  estetic\,
tehnologic\,  [i  o  component\  reli-
gioas\.  Membrii  acestei  asocia]ii
consider\  c\  educa]ia  f\r\  religie

`nseamn\  [coal\  f\r\  suflet,  neam
f\r\  Dumnezeu  [i  f\r\  identitate,
sus]in  `mbun\t\]irea  calit\]ii  orei

de  Religie,  precum  [i  men]inerea
rolului  [i  importan]ei  acestei  

discipline  de  `nv\]\mânt.

Iubi]ii  mei  fii  duhovnice[ti,

Felicit\m  [i  binecuvânt\m  pe  to]i  cei  care  au  optat  pentru
men]inerea  orelor  de  religie  `n  `nv\]\mântul  primar  [i  gimnazial.

Zilele  acestea  to]i  factorii  responsabili  de  educarea  [i  instru-
irea  copiilor  [i  tinerilor  `n  [coal\  au  f\cut  un  autentic  efort,  mo-
bilizându-sse  ca  s\  se  `mplineasc\  cerin]ele  forurilor  abilitate  ale
statului  cu  privire  la  `nv\]\mântul  religios  `n  [colile  publice.  

Pentru  aceasta,  cu  multa  recuno[tin]\,  mul]umim  p\rin]ilor,
c\  [i-aau  dat  acordul  ca  fiii  [i  fiicele  lor  s\  primeasc\  `nv\]\tura
lui  Hristos,  predat\  sistematic  `n  [coal\.

Mul]umim  colaboratorilor  no[tri  de  la  Centrul  eparhial,  in-
spectorilor  de  religie,  din  jude]ele  Bac\u  [i  Neam],  pentru  spri-
jinul  logistic  [i  buna  coordonare  a  acestei  activit\]i.

Mul]umim,  de  asemenea,  p\rin]ilor  protopopi  [i  preo]ilor,
care  au  sprijinit  cu  devotament  ac]iunea  profesorilor  de  religie

din  [coli,  care,  la  rându-lle,  s-aau  ar\tat  adev\ra]ii  no[tri  misio-
nari  `n  [colile  publice.

Un  gând  de  apreciere  aparte  `ndrept\m  c\tre  membrii  Aso-
cia]iei  P\rin]i  pentru  ora  de  religie  (APOR)  pentru  zelul  [i  dem-
nitatea  cre[tin\  cu  care  s-aau  implicat  `n  sus]inerea  orei  de  re-
ligie,  m\rturisind  astfel  ata[amentul  fa]\  de  Hristos,  fa]\  de  Bi-
serica  din  care  fac  parte.

Nu  `n  ultimul  rând  transmitem  un  gând  de  mul]umire  di-
rectorilor  [i  colaboratorilor  lor,  care  au  lucrat  pentru  `mplinirea
`n  condi]ii  optime  a  cerin]elor  impuse  de  Ministerul  Educa]iei.

Rug\m  pe  Bunul  Dumnezeu  s\  binecuvânteze  pe  to]i,  iar
copiilor  s\  le  lumineze  sufletele  [i  min]ile  spre  dobândirea  `nv\-
]\turilor  folositoare  [i  a  form\rii  lor  ca  m\dulare  trainice  ale
Bisericii  [i  neamului.

†  IOACHIM,  Arhiepiscopul  Romanului  [i  Bac\ului

Gânduri  de  apreciere  pentru  too]i  ssuss]in\toorii  oorei  de  religie
Mesajul  IPS  P\rinte  Arhiepiscop  Ioachim  adresat  tuturor  sus]in\torilor  

pred\rii  Religiei  `n  [colile  publice  din  România  
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EVENIMENT

~n primele dou\ zile ale lunii
aprilie, la Roman [i Bac\u, cu
binecuvântarea ~naltpreasfin]i-
tului Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, Corala
„Armonia“ a Arhiepiscopiei To-
misului a sus]inut concertul ex-
traordinar „~n vremea aceea“.
Fresca muzical\ sacr\ „~n vremea aceea“ a

fost compus\ `n anul 1960 de preotul Ioan Popes-
cu Runcu, fiind ini]ial un oratoriu pentru cor b\r-
b\tesc, soli[ti [i pian. Aceast\ lucrare a fost tip\-
rit\ cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte Jus-
tinian Marina, `n colec]ia „Repertoriu pentru co-
rurile biserice[ti“, la Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, `ns\
ea a fost descoperit\ abia `n anul 2008 de c\tre
p\rintele arhidiacon asistent universitar docto-
rand Ion Iulian Dumitru, dirijorul Coralei b\rb\-
te[ti-ortodoxe „Armonia“, [i interpretat\ par]ial,
mai `ntâi a capella [i mai apoi cu pian. ~ncepând
cu anul 2010, lucrarea a fost cântat\ integral, cu
acompaniamentul orchestrei simfonice, interpre-
tarea ei fiind `mpletit\ armonios cu tr\irea
cre[tin\ din perioada prepascal\, reu[ind s\ intro-
duc\ auditoriul `n atmosfera de rug\ciune [i poc\-
in]\ a S\pt\mânii P\timirilor Domnului Iisus
Hristos. Structura lucr\rii se eviden]iaz\ prin cro-
nologia celor dou\ p\r]i principale intitulate „Jude-
cata“ [i „Golgota“. Cea dintâi parte cuprinde cinci
tablouri, dup\ cum urmeaz\: „R\stigne[te-L!“,
„Plângerea apostolilor“, „Ast\zi pre Domnul ju-
dec\ f\ptura“, „Pruncii Sionului“, „Ecce Homo“.
A doua parte se compune din patru tablouri, inti-
tulate sugestiv: „Drumul Golgotei“, „Plângerea
Fecioarei“, „Nu plânge, Maic\!“ [i „Ast\zi“.

Aceast\ lucrare a fost reprezent\ atât pe sce-
nele lirice din cuprinsul ]\rii, cât [i din str\in\tate,
spectacolul bucurându-se de fiecare dat\ de apre-
cierea publicului [i a speciali[tilor. Orchestra]ia
realizat\ de cunoscutul muzicolog Constantin Ar-
vinte a fost pus\ `n valoare pe scenele din Roman
[i Bac\u de orchestra Teatrului Na]ional de Oper\
[i Balet „Oleg Danovski“ din Constan]a, con-
dus\, `mpreun\ cu corurile [i soli[tii, de dirijorul
Ion Iulian Dumitru.

Concert de suflet la Roman
Concertul „~n vremea aceea“, sus]inut de Co-

rala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului a a-
vut loc `n prima zi a lunii aprilie la Casa de Cul-
tur\ a ora[ului. La finalul reprezenta]iei, cei doi
ierarhi au urcat pe scen\ `mp\rt\[ind celor pre-
zen]i câteva gânduri de suflet. „De fiecare dat\

când retr\im misterul p\timirilor Domnului [i al
~nvierii `n]elegem c\ `n Hristos nu este trecut [i
viitor, ci timpul devine un prezent continuu, iar`n
seara aceasta, am tr\it prezentul continuu al mân-
tuirii aduse de Mântuitorul Iisus Hristos. Dac\ `n
seara aceasta ne-am r\stignit `mpreun\ cu Iisus,
transpunându-ne `n acel timp `n care ne-au intro-
dus minuna]ii arti[ti ai Coralei „Armonia“, va
veni timpul când [i noi vom propov\dui ceea ce
am tr\it `n seara aceasta [i vom fi mesagerii tr\iri-
lor Mântuitorului. ~n aceast\ sear\, Corala „Ar-
monia“ ne-a invitat s\ retr\im acele momente cu-
tremur\toare de pe Golgota, actualizând p\timiri-
le [i `nvierea Domnului [i r\mânând `n dragostea
lui Dumnezeu“, a precizat ~naltpreasfin]itul P\-
rinte Ioachim.

La rândul s\u, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teo-
dosie a m\rturisit: „De când am cunoscut aceast\
lucrare [i am v\zut-o pus\ `n scen\, nu am mai
putut concepe S\pt\mâna Patimilor f\r\ s\ ascult
acest oratoriu, pentru c\ a[a cum spune Sfântul
Ioan Gur\ de Aur, mai adânc p\trunde `n suflet
cuvântul cântat, decât cel vorbit. Acest oratoriu
este o denie a patimilor cântat\, `n care se combi-
n\ Joia cea mare cu Vinerea cea mare. Aceast\ lu-
crare apar]ine unui geniu care s-a jertfit m\rturi-
sind prin cuvânt [i sunet credin]a sa profund\ `n
Dumnezeu. Corala „Armonia“ este singura care
s-a `ncumetat s\ abordeze aceast\ pies\ foarte di-
ficil\“, a precizat ~naltpreasfin]ia sa.

Acest spectacol a fost darul pe care ~naltprea-
sfin]itul P\rinte Ioachim l-a oferit celor prezen]i
`n Casa de Cultur\ a ora[ului Roman, care au avut
parte de un adev\rat festin spiritual [i cultural, ca

pregustare a bucuriei `mp\rt\[ite de S\rb\toarea
S\rb\torilor.

Concert pascal memorabil, 
la Bac\u

Un concert memorabil pentru iubitorii muzi-
cii sacre, a[a a r\mas `n sufletele a peste o mie de
b\c\uani fresca muzical\ „~n vremea aceea“,
prezentat\ `n cea de a doua zi a lunii aprilie pe
scena Teatrului de Var\ „Radu Beligan“ din mu-
nicipiul Bac\u. Melomanii prezen]i `n sal\,
`mpreun\ cu preo]i veni]i din tot jude]ul, s-au
putut `mp\rt\[i de frumuse]ea [i expresivitatea
unui festin muzical care a adus mai aproape
emo]ia pregust\rii bucuriei pascale. O coral\ ad-
mirabil\ ale c\rei premii la nivel interna]ional
confirm\ faptul c\ Biserica sus]ine [i promovea-
z\ muzica de `nalt\ calitate.

Momentul a coincis cu pomenirea p\rintelui
arhidiacon Sebastian Barbu Bucur, personali-
tate de prim rang a muzicii bizantine, mutat la
Domnul la 1 aprilie a.c. Chiriarhul Eparhiei
Romanului [i Bac\ului, IPS P\rinte Ioachim, a
rememorat `n finalul concertului câteva mo-
mente din prodigioasa activitate a ilustrului
profesor universitar, al\turi de care, `n calitate
de imnograf al Bisericii Ortodoxe, a colaborat
pentru realizarea muzicii slujbelor religioase
pentru sfin]ii români canoniza]i dup\ 1992. ~n
`ncheiere, IPS Arhiepiscop Teodosie a conchis:
„Bac\ul a devenit ast\zi centrul spiritual care
aduce omagiu p\rintelui Sebastian Barbu
Bucur“. (pr. Ctin GHERASIM)

Concerte eveniment la Roman [i Bac\u
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Credincio[i roma[cani, preo]i [i pelerini au
participat `n Duminica Floriilor la Procesiunea or-
ganizat\ la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman.

Conform tradi]iei, procesiunea din Dumini-
ca Floriilor (anul acesta 5 aprilie) a `nceput `n
jurul orei 17.00, când ~naltpreasfin]itul P\rinte
Arhiepiscop Ioachim a fost `ntâmpinat, pe aleea
ce duce spre Catedral\, de pelerinii purtând `n
mâini flori [i stâlp\ri, `n armonia cânt\rilor spe-
cifice acestei perioade liturgice. Cânt\rile Du-
minicii Stâlp\rilor au continuat s\ r\sune din
str\vechiul l\ca[ de cult mu[atin, acolo unde ie-
rarhul, `mpreun\ cu preo]ii [i credincio[ii, s-a
rugat `n seara primei Denii din S\pt\mâna Pati-
milor. De aici, to]i cei prezen]i la aceast\ s\rb\-
toare premerg\toare bucuriei pascale au ie[it `n
procesiune `n jurul Catedralei Arhiepiscopale,
având `n frunte icoana Intr\ri Domnului `n Ie-
rusalim. Pe scena special amenajat\ `n curtea
Centrului eparhial, unde a luat sfâr[it procesiu-
nea, ~naltpreasfin]ia Sa a ]inut un cuvânt de `n-
v\]\tur\, `n care a explicat semnifica]ia zilei, a
s\rb\torii Floriilor, precum [i a S\pt\mânii Pati-
milor. „Suntem `ntr-una dintre cele mai intense
s\pt\mâni ale anului bisericesc, când se concen-
treaz\ `ntreaga istorie a mântuirii noastre. Ast\zi
ne-am re`ntâlnit `n procesiune comemorând In-
trarea Domnului `n cetatea Ierusalimului, pur-
tând stâlp\ri de fapte bune, oferindu-le lui Hris-

tos Care Se odihne[te `n sufletul nostru, dup\ ce
ne-am preg\tit vreme de 40 de zile pentru aceas-
t\ `ntâlnire. Continu\m s\ ducem mai departe
aceast\ procesiune pe care am `nceput-o cu câ]iva
ani `n urm\“, a men]ionat ~naltpreasfin]itul P\rin-
te Ioachim, care a binecuvântat `n aceast\ zi [i su-
tele de flori ce au fost `mp\r]ite credincio[ilor, ur-

mând a fi readuse la piciorul Crucii Mântuitorului
`n Joia Mare. „S\ ne ajute Dumnezeu s\ fim pur-
t\tori pân\ la final, ai florilor d\t\toare de roade,
ca Mântuitorul Hristos s\ reg\seasc\ `ntru noi roa-
dele Duhului Sfânt [i s\ Se recunoasc\ `n faptele
pe care le-am f\cut `ntru slava Sa“, a conchis
ierarhul. (pr. Ctin GHERASIM)

~n salba bisericilor din municipiul Bac\u
care au ca hram una din s\rb\torile `mp\r\-
te[ti se reg\se[te [i Biserica „Intrarea Dom-
nului `n Ierusalim“, l\ca[ sfânt care a prile-
juit, `n Duminica Floriilor (5 aprilie a.c.), re-
`ntâlnirea `n comuniunea euharistic\ a ~nalt-
preasfin]itului P\rinte Ioachim cu preo]ii [i
credincio[ii din zona de sud-est a ora[ului.

La acest popas duhovnicesc, noul l\ca[
de cult, situat `n apropierea Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]\ Bac\u, a c\rui
siluet\ s-a conturat deja, s-a dovedit ne`n-
c\p\tor. ~n cadrul slujbei, ~naltpreasfin]ia
Sa a tâlcuit semnifica]iile profunde [i `nv\-
]\turile pe care cre[tinii trebuie s\ le des-
prind\ din textul Sfintei Evanghelii rostit
`n aceast\ zi [i, totodat\, a rostit rug\ciune
de mul]umire pentru binefacerile ce au fost
rev\rsate asupra ctitorilor, binef\c\torilor,
credincio[ilor [i slujitorilor acestei biserici
de c\tre Preamilostivul Dumnezeu. De a-
semenea, ~naltpreasfin]ia Sa i-a `ndemnat

pe b\c\uanii prezen]i s\-[i poarte crucea
vie]ii cu dragoste [i credin]\, ajutându-se
unii pe al]ii. „S\ fim purt\tori ai crucii, dar
`n comuniune, `mpreun\ cu Hristos, pe
drumul Golgotei“, a spus, printre altele, ie-
rarhul, care a eviden]iat [i progresul `nre-
gistrat `n ceea ce prive[te construc]ia sfân-
tului l\ca[, datorit\ bunei administr\ri a
preotului paroh Mihai Beicu, ajutat de pre-
o]ii coslujitori, cu sprijinul credincio[ilor
[i al Prim\riei municipiului Bac\u. ~n cu-
vântul s\u, protopopul Costic\ Busuioc a
remarcat frumuse]ea lucr\rii realizate de
preo]i cu binecuvântarea chiriarhului, pre-
cizând totodat\ importan]a leg\turii dintre
ierarh [i preot. La rândul s\u, preotul Mi-
hai Beicu, f\când un scurt istoric al acestei
tinere parohii, a mul]umit IPS P\rinte
Ioachim pentru rug\ciunile [i cuvintele de
`nv\]\tur\ rostite, manifestându-[i bucuria
de a tr\i al\turi de credincio[i o astfel de
s\rb\toare. (pr. Ctin GHERASIM)

S\rb\toarea Floriilor 
`n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

Slujb\  arhiereasc\  la  Biserica  „Intrarea  Domnului  
`n  Ierusalim“  din  municipiul  Bac\u
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Iubitului nostru cler, cinului monahal [i tu-
turor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\ de
Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie,
har, mil\ [i pace de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi p\rinteasc\ dragoste!

Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,

HHrriissttooss  aa  `̀nnvviiaatt!!

~n noaptea de Pa[ti, credincio[ii ortodoc[i,
potrivit tradi]iei statornicite de veacuri, se adun\
`n l\ca[urile de `nchinare, purtând `n mâini felu-
rite lumân\ri [i a[teapt\ t\cu]i ca ceasornicul care
m\soar\ timpul curg\tor spre ve[nicie s\ marche-
ze miezul nop]ii. 

Momentul cel mai a[teptat este cel ̀ n care preo-
tul slujitor, dup\ ce aprinde lumânarea sa din can-
dela nestins\ ce se afl\ pe Sfânta Mas\ – simbol al
mormântului lui Hristos –, iese ̀ n fa]a Sfântului Al-
tar [i str\punge `ntunericul din biserica `n]esat\ de
credincio[i zicând: Veni]i de lua]i lumin\! Credin-
cio[ii, rând pe rând, aprind f\cliile lor din cea a pre-
otului, apoi unii de la al]ii, `ncât, dup\ câteva minu-
te, o mare de lumin\ inund\ `ntreg sfântul l\ca[, ri-
sipind `ntunericul, iar fe]ele tuturor se scald\ `n lu-
mina suav\ a lumân\rii pascale. ~n melosul cânt\rii
~nvierea Ta, Hristoase Dumnezeule, `ngerii o laud\
`n ceruri, [i pe noi pe p\mânt ne `nvrednice[te cu
inim\ curat\ s\ Te sl\vim, clerul [i credincio[ii ies
din biseric\ pân\ la locul unde trebuie s\ proclame
~nvierea Domnului. De fapt, din punct de vedere li-
turgic, se `ncepe slujba Utreniei cu o binecuvântare
doxologic\ special\: Slav\ sfintei Celei de o fiin]\
[i de via]\ f\c\toarei [i nedesp\r]itei Treimi, tot-
deauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Apoi,
mul]imea credincio[ilor intoneaz\ cântarea cea mai
simpl\ [i arhicunoscut\, dar `n acela[i timp cea mai
plin\ de densitate duhovniceasc\: Hristos a `nviat
din mor]i, cu moartea pe moarte c\lcând [i celor
din morminte via]\ d\ruindu-le. Reverbera]iile
cântului pascal, `mpreun\ cu lumina lin\ a f\cliilor
aprinse, se `mpletesc [i se propag\ `n universul in-
finit, pentru a face jonc]iune cu acel sunet primor-
dial al crea]iei când, `n `ntunericul vidului non-e-
xisten]ial, s-a auzit vocea Unicului Dumnezeu, Ce-
lui necauzat [i ve[nic: S\ fie lumin\! (Facerea, 1.3).

A[adar, slujba `nvierii se s\vâr[e[te `n afara spa]iu-
lui cultic, ar\tând prin aceasta c\ `ntreaga comuni-
tate ecleziastic\ este integrat\ ̀ n universul lui Dum-
nezeu [i este acoperit\ de mantia luminii care s-a
propagat dintru `nceput `n nonexisten]\, când Cu-
vântul, adic\ Verbul creator, a fost auzit [i s-au f\-
cut toate dup\ felul lor (cf. Ioan, 1, 3). Lumina
aceasta necreat\, apoi `mp\rt\[it\ creaturilor, cu
Duhul lui Dumnezeu ce Se purta odinioar\ pe dea-
supra oceanului infinit, s-a odihnit `n Cuvântul lui
Dumnezeu, care, la plinirea vremii, S-a f\cut trup
[i S-a s\l\[luit `ntru noi, [i am v\zut slava Lui, sla-
v\ ca a Unuia-n\scut din Tat\l, plin de har [i de
adev\r (Ioan 1,14). Acest Cuvânt s-a prezentat lu-
mii ca fiind Lumina tuturor celor care vin `n lume
ca fiin]e psiho-somatice, con[tiente: Eu sunt lumina
lumii; Cel care ~mi urmeaz\ Mie, nu va umbla `ntru
`ntuneric, ci va avea lumina vie]ii (Ioan 8, 12).

Prin urmare, ~nvierea Domnului, pe care o
retr\im `n fiecare an ca eveniment unic, a fost
asociat\ `ntotdeauna cu lumina. De aceea
Pa[tele este s\rb\toarea luminii, iar `n perioada
ce urmeaz\, pân\ la ~n\l]are, se vorbe[te tot mai
mult despre lumina necreat\ ce izvor\[te din
mormântul lui Hristos. Suntem chema]i s\
primim lumin\ [i suntem `ndemna]i s\ pr\z-
nuim aceast\ s\rb\toare a luminii, f\cându-ne
`n acela[i timp purt\tori de lumin\. De aceea, `n
aceast\ noapte transformat\ `n zi, ve[mântul lu-
minii pascale `mbrac\ `ntreg Universul, ca

semn al biruin]ei vie]ii asupra mor]ii, a[a cum
se cânt\ la slujba din noaptea ~nvierii [i `n toat\
perioada care urmeaz\ pân\ la ~n\l]are: „Acum
toate s-au umplut de lumin\: [i cerul, [i p\mân-
tul, [i cele dedesubt“.

Dumnezeu, „P\rintele luminilor“, este spirit
`mbr\cat `n ve[mântul luminii, a C\rui lumin\ se
reg\se[te [i `n persoana Fiului S\u, Care este lumi-
n\ din lumina Tat\lui [i Care, prin lucrarea Duhu-
lui, `mp\rt\[e[te [i `nv\luie `n lumin\ [i bucurie pe
cei care se apropie cu evlavie de El, transfigurând
chipurile lor `n lumini spre luminarea tuturor.

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

Perioada Postului Mare, care tocmai s-a
`ncheiat, a fost un timp al cur\]irii fiin]ei noastre
`ntregi, prin m\rturisirea p\catelor [i unirea cu
Hristos euharistic. Postul [i rug\ciunea fac sufle-
tul curat [i chipul luminos, adun\ mintea [i con-
centreaz\ fiin]a cre[tinului, f\cându-l pelerin spre
`nviere. Astfel, `n perioada postului, am adunat
mult\ lumin\ `n suflet, pe care am cules-o din
tr\irea liturgic\ a slujbelor, din citirea Evanghe-
liei [i primirea Tainelor, luminându-ne [i ad\pân-
du-ne existen]a cu harul divin.

Pentru `ntâlnirea cu Hristos `nviat am urcat
treptele postului, `mbr\cându-ne `n ve[mântul
luminos al prezen]ei Lui, am cinstit icoana vie
a nev\zutului Dumnezeu, am experiat vederea

Veni]i de lua]i lumin\!
PPaassttoorraall\\  llaa  ~~nnvviieerreeaa  DDoommnnuulluuii  
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luminii necreate a ~mp\r\]iei cerurilor, a[a cum
sus]in cuget\rile Sfântului Grigorie Palama,
ne-am odihnit la umbra crucii, pentru a gusta
din fructul jertfirii de sine, corectând astfel
neascultarea lui Adam [i asumându-ne crucea
personal\, am urcat apoi cele treizeci de trepte
ale des\vâr[irii, `nv\]ând rigoarea desp\timirii
[i `mplinirea virtu]ilor, precum [i c\ efortul as-
cetic de a `ntâlni pe Dumnezeu este infinit, apoi
am `n]eles rolul poc\in]ei [i valoarea reg\sirii
de sine `n vederea câ[tig\rii plenitudinii fiin]ei
noastre.

Astfel, duminicile Postului Mare ne-au vorbit
despre necesitatea urcu[ului duhovnicesc, pre-
g\tindu-ne pentru a sim]i aprinderea luminii ~n-
vierii `n sufletele noastre. Toat\ aceast\ perioad\ a
fost, pentru cei mai mul]i dintre noi, o c\l\torie
duhovniceasc\ spre S\rb\toarea S\rb\torilor, ce nu
este doar o comemorare a unui eveniment, `ntâm-
plat acum dou\ mii de ani, ci este noaptea „mai lu-
minoas\ decât ziua“, ̀ n care Hristos ̀ nviaz\ biruind
moartea, noaptea `n care ne umplem de lumina
prezen]ei lui Hristos preasl\vit, cu trupul sc\ldat `n
lumina ne`nserat\, noaptea `n care suntem chema]i
s\ devenim lumin\ a lumii [i lumini spre luminarea
acestui veac atât de `ncercat de `ntunericul into-
leran]ei, indiferentismului [i ignoran]ei.

De asemenea, cadrul liturgic specific acestei
perioade, ce are ca centru s\rb\toarea ~nvierii, ne
ajut\ s\ ̀ n]elegem importan]a schimb\rii noastre l\-
untrice [i vie]uirea ca f\ptur\ nou\. De altfel,
`ntreaga succesiune a s\rb\torilor din calendar gra-
viteaz\ `n jurul Pa[telui, transformând anul liturgic
`ntr-un pelerinaj spre ~nviere. Dac\ `n Biserica pri-
mar\, `n aceast\ perioad\ liturgic\, neofi]ii se pre-
g\teau prin post pentru primirea botezului, ast\zi,
Postul Mare este un prilej de adânc\ medita]ie
duhovniceasc\ la propriul botez, `n `ncercarea de a
recâ[tiga lumina cur\]iei ini]iale a fiin]ei noastre.

~nvierea lui Hristos `nseamn\ sf\râmarea
iadului, omorârea mor]ii [i `nceputul unei vie]i
noi, de o alt\ calitate, o via]\ transfigurat\ ce se
deschide ve[niciei. Prin actul Botezului, noi in-
terioriz\m moartea [i `nvierea Domnului, care
au puterea de a ne schimba modul de `n]elegere
a realit\]ii lumii `n care tr\im, f\când din trage-
dia tragediilor, din moarte, o trecere spre `m-
p\r\]ia cerurilor, un fenomen secundar ce an-
ticipeaz\ ve[nicia.

~ncordarea duhovniceasc\ ce adun\ lumin\ `n
interiorul f\pturii noastre are darul de a ne face
transparent\ fiin]a `n care se poate contempla
prezen]a lucr\toare a lui Hristos. Astfel, `nvierea
Domnului este paradigma `n]elegerii vie]ii ca
mediu al tr\irii bucuriei prezen]ei lui Dumnezeu `n
noi. Tot efortul duhovnicesc de iluminare a sufle-
tului, pe care l-am depus `n aceast\ perioad\ de
timp, se reg\se[te, `n chip simbolic, `n noaptea
Sfintelor Pa[ti, `n `ntreitul `ndemn al preotului care
ne cheam\ s\ primim lumin\ din lumina neapus\ a
lui Hristos, s\ ne aprindem fiin]a de prezen]a focu-
lui dumnezeiesc care arde `ntin\ciunea din f\ptura

noastr\ [i ne transfigureaz\ `n rug aprins, plini de
prezen]a slavei lui Dumnezeu.

Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

Fericitul Augustin a sesizat c\ `n via]a
fiec\ruia dintre noi nimic nu este `ntâmpl\tor, ci
totul este har, totul este providen]\! Lumea
v\zut\ [i nev\zut\ nu poate fi produsul hazardu-
lui. ~nsu[i Hristos a precizat c\ niciun fir de p\r
nu cade din capul nostru f\r\ [tirea lui Dumnezeu
(Luca, 21.18). Consider c\ [i pentru smerenia
mea, nu `ntâmpl\tor a rânduit Dumnezeu ca
`ntâiul cuvânt pastoral adresat clerului [i credin-
cio[ilor, `n calitatea de arhip\stor al acestei
binecuvântate eparhii, s\ fie cel pentru ~nviere.
De aceea `n contextul acestui praznic luminat al
Pa[telui, v\ `ndemn p\rinte[te s\ veni]i s\ lua]i
lumin\ din lumina lui Hristos [i s\ duce]i aceast\
lumin\ `n mijlocul lumii, pentru c\ [i Voi sunte]i
lumina lumii. Fi]i purt\torii acestei lumini [i nu o
pune]i sub obroc, ci `n sfe[nic ca s\ lumineze tu-
turor celor din cas\! Face]i-v\ fii ai luminii [i a[a
s\ lumineze lumina voastr\ `naintea oamenilor,
`ncât ei s\ vad\ faptele voastre cele bune [i s\
sl\veasc\ pe Tat\l vostru cel din ceruri. (cf.
Matei, 5, 14-16). Prin urmare, lua]i din lumina lui
Hristos [i a[eza]i-o mai `ntâi `n inimile voastre,
pentru ca la lumina aceasta s\ pute]i vedea [i
cur\]a negura p\catelor care s-a a[ezat `n c\mara

propriilor suflete! Apoi invita]i pe Hristos `nviat
s\ lucreze cu voi [i `n voi! Face]i via]a voastr\
conform\ cu via]a Lui! {i atunci, ilumina]i de
Hristos, merge]i ca [i apostolii `n mijlocul lumii
[i povesti]i cât bine v-a f\cut Dumnezeu de când
a]i acceptat s\ v\ desf\[ura]i via]a `ntru lumina
Lui. L\sa]i pe copiii vo[tri s\ vin\ la Hristos, nu-i
opri]i, ca s\ se deprind\ cu `nv\]\tura Lui plin\ de
lumin\ [i `n]elepciune! {ti]i cu to]ii c\ tinerii sunt
bog\]ia cea mai important\ a unui neam. Ave]i
grij\ de ei [i nu-i l\sa]i prad\ indiferentismului [i
educa]iei `ndoielnice!

Folosesc prilejul s\rb\torilor pascale pentru a
mul]umi `nc\ o dat\ tuturor acelora care au optat
pentru men]inerea orei de religie `n `nv\]\mântul
primar [i gimnazial, p\rin]ilor, profesorilor de
religie, inspectorilor [colari [i directorilor,
rugând pe Hristos `nviat s\ binecuvânteze pe
to]i, iar copiilor s\ le lumineze sufletele [i
min]ile spre dobândirea `nv\]\turilor folositoare,
pentru formarea lor ca fii de n\dejde ai Bisericii
[i ai neamului.

V\ reamintim c\ anul acesta, Sfântul Sinod
a hot\rât s\ fie Anul omagial al misiunii [i al
evoc\rii personalit\]ilor biserice[ti care au mar-
cat via]a bisericii noastre de-a lungul veacu-
rilor. ~n acest context am stabilit ca, prin Cen-
trul eparhial, s\ organiz\m o serie de manifes-

23anul I (XV) nr. 3-4

CCaaddrruull lliittuurrggiicc ssppeecciiffiicc aacceesstteeii ppeerriiooaaddee,, ccee aarree ccaa cceennttrruu
ss\\rrbb\\ttooaarreeaa ~~nnvviieerriiii,, nnee aajjuutt\\ ss\\ `̀nn]]eelleeggeemm iimmppoorrttaann]]aa

sscchhiimmbb\\rriiii nnooaassttrree ll\\uunnttrriiccee [[ii vviiee]]uuiirreeaa ccaa ff\\ppttuurr\\ nnoouu\\..



t\ri cultural-religioase menite a pune `n lumin\
figurile emblematice ale Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, ierarhi sau demnitari cre[tini
ce au promovat de-a lungul veacurilor valorile
spirituale [i culturale ale neamului nostru. V\
`ndemn p\rinte[te ca [i voi, `n parohiile de care
apar]ine]i, s\ face]i la fel. Fiecare comunitate
are `n panteonul de suflet preo]i, duhovnici,
dasc\li, mo[i [i str\mo[i care au [tiut la vremea
lor s\ adauge o piatr\ la edificiul sfânt al bise-
ricii [i al valorilor ei. Pomenindu-i, intra]i `n
comuniune cu ei [i v\ structura]i identitatea
voastr\ spiritual\, identitatea noastr\ na]ional\
`n aceast\ lume plin\ de instabilitate [i din ce `n
ce mai secularizat\.

Pentru c\ 2015 este [i anul omagial al paro-
hiei [i al m\n\stirii, v\ sf\tuiesc s\ organiza]i
pelerinaje la m\n\stirile noastre române[ti [i s\
cinsti]i pe sfin]ii români care s-au nevoit `n ele.
Acesta este un bun prilej de a se statornici leg\-
turi trainice `ntre comunit\]i, pentru ajutorarea
celor nevoia[i sau pentru cunoa[terea [i pro-
movarea obiceiurilor s\n\toase care `mpodo-
besc sfânta noastr\ Ortodoxie. Iubi]i-v\ unii pe
al]ii, c\ci a[a ve]i plini legea lui Hristos! Lumi-
na Lui s\ str\luceasc\ `n sufletele voastre!

Hristos a `nviat!

Adev\rat a `nviat!

Dat\ `n re[edin]a noastr\ arhiepiscopal\ 
de la Roman, 12 aprilie 2015.
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SSââmmbb\\ttaa  MMaarree
Crea]ie [i re-crea]ie

de  IPS  Arhiepiscop  Ioachim

~n h\ul de-ntuneric din haosul astral
PARACLETUL scruteaz\ oceanul abisal.
CEL CE ESTE face atomul luminos;
Lumina risipe[te nimicul tenebros.

Iar `ntru lumin\, VERBUL creator
Eman\ energie, dând sens logoilor.
CUVÂNTUL zice: „Fiat!“... [i toate 
s-au f\cut:
{i cerul [i p\mântul [i cele dedesubt.

Cuvântul-energie ia forme diferite.
Materia apare, dar are-n ea cuvinte.
Cerul cu p\mântul [i cosmosul creat
Sunt doar ENERGIE sau LOGOS 
concentrat!

Creatul e-n mi[care, c\ totu-i energie, 
Chiar [i stânca seac\ mi[c\ [i e vie.
LOGOSUL creeaz\ [i-alte forme noi,
~n ele `ns\ pune [i Logoii S\i.

ADONAI creeaz\ [i pune `n mi[care.
~ns\ [i mi[carea nu-i la `ntâmplare.
ELOHIM, prin DUHUL, pune legi 
divine,

Prin care, implacabil, universul ]ine.
Totu-i providen]\, hazard nu exist\.
~ns\ imanentul, prin Har, are-o ]int\.
Cosmosul se mi[c\ dup-un plan precis:
Epectatic urc\ spre metamorfosis.

~n tot universul prin Logos f\cut
Dumnezeu-Treime vru ceva mai mult.
Din eternitate, `n sfatul treimic,
Pl\nuise OMUL cu un chip iconic.

Ve[nica Treime, din humus diform,
Modeleaz\ forma primului S\u OM.
~i d\ duh de via]\, ce devine chip,
{i-l pune-n mi[care c\tre prototip.

~n noua fiin]\ Dumnezeu a[az\
Un „dat ontologic“ ce-l eternizeaz\.
Apoi `i s\de[te con[tiin]a dreapt\, 
Ca un fel de sare `n lumea creat\.

Elohim i-aduce toat\ creatura
{i Adam d\ nume la toat\ f\ptura.
Deci macro-universul creat din nefiin]\,
Prin ‘cest microcosmos’ are con[tiin]\.

Având con[tiin]a creaturii `ntregi,
Domnul `i fixeaz\ [i lui ni[te legi.
Dându-i libertate [i discern\mânt,
~i d\ s\ guverneze raiul, pe p\mânt.

Adam posse non more aici `n paradis.
Prin el [i creatura vrea metamorfosis.

~ns\ non-fiin]a `i pune `n fa]\
Binele [i r\ul, moarte sau via]\.

Omul se `n[al\, netrecând prin filtru
Ceea ce-i [optise liberul arbitru.
Astfel, c\lcând legea [i propriul
jur\mânt,
Acel posse non more devine mormânt!

Omul preistoric… prin mormânt, `n iad.
Prin el, to]i urma[ii, `n {eol ei cad.
~ns\, Creatorul, pe omul c\zut
Nu voi s\-l lase r\ului prea mult.

La plinirea vremii `n cer [i pe p\mânt.
Tat\l ne trimite propriul S\u CUVÂNT.
LOGOSUL coboar\ kenotic din cer.
Mul]i `l a[teapt\ ca sfânt giuvaer.

El vine, p\trunde `n iad tenebros
S\-[i caute chipul ce-l crease frumos.
Kenotic coboar\ chiar pân\-n {eol
S\ slobode drep]ii din mâinile lor.

Por]i se sf\râm\, z\voare se frâng,
Lumina p\trunde, diavolii plâng.
Cuvântul din urm\-i, rostit cu putere
„Ie[i]i, fii ai credin]ei, la ~nviere!“

Ie[ir\ cu to]ii cei din Adam
Precum [i cel ce descinse din Avraam.
Pa[nici [i veseli, cu to]i au cântat, 
Cu glasul angelic: „Hristos a `nviat!“

DDuummiinniiccaa  ~~nnvviieerriiii
Hristos a `nviat!

de  IPS  Arhiepiscop  Ioachim

Când focul din ceruri p\mântul aprinde,
Iar apele-n spuz\ se fac,
Raza pascal\-n viteza luminii
Veste[te:
Hristos a `nviat!
Lumina suav\ aprins\ de Pa[te,
Veni]i de-o primi]i imediat!
E focu-nvierii, Hristos d\ruie[te,
Cânta]i-I:
Hristos a `nviat!
Sl\ve[te-L f\ptur\, sl\vi]i-L noroade,
Sl\vi]i-L cu suflet curat.
L\sa]i s\ p\trund\ `n voi focul sacru,
Sim]i]i c\:
Hristos a `nviat!
Cerul coboar\, p\mântul se-nal]\,
V\zduhul de rou\-i udat,
~ngeri [i oameni fac s\rb\toare
Cântând:
Hristos a `nviat!
Vino [i tu, cu candela stins\,
Nu sta nicicum izolat.
Domnul te iart\, `]i d\ din lumin\,
Doar crede...!
Hristos a `nviat!

Noaptea  ~nvierii  Domnului  la  Catedrala  arhiepiscopal\  din  Roman  (12  aprilie  2015)
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~n seara zilei de sâmb\t\, 11 aprilie 2015,
cu binecuvântarea Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, o delega]ie a Patriarhiei Române a adus `n
România Lumina Sfânt\ de la Biserica Sfân-
tului Mormânt din Ierusalim.

Avionul special cu care aceasta a fost trans-
portat\ a juns la Bucure[ti `n jurul orei 19:45. ~n sa-
lonul oficial al aeroportului s-au aflat delega]i ai
Protoieriilor din Arhiepiscopia Bucure[tilor [i ai al-
tor eparhii ale Patriarhiei Române pentru a primi Lu-
mina Sfânt\ [i a o oferi preo]ilor [i credincio[ilor.

Lumina Sfânt\ a fost adus\ 
de la Ierusalim

Din `ncredin]area [i cu binecuvântarea IPS
P\rinte Ioachim, delegatul Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului, p\rintele arhimandrit Serafim
Huzdup, a adus Sfânta Lumin\ la Bac\u [i Ro-
man. La aterizarea pe aeroportul din Bac\u, Lu-
mina Sfânt\ a fost `ntâmpinat\ de delega]i din ca-
drul fiec\rei protoierii, de unde aceasta a fost pre-
luat\ de preo]i din `ntreaga eparhie.

La ora 23, la Catedrala arhiepiscopal\ din Ro-
man a `nceput Slujba Utreniei, premerg\toare
Slujbei ~nvierii Domnului. La miezul nop]ii, ~nalt-
preasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim, din al-
tarul Catedralei arhiepiscopale din Roman, a
adresat credincio[ilor `ndemnul pascal „Veni]i de
lua]i lumin\!“. Credincio[ii prezen]i au avut astfel
bucuria de a primi din Lumina Sfânt\ de la Ierusa-
lim, pe parcursul procesiunii de la Catedrala arhie-
piscopal\ pân\ la podiumul special amenajat `n in-
cinta ansmblului arhitectural mu[atin. De aici s-a
`n\l]at salutul pascal „Hristos a `nviat!“, rostit de
chiriarhul locului, c\ruia mul]imea i-a r\spuns
`ntr-un glas „Adev\rat a `nviat!“. ~n `ncheierea
Slujbei Utreniei s-a dat citire Scrisorii pastorale a
IPS Arhiepiscop Ioachim adresat\ clerului [i cre-
dincio[ilor acestei de Dumnezeu p\zite eparhii la
s\rb\toarea ~nvierii Domnului.

Apoi, `n procesiune, IPS Arhiepiscop Ioa-
chim, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi,
`nso]it de credincio[i, s-a `ndreptat spre Catedrala
arhiepiscopal\, unde a oficiat Slujba Sfintei
Liturghii. (arhid. Ciprian-Ioan IGNAT)

Vecernia ~nvierii, la Catedrala
Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Roman

Credincio[i roma[cani, pelerini [i preo]ii
Protopopiatului Roman s-au rugat al\turi de IPS
P\rinte Arhiepiscop Ioachim `n Catedrala Arhie-

piscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman [i la
Vecernia ~nvierii Domnului. ~n cuvântul de `nv\-
]\tur\ rostit cu acest prilej, IPS Arhiepiscop Ioa-
chim a tâlcuit semnifica]ia zilei pascale. „Hristos
`nviaz\ de fiecare dat\ când ne manifest\m iubirea
fa]\ de El, dar aceast\ iubire se manifest\ trecând
prin cel\lalt. A[adar, drumul c\tre Dumnezeu tre-
buie s\ treac\ prin semenul nostru. Un dicton latin
spune „unus cristianus, nulus cristianus“, adic\
“un singur cre[tin nu poate face Cre[tin\tatea“, a
spus ierarhul, care a explicat apoi importan]a
cunoa[terii prin iubire: „Dumnezeu a pus lumea
`ntre noi [i El, pentru ca, `n c\utarea Lui, s\ g\sim
semnele care borneaz\ via]a noastr\ terestr\ c\tre

Bucuria  ~nvierii  `n  Arhiepiscopia  Romanului  [i  Bac\ului

~n  cea  de  a  doua  zi  a  ~nvierii  Domnului  (13  aprilie  a.c.)  ~naltpreasfin]itul  P\rinte
Arhiepiscop  Ioachim  a  oficiat  [i  slujba  de  pomenire  a  episcopului  Hu[ilor,  Ioachim

Mare[,  mutat  la  Domnul  `n  urm\  cu  [ase  ani,  care-[[i  doarme  somnul  de  veci  `ntr-uuna
dintre  criptele  aflate  la  demisolul  Catedralei  „~n\l]area  Domnului“  din  Bac\u

~n parohia Siretu din comuna Letea Veche, Bac\u, bucuria
celei de a doua zi a Sfintelor Pa[ti a fost `mplinit\ printr-un
concert de colinde pascale. Credincio[ii au avut bucuria de a
avea `n mijlocul lor ansamblul „Meleaguri letene“, coordonat
de doamna Olti]a Tod`rc\ [i interpreta de muzic\ popular\
Irina Sab\u, fiic\ a satului. ~n atmosfera specific\ perioadei
pascale, s-au intonat colinde [i cântece specifice, prilej de a
`mp\rt\[i celor prezen]i din frumuse]ea [i tr\irea cântului
popular tradi]ional [i bisericesc. La finalul audi]iei micii
arti[ti membri ai ansamblului „Meleaguri letene“ au primit
daruri, flori, cozonac [i ou\ ro[ii.

„A fost o atmosfer\ de emo]ie sfânt\ [i de `ntâlnire cu
valorile muzicale neuitate ale tradi]iei [i portului popular

românesc. Mul]umim tuturor celor care s-au implicat `n
aceast\ frumoas\ activitate devenind astfel apostoli ai
Bisericii lui Hristos.“, ne-a declarat pr. paroh Ciprian-
Mihai Gunea.

~n continuare, arti[tii, `nso]i]i de preotul paroh, au avut
ocazia de a petrece câteva ore de relaxare la Pensiunea
„Balta albastr\“. Momentul festiv a fost organizat cu spri-
jinul Primarului comunei Letea Veche, dl. Petru Dochiei.
Aici copiii au avut ocazia s\ participe la jocuri `n aer liber,
iar doritorii au putut chiar s\ [i pescuiasc\. ~n atmosfera
de vacan]\ [i s\rb\toare, evenimentul s-a `ncheiat cu bu-
curia comuniunii spirituale [i amintirea unui adev\rat
spectacol. ((pprr..  CCiipprriiaann  GGUUNNEEAA,,  ppaarroohhiiaa  SSiirreettuu))

Cooncert  de  coolinde  passcale  `n  Paroohia  Siretu
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~mp\r\]ia Cerurilor. La sfâr[itul perioadei de post
ne-am `ntâlnit cu Hristos Care a `nviat din mor-
mânt a[a cum am auzit citindu-se din textul
evangheliei de ast\zi. Asemenea Sfântului Apostol
Toma [i noi, dup\ un post de 40 de zile, am dorit
s\ vedem pe Hristos `nviat ca s\ credem `ntru El,
dar am ajuns `n fa]a mormântului gol. Hristos is-
toric, Cel ce a intrat `n timpul nostru, [i-a `ncheiat
istoricitatea `n momentul când I s-a pecetluit mor-
mântul. Dup\ acest moment, noi nu mai facem bi-
ografie, ci hristologie. Ne reg\sim `n fa]a mor-
mântului gol cerând certitudini. De aici intervine
dimensiunea credin]ei prin care vedem dincolo de
lucrurile palpabile, trecem dincolo. Când vezi to-
tul `n iubire, te umpli de lumin\. ~n fiecare zi a
`nvierii vedem pe Hristos `n chipul celuilalt care
str\luce[te `n lumin\, de aceea mesajul meu de
anul acesta s-a intitulat “Veni]i de lua]i lumin\!“
Nu din lumina mea, ci din candela de pe mormân-
tul lui Hristos. Acum nu mai avem nevoie de a
vedea pe Hristos `nviat pentru c\ avem semnele
dragostei Sale `n lumea aceasta cu care El a bornat
calea spre El“, a men]ionat chiriarhul, care i-a
`ndemnat pe preo]ii prezen]i la Vecernia ~nvierii s\
fie, la rândul lor, lumini `n aceast\ lume. „V\
`ndemn\m `n aceast\ zi s\ v\ `nmul]i]i credin]a [i
prezen]a lui Dumnezeu `n voi. La aceast\ vecernie
au venit preo]ii din Protopopiatul Roman, pe care
`i `ndemn\m s\ fie purt\tori ai luminii `n aceast\
formul\ devenit\ tradi]ie“, a mai ad\ugat IPS
Arhiepiscop Ioachim. (pr. Ctin GHERASIM)

Binecuvântare pascal\ 
pentru credincio[ii b\c\uani

Binecuvântarea arhiereasc\ s-a rev\rsat [i
asupra credincio[ilor b\c\uani, care au participat
la Dumnezeiasca Liturghie oficiat\ de ~naltpreas-
fin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim, `n Catedrala
„~n\l]area Domnului“ din municipiul Bac\u `n
cea de-a doua zi a ~nvierii. „Lua]i din lumina lui
Hristos [i a[eza]i-o mai `ntâi `n inimile voastre,
pentru ca la lumina aceasta s\ pute]i vedea [i
cur\]a negura p\catelor care s-a a[ezat `n c\mara
propriilor suflete! Apoi invita]i pe Hristos `nviat
s\ lucreze cu voi [i `n voi! Face]i via]a voastr\
conform\ cu via]a Lui“, i-a `ndemnat ~naltpreas-
fin]ia Sa pe b\c\uani. 

~n cadrul solemn al comuniunii de rug\ciune
[i `n contextul declar\rii anului 2015 de c\tre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca
An comemorativ al marilor personalit\]i ecle-
ziastice din eparhii, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ar-
hiepiscop a f\cut [i pomenirea episcopului Hu[i-
lor, Ioachim Mare[, mutat la Domnul `n urm\ cu
[ase ani [i care-[i doarme somnul de veci `ntr-una
din criptele aflate la demisolul Catedralei.

S\rb\toarea ~nvierii Domnului a continuat `n
cea de-a treia zi a Sfintelor Pa[ti la Catedrala Ar-
hiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, `n
ziua de pr\znuire a Sfântului Pahomie de la Gle-
din, episcopul Romanului. (pr. Ctin GHERASIM) 

„Sfin]ii români sunt modele
pentru cre[tinii de ast\zi“

Mar]i, 14 aprilie, `n cea de-a treia zi `nchinat\
~nvierii Domnului, cre[tinii prezen]i `n Catedrala
arhiepiscopal\ din Roman au ad\ugat la bucuria
pascal\ specific\ acestei perioade luminate [i cin-
stirea Sfântului Pahomie de la Gledin, unul din-
tre cei patru sfin]i ierarhi care au [ezut pe scaunul
vl\dicesc de la Roman.

Slujba Sfintei Liturghii arhiere[ti, la care au
luat parte p\rin]ii slujitori de la Catedrala arhiepis-
copal\, preo]i ai protopopiatului Roman, ieromonahi,
monahi [i monahii, a fost `ncununat\ de cânt\rile
specifice `nchinate Sfântului Ierarh Pahomie de la
Gledin, interpretate de corul M\n\stirii Giurgeni.

~n cuvântul de `nv\]\tur\, ~naltpreasfin]itul P\-
rinte Ioachim a vorbit celor prezen]i despre impor-
tan]a cinstirii Sfântului Pahomie de c\tre cre[tini [i
a promov\rii sfin]ilor locali `n contextul hot\rârii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române refe-
ritoare la declararea anului 2015 ca An comemora-
tiv al Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor p\s-
tori de suflete din eparhii: „Urmare hot\rârii Sfântu-
lui Sinod privitoare la promovarea celor ce fac parte
din panteonul de suflet al Eparhiei Romanului, per-
sonalit\]i ce au marcat nu doar istoria local\, ci [i pe
cea na]ional\, la mul]imea acestora se mai adaug\
`nc\ una ce a marcat spiritual timpul s\u, fiind `n-
scris\ `n [irul episcopilor roma[cani cu via]\ curat\
ascetic\. Sfântul Pahomie de la Gledin a f\cut ascul-
tare venind ca ierarh aici, la Roman, dar numai dup\
[apte ani de activitate s-a retras ̀ n p\r]ile Neam]ului,
unde [i-a construit un schit `n cinstea Maicii Dom-
nului, r\mânând sub acoper\mântul ei. Ast\zi, `n
contextul s\rb\torilor pascale, am ]inut s\ facem po-
menire `n mod deosebit unui ierarh care a slujit `n
catedrala aceasta al\turi de `nainta[ii s\i [i unde par-
c\ se simte duhul sfin]eniei vie]ii lui filocalice, ca o
pagin\ din Pateric Românesc, dedicându-[i via]a

punerii `n practic\ a cuvântului lui Dumnezeu. El a
fost, al\turi de p\rin]ii neptici, un tr\itor al Evanghe-
liei. A fost paradigm\, icoan\ pentru cei ce doresc
s\-[i `mbun\t\]easc\ via]a duhovniceasc\. Sfântul
Pahomie a stat sub ̀ ndrumarea unui p\rinte ̀ mbun\-
t\]it din p\r]ile Kievului, ale Ukrainei, a lui Dimitrie
al Rostovului, care era foarte cunoscut [i de la el a
`nv\]at via]a isihast\ pe care a aplicat-o ulterior ̀ n ]i-
nuturile noastre“.

~n acela[i timp, ~naltpreasfin]ia Sa a subliniat
celor prezen]i motiva]ia prezen]ei soborului slujito-
rilor ̀ n catedrala Arhiepiscopal\, ̀ n aceast\ zi de 14
aprilie, când se face pomenirea Sfântului Pahomie:
„Ast\zi am fost prezen]i `n mod deosebit `n Cate-
drala arhiepiscopal\ pentru a ar\ta cinstirea pe care
o aducem sfin]ilor români [i, `n acela[i timp, este
urmare a hot\rârii de a le promova via]a [i activi-
tatea. Sfin]ii români sunt modele pentru cre[tinii de
ast\zi [i actualmente sunt rug\tori la Preamilostivul
Dumnezeu pentru neamul românesc, pentru bi-
serica din care fac parte, pentru ca valorile neamu-
lui s\ fie ap\rate de vitregiile vremurilor. Sper\m ca
`n fiecare an Sfântul s\ ne cheme ̀ n rug\ciune, pen-
tru a-i promova cultul prin zugr\virea de icoane,
`nchinarea de l\ca[uri sfinte [i de slujbe speciale“.

De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa a remarcat
faptul c\ Eparhia Romanului este singura din
Patriarhia român\ care are bucuria de a cinsti pa-
tru sfin]i ierarhi care s\ fi stat pe scaunul istoric
vl\dicesc de la Roman, iar cinstirea lor este `n
mod deosebit pus\ `n valoare `n anul acesta care
a fost declarat de c\tre Sfântul Sinod ca An oma-
gial al misiunii parohiei [i m\n\stirii.

La final, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim a a
mul]umit tuturor celor prezen]i [i `n mod deosebit
delega]iei ob[tii M\n\stirii Giurgeni [i p\rintelui
Antonie Jeflea, stare]ul acestei m\n\stiri, una
dintre cele mai reprezentative oaze de spirituali-
tate din Eparhia Romanului: „Ast\zi, ]in s\ mul-

Sf.  Pahomie  de  la  Gledin,  episcopul  Romanului,  a  fost  cinstit  cu  mare  evlavie  
la  Catedrala  Arhiepiscopal\  „Sf.  Cuvioas\  Parascheva“  din  Roman
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]umesc celor ce au venit s\ `mpodobeasc\ aceas-
t\ slujb\ frumoas\ `nchinat\ Sf. Pahomie de la
Gledin, p\rin]ilor de la M\n\stirea Giurgeni, care
au dat r\spunsurile la Utrenie [i la Sf. Liturghie,

`nfrumuse]ând s\rb\torea [i, de asemenea, p\rin-
telui stare] Antonie“ , a spus ~naltpreasfin]ia Sa.

Sfântul Ierarh Pahomie a fost cinstit cu mare
evlavie [i la Gledin, localitatea sa natal\, `n ziua

de pr\znuire. Sfânta Liturghie a fost oficiat\ de
IPS Mitropolit Andrei, la momentul de rug\ciune
fiind prezent\ [i o delega]ie a Eparhiei Romanu-
lui [i Bac\ului. (pr. Valentin B|LTOI)

~n  Vinerea  Luminat\,  IPS  Arhiepiscop  Ioachim  a  s\vâr[it  slujba  de  sfin]ire  a  apei  pe
un  podium  special  amenajat  `n  curtea  Centrului  eparhial  de  la  Roman

Pelerinii [i credincio[ii care au participat `n cea de-a doua Duminic\ dup\
Sfintele Pa[ti, 20 aprilie a.c., la Dumnezeiasca Liturghie oficiat\ la M\n\stirea
„Buna Vestire“ din Tisa Silvestri, au avut bucuria prezen]ei `n mijlocul lor a
~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului.
Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie `n l\ca[ul de cult, `nconjurat fiind de un so-
bor de preo]i [i diaconi, din care a f\cut parte [i preacuviosul p\rinte
Arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ [i exarhul m\n\stirilor. ~n cu-
vântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej, ~naltpreasfin]ia Sa a subliniat
`nv\]\turile care se desprind din pericopa evanghelic\ a acestei zile. 

„~n cea de-a doua Duminic\ dup\ Sfintele Pa[ti, am ales s\ ne re`ntâlnim
cu Hristos cel ~nviat. Aceast\ zi, din punct de vedere liturgic, este `nscris\ `n
calendar sub apelativul de Duminica Tomei, `ntrucât, fiecare duminic\ de
dup\ Pa[ti [i pân\ la ~n\l]are, are o terminologie aparte stabilit\ de Sfin]ii
P\rin]i [i reprezint\ o treapt\, prin cunoa[tere, `n urcu[ul spiritual prin care se
descoper\ alte sensuri ale ~nvierii [i alte valori care ne hr\nesc duhovnice[te“,

a explicat IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, care i-a `ndemnat pe credincio[i
s\-[i `ndrepte ochii min]ii [i ai sufletului spre semnifica]iile profunde ale
s\rb\torii pascale.

„Este o [ans\ ca noi românii, cei care am plecat pe toate meridianele
lumii, s\ fim asemenea Sfântului Toma, purtând credin]a acolo unde
aceasta a disp\rut, ori unde pâlpie gata s\ se sting\“, a mai spus ierarhul
`n cuvântul s\u. „Avem comunit\]i `n toate col]urile lumii, peste tot sunt
românii no[tri, care s-au constituit `n peste 500 de comunit\]i. Ori, dac\ `n
ziua ~nvierii Domnului, to]i s-au salutat cre[tine[te cu „Hristos a `nviat“, e
semn c\ Hristos a `nviat `n fiecare parte a planetei, iar flac\ra ~nvierii s-a
aprins `n fiecare col]. Poate suntem nesemnificativi, dar manifestându-ne
credin]a, putem deveni asemenea acelui gr\unte de mu[tar care se trans-
form\ `n arboare, iar la umbra lui vor c\p\ta putere, din puterea lui
Hristos, cei care se vor ad\posti“, a mai men]ionat IPS P\rinte Ioachim.
(pr. Ctin GHERASIM)

Vinerea  Luminatt\,,
la  Cattedrala
Arhiepiscopal\  
„„Sf.  Cuv.  Parascheva“  
din  Roman

La Catedrala Arhiepiscopal\
„Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman,
slujba de sfin]ire a Apei, numit\
[i Agheasma Mic\ din Vinerea
Luminat\, a fost oficiat\ de
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhie-
piscop Ioachim, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi. Pe
scena special amenajat\ `n
curtea Centrului eparhial de la
Roman, ierarhul i-a binecuvântat
pe credincio[ii prezen]i la slujb\,
dup\ care a ]inut un cuvânt de
`nv\]\tur\ ̀ n care a explicat sem-
nifica]ia acestei zile liturgice pre-
cum [i leg\tura dintre perioada
pascal\ intitulat\ S\pt\mâna
Luminat\ [i sfin]irea Apei din
s\rb\toarea Izvorul T\m\duirii.
La sfâr[it, IPS Sa a stropit cu
agheasm\ mic\ birourile Cen-
trului eparhial `n care `[i desf\-
[oar\ activitatea chiriarhul locu-
lui, consilierii [i inspectorii Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului.
((pprr..  CCttiinn  GGHHEERRAASSIIMM))

Duminica  Toomei,  la  M\n\sstirea  „Buna  Vesstire“  din  Tissa  Silvesstri
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Preo]ii [i credincio[ii Eparhiei
Romanului [i Bac\ului au
f\cut, `n data de 29 martie, un
popas duhovnicesc la ceas
aniversar `n Catedrala Sfintei
Cuvioase Parascheva din
Roman, cu prilejul anivers\rii
`mplinirii a 61 de ani de via]\
a IPS P\rinte Arhiepiscop
Ioachim.
~n Duminica a V-a din Postul Mare, ~nalt-

preasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim a slujit
Dumnezeiasca Liturghie `n Catedrala Arhiepis-
copal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman. Bucu-
ria comuniunii euharistice a fost `mpodobit\ cu
hirotonia `ntru diacon a tân\rului teolog Alexan-
dru Grigora[, care se adaug\ soborului slujitorilor
de la sfântul l\ca[ mu[atin.

Dup\-amiaz\, dup\ slujba Vecerniei, preo]i
din cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului, re-
prezentan]i ai autorit\]ilor locale, jude]ene [i cen-
trale din Bac\u [i Roman, al\turi de numero[i
credincio[i, au luat parte la slujba de Te Deum,
oficiat\ de p\rintele arhimandrit Pimen Costea,
vicar administrativ, `mpreun\ cu soborul preo]i-
lor consilieri [i inspectori de la Centrul eparhial,
`n prezen]a ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim,
la momentul aniversar al chiriarhului locului. 

La final, p\rintele vicar arhim. Pimen Costea
a adresat ierarhului un cuvânt de mul]umire la
`mplinirea vârstei de 61 de ani. „~n numele pre-
o]ilor [i credincio[ilor, da]i-mi voie s\ dau glas
câtorva gânduri pentru a ne exprima mul]umi-
rea, `ntrucât Dumnezeu ne-a `nvrednicit s\ avem
un astfel de ierarh, care a urcat pe tronul istoric
vl\dicesc al acestei eparhii [i care, prin bun\vo-
in]a Cerului, a fost rânduit s\ o c\l\uzeasc\ cu toa-
t\ `n]elepciunea pe care Dumnezeu i-a d\ruit-o.
Tr\im bucuria de a fi colaboratori ai unui c\ut\-
tor de Dumnezeu [i de Cer, ai unui om fr\mân-
tat `n toat\ fiin]a lui s\ dobândeasc\ harul Prea-
sfintei Treimi pentru a tr\i fericit `ntru `n]elep-
ciunea lui Dumnezeu. Spun aceste lucruri gân-
dindu-m\ la ceea ce spunea Goethe [i anume c\
sunt oameni care `l caut\ pe Dumnezeu [i `l g\-
sesc, [i tr\iesc `n fericire [i `ntru `n]elepciune,
sunt oameni care doar ~l caut\ f\r\ s\-L g\seasc\,
iar ace[tia sunt doar `n]elep]i [i neferici]i, [i oa-
meni care nici nu-L caut\ [i nici nu-L g\sesc, iar
ace[tia sunt nebuni [i neferici]i. Fericirea de a
tr\i `ntru Dumnezeu este imaginea pe care ~nalt-
preasfin]ia Sa o arat\ `n fiecare zi. ~nc\ o dat\

mul]umim lui Dumnezeu c\ avem un ierarh care
se ostene[te `n toat\ vremea pentru aceast\
Eparhie“, a afirmat, printre altele, p\rintele arhi-
mandrit Pimen Costea, vicar administrativ.

Un cuvânt de mul]umire [i aleas\ recuno[tin]\
a adresat [i Lauren]iu Leoreanu, primarul muni-
cipiului Roman, edilul care s-a ata[at multor pro-
iecte derulate de Biseric\ `n acest ora[ [i care,
reamintind frumoasa colaborare `ntre autoritatea
laic\ local\ [i Centrul eparhial de la Roman, a
oferit ierarhului o distinc]ie la ceas aniversar.

„Avem datoria de a mul]umi
pentru darul vie]ii“

~nconjurat de o mare de flori, impresionat de
mesajele de mul]umire adresate din partea tuturor
celor prezen]i, ~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim
a rememorat parcursul s\u duhovnicesc, teologic
[i cultural. „Pe fiecare dintre voi v\ am [i v\ port
`n suflet. Iar florile sufletelor voastre, asemenea
celor a[ezate ast\zi aici, le-am adunat ca un bu-
chet [i le-am transformat `n flori duhovnice[ti pe
care ~l rog pe Dumnezeu s\ le primeasc\ din mâi-
nile noastre nevrednice“, a spus ierarhul. „Este
foarte greu s\ faci o sintez\ a unei zile aniversare,
`ntrucât are o `nc\rc\tur\ aparte. Anii s-au dep\-
nat pe ghemul ve[niciei, iar `n via]a unui om se
`nscriu felurite evenimente [i activit\]i, pentru c\
`ncerci s\ transfigurezi timpul pe care ]i l-a dat

Dumnezeu, nu s\-l omori. Ca `n fiecare an, la 29
martie, mi-am derulat `n memorie timpul pe care
l-am parcurs [i am f\cut bilan]ul, a[a cum trebuie
s\ fac\ fiecare persoan\ con[tient\ la ziua aniver-
sar\. ~n astfel de momente, avem datoria s\-I
mul]umim lui Dumnezeu pentru c\ ne-a d\ruit
darul vie]ii, un dar inestimabil, pentru c\ via]a
descinde din Dumnezeu“, a mai spus IPS P\rinte
Ioachim, care a readus `n cuvântul s\u locul [i
rolul pe care p\rin]ii trupe[ti [i cei suflete[ti l-au
avut `n formarea sa intelectual-duhovniceasc\.

De asemenea, chiarhul a subliniat importan]a
asum\rii slujirii `n calitate de p\stor de suflete
`ntr-una dintre cele mai vechi [i reprezentative
eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române. „Când
am fost a[ezat pe acest scaun vl\dicesc, am spus
c\ nu sunt decât un smerit urma[ al apostolilor
prin succesiune apostolic\. Sunt `n dreapta cre-
din]\ a lui Dumnezeu, sunt `n Biserica Sa [i v\
rog s\ m\ urma]i pe aceast\ cale marcat\ de sem-
nele dragostei lui Dumnezeu. Cei care v\ cinsti]i
chiriarhul v\ cinsti]i pe voi `n[iv\. A[a c\ aceste
flori pe care le-am primit `n bra]ele mele [i le-am
binecuvântat, le repun `n bra]ele voastre pentru
c\ sunt `nsemnele dragostei voastre. Ve]i pleca de
aici cu o pic\tur\ de har `n sufletele `nmiresmate,
iar cuvântul meu n\d\jduiesc s\ rodeasc\ `n ini-
mile tuturor“, a mai spus IPS Ioachim, urându-le
tuturor, reluând cuvintele Mântuitorului Hristos,
„r\mâne]i `n dragostea Mea, c\ci f\r\ Mine nu
pute]i face nimic“. (pr. Ctin GHERASIM)

Popas aniversar la Catedrala Arhiepiscopal\
din Roman
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Profesorul Gheorghe A.M Cio-
banu a fost serbat, la venera-
bila vârst\ de 90 de ani, `n
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman.
Elita culturii [i `nv\]\mântului roma[can s-a

reunit sub bolta catedralei mu[atine pentru a ser-
ba, `n ziua de 22 martie, pe una dintre cele mai
luminoase personalit\]i nem]ene, eruditul profe-
sor Gheorghe A.M Ciobanu, „teologul laic al cul-
turii roma[cane“, dup\ cum l-a definit IPS P\rinte
Arhiepiscop Ioachim. Cel care a modelat con[ti-
in]e de-a lungul a [ase decenii de activitate didac-
tic\ a fost evocat, pe diferite trepte ale cunoa[terii
umane, de oameni care `l cunosc sau care [i-au
desf\[urat activitatea sub ocrotirea sa. 

Cuvântul de introducere l-a rostit pr.
Valentin B\ltoi, consilier cultural al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, care a prezentat
concis o biografie a distinsului dasc\l. Apoi,
prof. Tanovici Mihaela, directoarea Colegiului
„Roman Vod\“, a vorbit despre modelul oferit
de Gheorghe A.M. Ciobanu pentru profesori, re-
dând [i m\rturii ale fo[tilor s\i elevi. Un omagiu
i-a adus [i scriitorul Virgil R\zescu, care `l con-
sider\ pe apreciatul intelectual `ntre personalit\-
]ile de cel mai `nalt rang ale culturii din aceast\
zon\ binecuvântat\ de Dumnezeu.

„S\rb\torim o legend\ vie 
a culturii roma[cane“

Firul evoc\rilor a fost urmat de lecturarea câ-
torva fragmente din textele sale, `n lectura prof.
Mihaela B\ltoi, de la acela[i colegiu roma[can,
urmat de evocarea plin\ de emo]ie a doamnei
editor Emilia }u]uianu, care, mul]umind IPS P\-
rinte Ioachim pentru organizarea celebr\rii, a
men]ionat faptul c\ „s\rb\torim ast\zi o legend\
vie a culturii roma[cane“. Dup\ cuvântul evoca-
tor, profesorul Viorel Stan, inspector general `n
cadru Inspectoratului {colar Jude]ean Neam], a
conchis: „V\ mul]umim pentru c\ exista]i, dom-
nule Gheorghe A.M. Ciobanu!“. Acela[i elogiu
s-a reg\sit [i `n discursul primarului Lauren]iu
Leoreanu, fost elev [i apoi coleg de catedr\ cu
s\rb\toritul, edilul exprimându-[i recuno[tin]a
fa]\ de distinsul profesor, `n numele s\u, dar [i al
institu]iei pe care o reprezint\. Interpretarea unui
fragment muzical, inspirat de crea]ia emines-
cian\, de c\tre corala „Paraschevi“ a Catedralei
Arhiepiscopale din Roman, dirijat\ de Ionu]
Vâlcu, a constituit sinergia cu ultima parte a di-
alogului dintre cult [i cultur\.

„Primul fapt care ne-a determinat s\-l che-
m\m aici pe profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu
este acela c\ face parte dintr-un panteon al perso-
nalit\]ilor roma[cane [i nu numai. El este un ur-
ma[ al marilor oameni de cultur\, este un poet
prin excelen]\, iar aici, la Roman, Sfântul Ierarh
Dosoftei a scris psaltirea `n versuri, deschizând
poezia româneasc\ cu o capodoper\ absolut\“, a
men]ionat IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, care
a mai precizat faptul c\ „de fiecare dat\, aici, la
Roman, s-a accentuat leg\tura `ntre cult [i cul-
tur\, adic\`ntre {coal\ [i Biseric\, cele dou\ insti-
tu]ii emblematice pentru promovarea [i sus]ine-
rea culturii [i spiritualit\]i române[ti“.

Ierarhul a precizat faptul c\, ajuns la 90 de
ani, profesorul `[i continu\ „urcu[ul s\u epecta-
tic“, având `n vedere c\, prin crea]ia sa, Gheorghe
A.M Ciobanu `ncearc\ s\ se ridice dincolo de ce-
ea ce este fizic. „Domnul profesor caut\ s\ desco-
pere [i s\ ne propun\ alte sensuri, alte valori ale
existen]ialit\]ii, c\ci mergerea noastr\ este conti-
nu\ [i se sfâr[e[te `n Dumnezeu. Gândirea sa este
una pentru mileniul al III-lea“, a mai spus ie-
rarhul, f\când leg\tura cu alte dou\ personalit\]i
ale gândirii [i culturii române universale, care nu
au tr\it [i scris pentru timpul lor, ci pentru viitor,
respectiv vrednicul de pomenire episcop Melchi-
sedec {tef\nescu [i eruditul profesor universitar

de arhitectur\ Duiliu Sfin]escu, pe care l-a cunos-
cut la Paris, `n perioada studiilor doctorale, [i de-
spre care Constantin Noica spunea c\ este „homo
planetarius“, cel al c\rui patrie este peste tot [i care
creeaz\ pentru to]i. „La fel ca [i ace[tia, profesorul
Gheorghe A.M. Ciobanu este teologul culturii ro-
ma[cane [i am ]inut s\-l `ncunun\m `n lumea a-
ceastea teluric\, aici, la Catedrala din Roman“.

Apoi, ca o `ncununare a respectului [i apre-
cierii pentru `ntreaga activitate, la propunerea
IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, din partea IPS
Mitropolit Teofan, i-a fost oferit\ profesorului
Gheorghe A.M.Ciobanu, „Crucea Moldav\“, cea
mai `nalt\ distinc]ie a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei. Vizibil emo]ionat, distinsul s\rb\torit
a mul]umit tuturor celor care au fost prezen]i [i
au vorbit `n sfântul l\ca[. „V\ vorbesc, emo]ionat
fiind de moment, pentru c\ nu m\ a[teptam ca
mu[atinii mei scumpi s\ fac\ roat\ `n jurul meu [i
s\ m\ considere c\ sunt unul de-al lor, unul de-al
tuturor, unul de-al tuturor timpurilor“, avea s\
spun\ Gheorghe A.M Ciobanu, care, printr-o ex-
primare profund\ [i simpl\, [i-a manifestat dra-
gostea [i dorin]a de a r\mâne permanent lâng\
mu[atinii s\i. Seara la Catedral\ s-a `ncheiat cu
oferirea de flori distinsului om de cultur\, profe-
sor [i filosof roma[can, din partea celor prezen]i.
(pr. Ctin GHERASIM)

„Teologul laic al culturii roma[cane“ serbat
la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman
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Numero[i credincio[i one[teni au participat
`n Duminica a treia din Postul ~nvierii Dom-
nului, 15 martie a.c., la procesiunea organizat\
`n cinstea Sfintei Cruci, cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepis-
copul Romanului [i Bac\ului. Intrat\ deja `n
tradi]ie, fiind organizat\ de 15 ani, procesiunea
a `nceput la Catedrala „Pogorârea Duhului
Sfânt“, de unde preo]ii Protoieriei One[ti, sub
`ndrumarea preotului protopop Constantin Alu-

pei, `mpreun\ cu credincio[ii, au pornit c\tre bi-
serica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“. Pe
parcursul traseului au fost interpretate Acatistul
Sfintei Cruci [i alte cânt\ri `nchinate acesteia.
Procesiunea s-a `ncheiat la biserica „Sf. ~mp\-
ra]i“ cu citirea Evangheliei r\stignirii Mântui-
torului Iisus Hristos [i predica p\rintelui proto-
iereu, care i-a `ndemnat pe credincio[i s\ a[eze,
fiecare `n inima sa, Crucea Domnului, ca pe o
c\l\uzitoare a vie]ii. (C.G.)

Procesiune `n Duminica
Sfintei Cruci, la One[ti
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~n Protopopiatul Moine[ti s-a desf\[urat, `n lunile aprilie-mai
2015, Concursul de crea]ie literar - religioas\ [i plastic\ „Cuvânt [i
culoare din suflet de copil“, organizat cu binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, `n cadrul
„Anului omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi“ [i al „Anului
comemorativ al Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i al marilor p\stori de
suflete din eparhii“.

„Concursul s-a desf\[urat `n toate [colile din cuprinsul Protopopi-
atului Moine[ti [i a cuprins dou\ sec]iuni: copiii din clasele III-IV [i
V-VI s-au `nscris la sec]iunea A - Parohia, locul iubirii lui Hristos `m-
p\rt\[it\ oamenilor prin activitatea social-filantropic\ (desen `n acua-
rel\), iar cei din clasele VII-VIII la sec]iunea B - Participare activ\ a
tinerilor la via]a parohiei“ (eseu argumentativ, maximum dou\ pa-
gini), a explicat preotul Costel Mare[, protopop de Moine[ti. (C.G.)

Concurs  de  crea]ie  literar-rreligioas\
[i  plastic\  `n  Protoieria  Moine[ti

La Biserica „Sfântul Ierarh Spiri-
don“ din Com\ne[ti, jude]ul Bac\u, a
avut loc duminic\, 19 aprilie 2015, un
moment cultural-religios deosebit
pentru comunitatea ortodox\ de pe a-
ceste meleaguri. Desf\[urat cu binecu-
vântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, evenimentul a fost prilejut
de `mplinirea a 200 de ani de atestare
documentar\ a acestui sfânt loca[. Cu
aceast\ ocazie, au fost lansate c\r]ile
„Enciclopedia bisericilor b\c\uane“,
de pr. Teodor Atanasiu [i „Sih\strii [i

Schituri de pe Valea Trotu[ului“, de pr.
Constantin Bobulescu. Dup\ cum a re-
latat pr. paroh Alexandru Maxim, la a-
ceast\ manifestare au participat preo]i
din Protopopiatul Moine[ti, profesori,
oameni de cultur\ [i credincio[i din
Com\ne[ti [i nu numai.

Seria manifest\rilor dedicate ani-
vers\rii Bisericii „Sfântul Ierarh Spiri-
don“ va continua `n zilele de 15 [i 16
august 2015, `n cadrul Zilelor ora[ului
Com\ne[ti, când se vor lansa noi volu-
me care amintesc de sfântul loca[ ani-
versat `n acest an. (C.G.)

Cultur\  [i  spiritualitate  la  Biserica  
„Sf.  Spiridon“  din  Com\ne[ti

„~mpreun\,  pentru
micii  cre[tini“

La `nceputul anului [colar 2014-
2015, la propunerea f\cut\ `n [edin]a cu
p\rin]ii pre[colarilor din Grupa mare B
de la Gr\dini]a cu program Prelungit
Nr. 31 Bac\u, structur\ a {colii Gimna-
ziale „Nicolae Iorga“, [i cu aprobarea
Inspectoratului {colar al Jude]ului Ba-
c\u, a fost ini]iat Proiectul educa]ional
„~mpreun\, pentru micii cre[tini“.

Proiectul, desf\[urat cu binecuvân-
tarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Ioa-
chim, Arhiepiscopul Romanului [i Ba-
c\ului, se adreseaz\ unui num\r de 23
de pre[colari [i se deruleaz\ `n partene-
riat cu Parohia „Sfin]ii Mihail [i Ga-
vriil“ CFR Bac\u, fiind coordonat de pr.
Matei Silviu-Daniel [i prof. pentru `nv.
pre[colar, Matei Ani[oara. De aseme-
nea, proiectul are ca scop cultivarea va-
lorilor autentice, morale [i civice, prin
activit\]i culturale [i filantropice.

~n cadrul acestui proiect, miercuri
4.03.2015, cei 23 de pre[colari, `mpreun\
cu p\rin]ii [i cadrele didactice de la gru-
p\, s-au deplasat la C\minul Pentru Per-
soane Vârstnice Bac\u, unde, prin cânte-
ce, poezie, dans [i darurile lor, le-au adus
persoanelor vârstnice asistate, bolnave
sau abandonate, o raz\ de bucurie.

La `ntoarcere, `n drum spre gradini]\,
s-au oprit la biserica „Sfin]ii Mihail [i
Gavriil“ CFR, unde paroh este pr. Con-
stantin Ciobanu [i co-slujitor pr. Dan
Matei, unde au fost mirui]i, au primit
iconi]e [i dulciuri. (pr. V. B|LTOI)
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~n Duminica Sfintei Cruci (15 martie a.c.), cu
binecuvântarea IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim,
la biserica „Sf. ~mp\ra]i“ din municipiul Roman,
a avut loc o ampl\ activitate cultural-religioas\ `n
cadrul c\reia subiectul principal a fost Sfânta
Cruce. Inclus `n proiectul „Crucea `n imagina]ia
copiilor“, aflat la cea de-a IV-a edi]ie, evenimen-
tul s-a derulat cu participarea profesorilor [i ele-
vilor de la Clubul Copiilor, {coala „Vasile Alec-
sandri“, {coala Nr. 5 [i Colegiul Tehnic „Miron
Costin“ din Roman.

~n cadrul programului au fost selectate [i ex-
puse lucr\rile grafice ale copiilor, crea]ii ce au
avut ca tem\ ipostazele `n care este `ntâlnit\ sfân-
ta cruce `n via]a cotidian\ a cre[tinului. Profesoa-
rele prezente la eveniment au dat citire câtorva
referate `n care au fost exprimate cele mai fru-
moase [i sensibile gânduri ale copiilor. Totodat\,

`n cadrul `ntâlnirii, prof. dr. Monica D. Carp a
prezentat volumul „Sf. Cruce `n via]a românului
din toate locurile [i din toate timpurile“, ce cu-
prinde eseuri, referate [i cele mai reprezentative
lucr\ri ale copiilor, `nregistrate de-a lungul edi]ii-
lor acestui proiect.

Copiii prezen]i, `mbr\ca]i `n costume popula-
re, au rostit rug\ciuni `nchinate sfintei cruci [i au
cântat troparul „Crucii Tale ne ~nchin\m Hristoa-
se“, iar la final au fost r\spl\ti]i de preo]ii slujitori
ai Bisericii „Sf. ~mp\ra]i“ cu dulciuri [i iconi]e.

Tot `n cadrul acestei activit\]i a fost prezenta-
t\, de c\tre preotul Paleu Gheorghe, [i foaia paro-
hial\ „Hran\ pentru suflet“, ce cuprinde pericopa
evanghelic\ din duminici [i exegeza teologic\,
texte patristice referitoare la perioada liturgic\,
programul liturgic s\pt\mânal [i alte informa]ii
necesare cre[tinilor. (pr. Valentin B|LTOI)

„Crucea `n imagina]ia
copiilor“, la Biserica 
„Sf. ~mp\ra]i“ din Roman

M\rturisire  [i  slujire  la
Biserica  „Sf.  Gheorghe“
din  municipiul  Bac\u

Câteva sute de credincio[i b\c\uani au parti-
cipat la Dumnezeiasca Liturghie oficiat\ `n
Duminica Mironosi]elor, 26 aprilie 2015, de
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim la
Biserica „Sf. Gheorghe“ din municipiul Bac\u.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a ]inut
un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care, eviden]iind cura-
jul [i credin]a femeilor mironosi]e, a subliniat im-
portan]a femeii cre[tine `n via]a familiei [i a
societ\]ii `n general. La finalul slujbei, ~nalt-
preasfin]ia Sa a oficiat slujba de sfin]ire a apei,
dup\ care a sfin]it icoana Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, pictat\ `n atelierul M\n\stirii
„Buna Vestire“ din Tisa Silvestri, icoan\ ce `m-
bog\]e[te patrimoniul acestei biserici.

Un alt moment important al acestei s\rb\tori a
fost premierea elevei Ioana Barcan, distins\ cu pre-
miul I la faza na]ional\ a Olimpiadei de Religie.
Eleva `nva]\ la {coala Nr. 10, una dintre institu]iile
de `nv\]\mânt ce deruleaz\ proiecte social-filantro-
pice [i cultural-educative `n parteneriat cu parohia
„Sf. Gheorghe“, ̀ n raza c\reia se afl\. ~naltpreasfin-
]ia Sa i-a oferit icoana Sfintei Parascheva [i un pre-
miu, felicitând-o totodat\ [i pe profesoara de reli-
gie, doamna Irina Leonte, care a `ndrumat-o.

Tot cu acest prilej, ierarhul a distins cu icoane
[i diplome pe prof. Iulia Jicu, directoarea {colii
Nr. 10, [i pe prof. Clement Florescu, directorul
{colii „George Bacovia“, pentru implicarea `n
sus]inerea valorilor culturale [i spirituale ale Bi-
sericii. ~n acela[i cadru solemn, o distinc]ie a fost
acordat\ prof. lect. univ. Dr. Adrian Jicu de la U-
niversitatea „Vasile Alecsandri“ Bac\u, pre[edin-
tele filialei Bac\u a Asocia]iei P\rin]i pentru Ora
de Religie. (pr. Ctin GHERASIM)

Sinistra]ii  din  Gâ[teni
sprijini]i  de  Biseric\

Cu binecuvântarea IPS P\rinte Arhiepiscop Ioachim, parohiile din Protopo-
piatul Sascut au `nceput luni, 5 aprilie 2015, o colect\ `n bani [i alimente pen-
tru sinistra]ii din localitatea Gâ[teni-R\c\ciuni, jude]ul Bac\u. Un num\r de 14
case, `n care locuiau 43 de persoane, au fost distruse `n urma alunec\rilor de te-
ren din noaptea de luni, 30 martie, spre mar]i, 31 martie 2015. Activitatea de a-
jutorare a persoanelor afectate de alunec\rile de teren s-a desf\[urat prin impli-
carea p\rintelui Iulian Pintilie, preotul paroh al parohiei de la Gâ[teni.

„~n pilda samarineanului milostiv, Mântuitorul Hristos ne ̀ ndemn\ la fapta cea
bun\. Orice om aflat `n nevoi este aproapele nostru, el a[teptând ajutorul celor din
jur. Prin sprijinul pe care `l vom acorda, dorim s\ fim asemenea samarineanului
milostiv care [i-a ajutat aproapele la timpul potrivit. Alimentele [i bunurile adu-
nate prin intermediul parohiilor din protoieria noastr\ vor ajunge imediat la oame-
nii greu `ncerca]i din Gâ[teni“, a declarat pr. protopop Ioan Negoi]\. (C.G.)

EElleevvii  oolliimmppiiccii  pprreemmiiaa]]ii  
ddee  PPaarroohhiiaa  „„SSff..  NNiiccoollaaee““  
ddiinn  BBuuhhuu[[ii

Duminic\, 22 martie 2015, la Biserica „Sf. Nicolae“ din Buhu[i,
a avut loc premierea elevilor de la {colile Gimnaziale „Mihai Emi-
nescu“ [i „{tefan cel Mare“ din Buhu[i, care au ob]inut rezultate
deosebite la faza jude]ean\ a Olimpiadei de Religie.

Dup\ Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, p\rintele pro-
topop Vasile Cozma i-a felicitat, i-a `ncurajat [i i-a premiat pe elevi
pentru rezultatele deosebite.

Premiile au constat `n c\r]i, icoane [i o sum\ de bani, `ncura-
jându-i astfel pe elevii care au f\cut cinste Bisericii, [colii de care
apar]in [i familiilor lor. (C.G.)
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Elevii din clasa a VI-a de la Colegiul Na]ional
„Ferdinand I“ au participat la o lec]ie de miloste-
nie, `n cadrul programului „{coala altfel“. ~ndru-
ma]i de profesorul lor de religie, pr. Bogdan
Neac[u, ei au mers la Spitalul de Pneumoftiziolo-
gie, fiecare cu câte o icoan\ `n mâini, ferestre
spre Cer care au fost d\ruite celor afla]i `n sufe-
rin]\ pe paturile acestui spital. “Am f\cut aceast\
ac]iune cu titlul „D\ruind, vei dobândi“, la ini]ia-
tiva elevilor. Copiii au dorit s\ fac\ fapte bune `n
aceast\ perioad\ `nc\rcat\ de spiritualitate“ a
spus pr. Bogdan Neac[u.

Primul popas l-au f\cut la capela spitalului,
l\ca[ de rug\ciune `nchinat sfin]ilor ierarhi Spi-
ridon [i Nectarie. Aici, p\rintele-slujitor al ca-
pelei, pr. Alin Afren]oaie, `mpreun\ cu p\rinte-
le-profesor, a rostit rug\ciunile de sfin]ire a i-
coanelor. „~nv\]\m s\ facem lucruri „altfel“ `n
aceast\ s\pt\mân\. Aducând ofrandele voastre,
sub forma acestor icoane, a]i adus lumin\ unor
oameni care-[i caut\ alinarea trupeasc\ [i sufle-
teasc\“, a remarcat pr. Alin Afren]oaie. Prezent
la eveniment, directorul spitalului, dr. Gabriel
Gavril\, i-a felicitat pe copii pentru ini]iativa
lor, subliniind faptul c\ „trupul [i sufletul se
vindec\ `mpreun\“.

~n final, elevii s-au r\spândit prin saloanele
spitalului, oferind bolnavilor icoanele proasp\t
sfin]ite. Pacien]ii, cu lacrimi `n ochi, au mul]u-
mit pentru gestul copiilor, plin de c\ldur\ [i d\-
t\tor de speran]\. „A fost o activitate pl\cut\

pentru c\ am reu[it s\ aducem un dram de bucu-
rie unor oameni bolnavi. Sper ca acest gen de
ac]iuni s\ continue“, a m\rturisit Maria Dima,
una dintre elevele participante la aceast\ activi-
tate. (pr. Ctin GHERASIM)

Icoane pentru alinarea suferin]elor
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Vineri, 27 martie 2015, s-a desf\[urat, `n Sala
mare a Consiliului Jude]ean, [edin]a Adun\rii
Generale a Crucii Ro[ii Bac\u, `n cadrul c\reia a
fost ales Comitetul de conducere a acestei impor-
tante institu]ii. Printre membrii acestui comitet se
num\r\, cu binecuvântarea ~naltpresfin]itului P\-
rinte Ioachim, [i un reprezentant al Arhiepisco-
piei Romanului [i Bac\ului, `n persoana pre[edin-
telui Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare -
Hârja“, ales a doua oar\`n aceast\ calitate pentru
urm\torii 4 ani. ~n cadrul aceleia[i `ntruniri au
fost prezentate raportul de activitate, situa]ia fi-
nanciar\ pentru perioada 2013-2014, precum [i
proiectele pe urm\torii doi ani.

{edin]a a debutat cu prezentarea celor [apte
principii fundamentale ale Crucii Ro[ii de c\tre
voluntari, moment semnificativ pentru deschi-
derile tuturor reuniunilor oficiale. Cele [apte
principii fundamentale - Umanitate, Impar]iali-
tate, Neutralitate, Independen]\, Voluntariat,
Unitate, Universalitate - stau la baza `ntregii
activit\]i a Crucii Ro[ii.

Din conducerea acestei prestigioase institu]ii
social-medicale mai fac parte profesori universi-
tari, medici, avoca]i, lideri sociali [i comunitari.
Rela]ia dintre aceast\ institu]ie [i Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului este una foarte bun\,

numeroase activit\]i `n situa]ii de risc sau cala-
mitate ale Crucii Ro[ii desf\[urându-se `n cola-
borare cu anumite comunit\]i parohiale, ajutorul
oferit vizând de multe ori credincio[ii parohiilor
ortodoxe. ~n cadrul acestei institu]ii, prin grija

Directorului executiv, Dan Babliuc, a angaja]ilor,
voluntarilor [i Comitetului de conducere, se lu-
creaz\ profesionist, cu mult\ seriozitate [i promp-
titudine spre alinarea suferin]elor multor oameni
afla]i `n dificultate. (pr. Ilarion MÂ}|)

Arhiepiscopia  Romanului  [i  Bac\ului  reprezentat\  `n  
Comitetul  de  conducere  al  Societ\]ii  Na]ionale  de  Cruce  Ro[ie
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Reprezentan]ii autorit\]ior centrale [i locale,
ai Inspectoratului {colar Jude]ean Bac\u, precum
[i cei ai societ\]ii civile au fost prezen]i, `n data
de 2 aprilie 2015, al\turi de ~naltpreasfin]itul P\-
rinte Arhiepiscop Ioachim [i membrii Funda]iei
„Episcop Melchisedec“- filiala Bac\u la eveni-
mentul lans\rii volumului „Prietenul meu, Ionu],
o poveste despre autism“. Cartea, ap\rut\ la edi-
tura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, constituie o premier\, fiind alc\tuit\
din desene realizate de Ionu], un copil cu autism
beneficiar al serviciilor oferite prin Centrul de zi
pentru persoane cu autism „Sf. Cosma [i Dami-
an“ din cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“.

~n cadrul cuvânt\rilor sus]inute cu acest pri-
lej, Sorin Bra[oveanu, directorul Direc]iei Gene-
rale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului
Bac\u, prof. Theodora {otcan, inspector {colar
General `n cadru ISJ Bac\u, dar [i ceilal]i invita]i
la cuvânt au remarcat [i apreciat proiectele pe ca-
re Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, prin in-
termediul Funda]iei „Episcop Melchisedec“, le
deruleaz\. Vorbitorii au apreciat c\ aceste progra-
me reu[esc s\ sus]in\ [i s\ `i ajute pe copiii cu di-
zabilit\]i [i pe cei cu nevoi speciale, `n fa]a c\rora
societatea româneasc\ este de cele mai multe ori
neputincioas\, nefiind suficient preg\tit\ s\ le
vin\ `n ajutor.

Cei implica]i `n realizarea acestei lucr\ri al\-
turi de Ionu] - p\rintele inspector Eugen Ciuche,
Ramona Stanciu [i Carla Livia Pi[cu - au f\cut o
prezentare concis\ a autismului [i a modului `n
care se manifest\ `n via]a copiilor, explicând [i ro-
lul acestei c\r]i, care este mai mult decât „o carte
de jucat [i colorat“. La rândul s\u, IPS P\rinte Ar-
hiepiscop Ioachim, cel care a pus bazele Funda]iei
„Episcop Melchisedec“ cu toate sectoarele sale,
inclusiv Centrul de zi pentru persoane cu autism
„Sfin]ii Cosma [i Damian“, ce ofer\ sprijin unui
num\r de 75 de copii cu autism, a declarat: „Nu e-

xist\ persoan\ uman\ care s\ nu fi experimentat
m\car o dat\ `n via]\ amarul gust al suferin]ei. A-
linarea suferin]ei umane nu revine `n exclusivitate
Providen]ei, ci este o `mpreun\ lucrare, `n care cel
bolnav devine calea prin care Dumnezeu `mp\rt\-
[e[te darul. Prietenul meu, Ionu], ne `ndeamn\ s\
acord\m o aten]ie deosebit\ suferin]ei umane [i
mai ales modului prin care aceasta poate deveni o
cale a `ntâlnirii noastre cu Dumnezeu. Asumarea
suferin]ei [i a bolilor de c\tre fiecare dintre noi de-
monstreaz\ o matur\ experien]\ duhovniceasc\
fortificat\ `n focul `ncerc\rilor, ce ne preg\te[te `n
perspectiva `ntâlnirii noastre cu Hristos Cel `n-
viat“, a precizat IPS Arhiepiscop Ioachim, care a
adresat tuturor `ndemnul s\ urmeze acest exemplu
al Bisericii, astfel `ncât s\ adauge „pic\tura iubirii
de semeni la oceanul dragostei Preasfintei Treimi
pentru oameni“.

„Scopul acestei lans\ri este de a face cunoscute
comunit\]ii b\c\uane nevoile copiilor cu autism [i
dorin]a acestora de a fi integra]i `n `nv\]\mântul de
mas\, ar\tând c\ persoanele cu dizabilit\]i au de
oferit numeroase lucruri frumoase comunit\]ii b\-
c\uane“, a declarat preotul Eugen Ciuche, inspec-
tor `n cadrul sectorului social-filantropic al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului. ~n cadrul acelu-
ia[i proiect, la Teatrul de Var\ „Radu Beligan“, ele-
vii Colegiului de Art\ „George Apostu“ au sus]inut
un spectacol caritabil sub genericul „Autismul nu
doare, indiferen]a ta, da“. Evenimentul face parte
din campania „Accept\ unicitatea, tope[te indife-
ren]a, schimb\ mentalit\]i“ (AUTISM), derulat\ `n
[colile din municipiul Bac\u de Arhiepiscopia Ro-
manului [i Bac\ului, `n colaborare cu Inspectoratul
{colar Jude]ean Bac\u [i Prim\ria municipiului
Bac\u. (pr. Ctin GHERASIM)

~naltpreasfin]itul P\rinte Arhepiscop Ioachim
a participat joi, 16 aprilie, la cea de-a X-a edi]ie
a „Zilelor Medicale Nem]ene“, eveniment orga-
nizat la Piatra Neam] de Colegiul Medicilor
Neam] [i Ordinul Asisten]ilor. La conferin]\, al\-
turi de ierarhul Eparhiei Romanului [i Bac\ului,
au participat numeroase personalit\]i din dome-
niul medical, reprezentan]i ai administa]iei cen-
trale, jude]ene [i locale, `ntre care subprefectul
Gheorghe Nicolae, vicepre[edinta CJ Emilia Ar-

can, primarul ora[ului Drago[ Chitic, dr. Victor
E[anu (chirurg generalist [i pre[edintele Camerei
Federative a Sindicatelor Medicilor din Româ-
nia), dr. Dan Morenciu (directorul DSP Neam]),
Radu Fir\str\u (directorul CAS Neam]), prof. dr.
Mariana Graur (Clinica de Diabet - UMF
„Gr.T.Popa“ Ia[i).

„Personalitate cultural\ [i spritual\ de prim
rang a spa]iul românesc“, dup\ cum l-a caracteri-
zat medicul chirurg Dan Arv\tescu, [eful sec]iei

Chirurgie din cadrul Spitalului Municipal de Ur-
gen]\ Roman [i reprezentantul Colegiului Medi-
cilor Neam] pe zona Roman, IPS P\rinte Ioachim
a `ncântat auditoriul cu o prelegere despre parti-
ciparea persoanei la taina aproapelui, prezentând
totodat\ [i aspecte privind transfigurarea omului
prin suferin]\. De asemenea, beneficiind de o
vast\ experien]\ duhovniceasc\, ierarhul a f\cut
[i câteva digresiuni, neeludând `ns\ terapeutica
spiritual\ a bolii. (pr. Ctin GHERASIM)

Ierarhul  Eparhiei  Romanului  [i  Bac\ului,  la  cea  de-aa  X-aa
edi]ie  a  „Zilelor  Medicale  Nem]ene“

O mân\ `ntins\ copiilor cu autism de c\tre
Biseric\
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Perioada 18-25 martie a fost declarat\, `n Ro-
mânia [i Republica Moldova, S\pt\mâna pentru
via]\ 2015 - „Fiecare via]\ este un dar“, al c\rei
eveniment central a fost „Mar[ul pentru via]\“
2015, organizat `n 21 martie.

Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim,
b\c\uanii, mul]i dintre ei membri APOR (Asocia-
]ia P\rin]i pentru Ora de Religie), s-au al\turat ro-
mânilor din cele peste 60 de ora[e din România,
dar [i din Republica Moldova, spunând „NU“ a-
vortului [i „DA“ vie]ii. Mar[ul s-a desf\[urat pe
traseul Pia]a Tricolorului - str. 9 Mai - str. M\r\-
[e[ti - Catedrala Ortodox\ „~nvierea Domnului“ -
str. M. Viteazu - Catedrala Romano-Catolic\ -
Pia]a Tricolorului. ~ntre mesajele `nscrise pe pan-
cartele purtate de tinerii prezen]i puteau fi citite
mesaje precum: „Fii al\turi de noi, dac\ [i tu
crezi `n valoarea vie]ii“, „Spune NU avorturilor“,
„Mam\, `]i mul]umesc pentru c\ mi-ai dat via]\“,
„Avortul nu este niciodat\ o solu]ie, este o eroa-
re“, „Avortul e crim\“.

Ini]iativa „Mar[ul pentru via]\“ este sus]inut\
[i de Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, dar [i
de Decanatul Romano-Catolic, organiza]ii non-
guvernamentale [i asocia]ii cre[tine. ~n mesajul la
Duminica P\rin]ilor [i Copiilor, rostit pe 1 iunie
2014, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a su-
bliniat c\ „Biserica noastr\ `ncurajeaz\ toate fa-

miliile s\ primeasc\, `n suflet, bucuria de a fi
cre[tini [i de a pre]ui via]a `n familie, de a se `m-
plini prin na[terea [i cre[terea copiilor, `n duhul
iubirii jertfelnice fa]\ de Hristos [i de Biserica Sa,
pre]uind `n acela[i timp istoria [i via]a poporului
român. Acestea sunt repere fundamentale ale u-

nei societ\]i s\n\toase din punct de vedere spiri-
tual, cu un rol decisiv `n formarea [i educarea co-
piilor, atât pentru via]a prezent\ a societ\]ii de
azi, cât [i pentru a tr\i ve[nic `n iubirea lui Dum-
nezeu“, informeaz\ Biroul de pres\ al Patriarhiei
Române. (arhid. Ciprian IGNAT)

Peste o mie de b\c\uani, 
la „Mar[ul pentru via]\“
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~n ziua de 8 martie 2015, `n Duminica a doua
din Postul Mare, la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf.
Cuv. Parascheva“ din Roman, credincio[ii au
participat la Dumnezeiasca Liturghie oficiat\ de
~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim,
`nconjurat de soborul preo]ilor slujitori ai acestui
sfânt l\ca[.

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu acest prilej,
ierarhul a explicat semnifica]ia Evangheliei, pre-
cum [i semnifica]ia zilei `nchinate Sfântului Gri-
gorie Palama. Totodat\, IPS Sa a mul]umit Bunu-
lui Dumnezeu, Care a lucrat prin familiile cre[ti-
ne, acestea semnând adeziunea ca to]i copiii s\
primeasc\ pe Dumnezeu `n [coal\ prin ora de re-
ligie. „Pentru aceasta, cu mult\ recuno[tin]\, mul-
]umim p\rin]ilor pentru faptul c\ [i-au dat acor-
dul ca fiii [i fiicele lor s\ primeasc\`nv\]\tura lui
Hristos, predat\ sistematic `n [coal\“, a precizat
ierarhul. Totodat\, ~naltpreasfin]itul Ioachim a
mul]umit tuturor celor care s-au implicat pentru
ca ora de religie s\ r\mân\ `n [coal\. Cum s\rb\-
toarea din aceast\ duminic\ a coincis [i cu ziua de
8 martie, ~ntâist\t\torul Eparhiei Romanului [i
Bac\ului a oferit flori [i iconi]e cu Sfânta Cu-
vioas\ Parascheva tuturor femeilor prezente `n
sfântul l\ca[. (C.G.)

FFlloorrii  [[ii  bbiinneeccuuvvâânnttaarree  ppeennttrruu  ffeemmeeiillee  ccrree[[ttiinnee,,  
llaa  CCaatteeddrraallaa  AArrhhiieeppiissccooppaall\\  ddiinn  RRoommaann

Adoptat\ de peste un secol, `n mai multe ]\ri, ca zi dedicat\ femeii,
ziua de 8 martie, de[i nu este o s\rb\toare cre[tin\, poate c\p\ta un sens
profund teologic pentru cre[tin\tate, din perspectiva semnifica]iei cu
care este `nc\rcat\ cifra 8, ca simbol al ie[irii din timpul nostru con-
ven]ional [i intr\rii `n „timpul“ lui Dumnezeu. A[adar, aceast\ zi ne
poate deschide spre ve[nicie, oferindu-ne perspectiva `ntâlnirii cu
Dumnezeu `n ~mp\r\]ia Sa. Dincolo de conota]iile cândva politice,
pierdute ast\zi, 8 Martie este o zi care ne vorbe[te despre feminitate [i
maternitate, despre taina vie]ii, despre frumuse]e [i ging\[ie. Mama
cre[tin\ este cea care, prin aducerea pruncilor pe lume, transform\ fa-
milia, plasând-o mai aproape de Dumnezeu, Creatorul a tot [i a toate.

Ne `ndrept\m ast\zi gândul spre toate mamele care, dintru `nceput, au
ales s\ le d\ruiasc\ pruncilor lor haina botezului, iar anul acesta au ̀ n]eles
valoarea m\rturisirii [i au ales s\ `i `nscrie la ora de religie. ~n familia
cre[tin\ modern\ este necesar s\ devin\ evident faptul c\ via]a cre[tin\ nu
presupune doar câte o liturghie din când `n când [i câteva rug\ciuni `n
fapt de sear\, când nu suntem prea obosi]i. Via]a cre[tinului contemporan
presupune tot atâta m\rturisire cât\ cereau [i vremurile trecute.

Ast\zi, când, `n ziua de 8 martie, Biserica se afl\ `n Duminica Sf.
Grigorie Palama, rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ ocroteasc\ toate feme-

ile cre[tine, iar Maica Domnului s\ le `nt\reasc\ spre a oferi copiilor
n\scu]i `n familia cre[tin\ modelul vie]ii `n Hristos, `ndrumându-i spre
cunoa[terea luminii celei necreate izvorâte din Soarele ~nvierii.

„„RRuugg\\mm  ppee  BBuunnuull  DDuummnneezzeeuu  ss\\  ooccrrootteeaasscc\\  ttooaattee  ffeemmeeiillee  ccrree[[ttiinnee““
MMeessaajjuull  IIPPSS  PP\\rriinnttee  IIooaacchhiimm,,  AArrhhiieeppiissccooppuull  RRoommaannuulluuii  [[ii  BBaacc\\uulluuii,,  ccuu  ooccaazziiaa  zziilleeii  ddee  88  MMaarrttiiee



~n parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi“
din Protoieria Bac\u, pe par-
cursul Postului Mare, s-au des-
f\[urat proiecte catehetice a-
dresate tuturor credincio[ilor,
diferite `n func]ie de vârsta a-
cestora. Copii de la {coala
Gimnazial\ „Mihai Dr\gan“
au participat la activit\]i inter-
disciplinare, catehetice, `n ro-
mân\ [i englez\, iar cei mai `n
vârst\ au beneficiat de o ex-
cursie la Catedrala Arhiepisco-
pal\ din Roman, care a fost po-
sibil\ prin fondurile colectate
de cei mai tineri dintre eno-
ria[ii parohiei.
La Centrul „Buna-Vestire“ - centrul de cate-

hez\ al Parohiei „Sfin]ii Trei Ierarhi“ din
Protoieria Bac\u, un grup de dou\zeci de copii de
la {coala Gimnazial\ „Mihai Dr\gan“ a participat
la o activitate inclus\ `n programul „{coala alt-
fel“, `n cadrul c\reia li s-a vorbit despre Postul
Mare, perioada Triodului [i a S\pt\mânii celei
Mari. Noutatea acestei activit\]i a fost c\ fiecare
dintre aceste cateheze a fost tradus\ [i `n limba
englez\ de c\tre doamna prof. Alina Dr\goi. De
asemenea, copiii au vizionat [i filme `n limba en-
glez\ referitoare la perioada Postului Mare [i
s\rb\toarea Sfintei ~nvieri a Domnului nostru
Iisus Hristos.

„Pentru implicarea `n cadrul acestui proiect [i
sprijinul oferit, mul]umim `n mod special doam-
nei prof. Olaru Nicoleta, director al {colii Gim-
naziale „Mihai Dr\gan“, doamnei prof. Moroi
Irina, director adjunct al [colii, doamnei prof.
Dr\goi Alina [i doamnei prof. de religie, C`rlan
Mirela“ - a subliniat p\rintele paroh Aurel C`rlan.
Acest tip de activit\]i se va derula [i `n perioada
Penticostarului, continuând apoi cu proiectul
„Sfin]ii - prietenii copiilor“, pe `ntreg anul 2015,
ne-a relatat preot paroh, Aurel C`rlan.

S\pt\mâna 6-10 aprilie 2015 este dedicat\
activit\]ilor educative extracurriculare [i ex-
tra[colare `n cadrul programului na]ional „S\
[tii mai multe, s\ fii mai bun!“, organizat de
Ministerul Educa]iei Na]ionale. ~n aceast\
s\pt\mân\, cursurile nu se deruleaz\ conform
orarului obi[nuit al unit\]ii de `nv\]\mânt, ci

dup\ un orar special. Scopul programului este
s\ implice to]i elevii [i cadrele didactice `n ac-
tivit\]i extracurriculare. Profesorii r\spund in-
tereselor [i preocup\rilor elevilor, le pun `n va-
loare talentele [i capacit\]ile `n diferite domenii,
nu neap\rat `n cele prezente `n curriculum
na]ional. Este stimulat\ participarea la ac]iuni
cât mai diverse, `n contexte non-formale.

„Parohia [i m\n\stirea, 
leag\n duhovnicesc pentru omul
c\ut\tor de Dumnezeu“

Un alt proiect catehetic desf\[urat `n aceea[i
parohie s-a intitulat „Parohia [i m\n\stirea, lea-
g\n duhovnicesc pentru omul c\ut\tor de Dum-
nezeu“ [i a fost derulat, cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepis-
copul Romanului [i Bac\ului, de parohia „Sfin-
]ii Trei Ierarhi“ Bac\u, `n colaborare cu {coala
Gimnazial\ „Mihai Dr\gan“ Bac\u [i Funda]ia
„Episcop Melchisedec“, filiala Roman. Cu
acest prilej, copiii din parohia b\c\uan\ au des-
f\[urat activit\]i de pictur\ [i colaje, oferind tot-
odat\ spectacole de poezie [i cântece religioase
pe care le-au prezentat `n fa]a credincio[ilor
pentru a colecta banii necesari `n vederea orga-
niz\rii unui pelerinaj pentru dou\zeci de batrâni
de la Centrul de socializare „Sfin]ii Ioachim [i
Ana“, la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman.

Proiectul a fost finalizat miercuri, 18 mar-
tie, cu pelerinajul organizat la Catedrala Arhie-
piscopal\ din Roman, unele dintre persoanele
vârstnice participând pentru prima oar\ `n via]\
la un asemenea eveniment. ~nso]i]i de preotul
paroh Aurel Cârlan, pelerinii au fost primi]i la
Catedrala „Sf. Cuv. Parascheva“ de ~naltprea-
sfin]itul P\rinte Arhiepiscop Ioachim, care le-a
adresat un cuvânt de `nv\]\tur\, discutând cu
fiecare `n parte, `ncurajându-i s\ fie misionari

ai Bisericii `n spa]iul laic. Apoi, grupul de pele-
rini s-a `nchinat la sfintele moa[te, la ve[mântul
Sfântului Ioan Gur\ de Aur, la mormântul vred-
nicului episcop c\rturar al Romanului, Melchi-
sedec {tef\nescu, aflând [i despre activit\]ile
social-filantropice [i culturale derulate de Fun-
da]ia „Episcop Melchisedec“ - filiala Roman.
La `ntoarcere, ace[tia s-au deplasat la m\n\sti-
rea Ciolpani, unde, de asemenea, s-au rugat la
moa[tele Sfântului Emilian de la Durostorum.
(pr. Ctin GHERASIM)

martie-aprilie 2015

„{coala  altfel“,  la  Parohia  „Sfin]ii  Trei  Ierarhi“
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„Cheemareea  lui  Hristtos
prinn  glasul  marilor
duhovnnici““,,  la  biseerica
dinn  Fulgeeri[

Marii duhovnici ai neamului românesc au
fost prezenta]i copiilor din parohia Fulgeri[
(Protopopiatul Sascut), care au participat `n
luna martie a.c., cu binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Ro-
manului [i Bac\ului, la cateheza „Chemarea
Lui Hristos prin glasul marilor duhovnici“,
desf\[urat\ `n biserica parohiei. „Copiii au vi-
zionat un material video despre via]a [i activi-
tatea unora dintre marii duhovnici români.
Apoi, au avut loc discu]ii referitoare la sfatu-
rile pe care duhovnicii le dau pentru o via]\
cre[tin\ autentic\ [i importan]a punerii `n
practic\ a acestor `ndemnuri duhovnice[ti“, a
declarat preotul Radu Marian Gabriel, parohul
bisericii din Fulgeri[. Scopul acestui proiect
catehetic este de a `mp\rt\[i copiilor din via]a
[i activitatea marilor p\rin]i, pentru ca [i ei, ur-
mând exemplul [i sfaturile acestora, s\ r\spun-
d\ cât mai bine chem\rii Lui Hristos. (C.G.)
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Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, Funda]ia
„Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u, `n par-
teneriat cu Parohia Lazaret din Bac\u, a desf\[urat,
`n perioada 13 martie - 19 aprilie, programul
„Hristos - prietenul meu cel mai bun“, adresat unui
grup ]int\ de 35 de elevi din clasele V-VII ale {colii
„Mihail Sadoveanu“. El a avut ca scop abordarea
unor teme de interes pentru copii prin intermediul
jocurilor, dezbaterilor, particip\rii la sfintele slujbe,
urm\rirea de materiale video tematice etc.

Pe durata a 6 s\pt\mâni, `n fiecare zi de vineri
(16.30-18.00) [i sâmb\t\ (15.30-17.00), `n curtea
Parohiei Ortodoxe Lazaret, `mp\r]i]i `n grupe de
câte 6, elevii, sprijini]i de c\tre preo]i, profesori
de religie, psihologi, formatori [i voluntari, [i-au
`nsu[it aspecte teoretice legate de credin]\ [i au
identificat metode practice de a le aplica `n via]a
lor, a familiei [i `n cadrul comunit\]ii.

Copiii au fost evalua]i printr-un sistem de
notare a gradului de implicare `n activit\]i, dar
[i `n func]ie de prezen]a la sfintele slujbe ale bi-
sericii, activitatea având ca finalitate generarea
unor proiecte adresate comunit\]ii, colegilor
din [coal\, persoanelor nevoia[e etc., pe care ti-
nerii ini]iatori le vor implementa prin directa
lor implicare.

Au fost prev\zute premii constând `n oferirea
unor daruri pe care copiii le-au cerut printr-o scri-
soare adresat\ lui Dumnezeu, redactat\ `n s\pt\-
mâna a treia a programului, darurile fiind acor-
date prin contribu]ia credincio[ilor Parohiei

Ortodoxe Lazaret, `n cadrul unei festivit\]i de pre-
miere organizate `n cursul S\pt\mânii Luminate.

Finalitatea acestui program de formare duhov-
niceasc\ este cunoa[terea credin]ei ortodoxe [i de-
prinderea de c\tre copii a unei atitudini menite s\
fie o busol\ duhovniceasc\ `n lumea de azi, un
ghid pentru cei mici, dar [i pentru familiile aces-
tora, menit s\ `nlesneasc\ practicarea virtu]ilor ca
mijloc de s\vâr[ire a binelui. Totodat\, programul

a avut ca inten]ie [lefuirea personalit\]ii fiec\rui
participant prin intermediul `nv\]\turilor mân-
tuitoare ale Sfintei Biserici, ar\tând c\ omul doar
prin credin]\ `[i reg\se[te identitatea de cet\]ean al
Raiului, [i implicit `mpreun\ locuitor cu Hristos -
prietenul s\u cel mai bun.

„Hristos - Prietenul meu cel mai bun“,
la Parohia Lazaret

~ntâlnire  catehetic\  `n
paroohia  Buda  Bl\ge[ti

Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioa-
chim, tinerii din parohia Buda - Bl\ge[ti (Proto-
popiatul Buhu[i) au participat duminic\, 15
martie 2015, la cateheza cu tema „Sfânt [i sfin-
]enie“, desf\[urat\ la biserica din localitate, cu
implicarea preotului paroh Constantin Muntea-
nu. ~ntâlnirea, la care au participat peste 100 de
credincio[i, dintre care mai mult de jum\tate au
fost elevi ai [colii din localitate, a constituit un
prilej de readucere `n aten]ie a valorilor spiritu-
ale pe care Biserica le de]ine `n patrimoniul s\u,
inclusiv cele referitoare la p\rin]i duhovnici ai
veacului trecut, a c\ror activitate a ajuns la su-
fletul tinerilor. De altfel, „pentru sus]inerea te-
mei catehetice din aceast\ zi, s-a proiectat [i un
film documentar despre via]a [i faptele deosebi-
te s\vâr[ite de p\rintele arhimandrit Arsenie
Boca“, a spus preotul Constantin Munteanu.

Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Ioa-
chim, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, `n Parohia Parava (Protopopiatul
Sascut), `n luna martie a.c., a fost ini]iat un nou
proiect catehetic care are ca tem\ central\ preg\-
tirea pentru ~nvierea Domnului, cea mai a[teptat\
s\rb\toare a cre[tinilor. Sub genericul „Cu Hris-
tos spre ~nviere“, `n fiecare sâmb\t\ a Postului
Mare, copiii [i tinerii sunt a[tepta]i s\ `n]eleag\ [i
s\ promoveze valorile cre[tin-ortodoxe `n via]a
parohiei lor. 

Sub `ndrumarea preotului paroh Constantin
Abageru, elevi ai {colii Gimnaziale Parava [i ai
unor licee b\c\uane se `ntâlnesc `n spa]iul oferit
de Centrul Social-Filantropic „Sfântul Spiridon“,
pentru a beneficia de bucuria dat\, `n primul
rând, de faptul c\ apar]in unei comunit\]i. „Gru-
pul acesta activ al copiilor `n]elege pe deplin ce
`nseamn\ s\ parcurgi cu folos perioada postului.

Astfel, ei pun `ntreb\ri [i g\sesc r\spunsuri, prin
activit\]i nonformale (dezbateri, vizion\ri de fil-
me, activit\]i practice), propunându-[i s\ `ntoarc\
beneficiile acestora celor care au imperioas\ ne-
voie s\ [tie c\ nu sunt singuri, respectiv familiilor
nevoia[e [i b\trânilor“, a declarat preotul Con-
stantin Abageru.

Ca [i `n anul trecut, elevii vor organiza o ex-
pozi]ie cu vânzare, `n Duminica Floriilor, cu sco-
pul de a achizi]iona produse alimentare [i de igie-
n\ pe care s\ le poat\ oferi ca sprijin celor afla]i `n
suferin]\. „Deoarece `n Biseric\ este nevoie de o
apropiere a adul]ilor [i a tinerilor de orice vârst\
de via]a liturgic\ [i misionar\ a comunit\]ii, consi-
der\m c\ astfel de activit\]i vor fi un de un real fo-
los pentru `nt\rirea unit\]ii de credin]\ a credin-
cio[ilor care doresc s\ fie ancora]i `n `nv\]\tura de
credin]\ ortodox\ [i implica]i real `n via]a parohiei
[i a Bisericii lor“, a conchis preotul Abageru.

UUnn  nnoouu  pprrooiieecctt  ccaatteehheettiicc  `̀nn  PPaarroohhiiaa  PPaarraavvaa

Pagin\  realizat\  de  
pr.  Ctin  GHERASIM
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PPrriinn iinntteerrmmeeddiiuull CCeennttrruulluuii „„IIzzvvoorruull TT\\mm\\dduuiirriiii““
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bbeenneeffiicciiaatt ssii ddee]]iinnuu]]iiii ddiinn PPeenniitteenncciiaarruull  ddee MMiinnoorrii
[[ii TTiinneerrii - BBaacc\\uu..

Prin intermediul Centrului „Izvorul T\m\dui-
rii“ pentru consilierea [i recuperarea persoanelor
dependende de alcool [i alte droguri din Bac\u,
din cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ - fili-
ala Bac\u a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`n Penitenciarul de Minori [i Tineri - Bac\u se des-
f\[oar\ un program terapeutic [i de con[tientizare
destinat persoanelor dependente de alcool, droguri
[i alte substan]e psihoactive. Cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, la Penitenciarul Bac\u s-a
implementat proiectul denumit „Alege libertatea“.
Acesta este sus]inut de pr. Liviu Burlacu, consilier
adic]ie [i formator, coordonatorul Centrului „Izvo-
rul T\m\duirii“, cu ajutorul p\rintelui Adrian Bâr-
gu, misionar de caritate la Penitenciarul Bac\u.
Necesitatea acestui program, derulat `n stagii de
câte zece s\pt\mâni, a rezultat din faptul c\ foarte
multe din infrac]iunile ce au dus la pedeapsa cu `n-
chisoarea au fost s\vâr[ite sub influen]a alcoolului
sau a etnobotanicelor.

„Persoanele dependente trebuie s\ primeasc\
un ajutor specializat pe perioada priv\rii de liber-
tate spre a fi recuperate printr-un program terape-
utic specific. ~n caz contrar, `ntr-o propor]ie foar-
te mare, dup\ eliberare, vor relua consumul [i im-
plicit s\vâr[irea de infrac]iuni care `i vor aduce
din nou `n `nchisoare. Prin activitatea desf\[urat\
pe parcursul a [ase s\pt\mâni, a fost constituit un
grup de terapie. Cele 12 persoane au participat re-
gulat la program, `nsu[indu-[i multe din regulile
ce ajut\ o persoan\ s\ r\mân\ abstinent\ fa]\ de al-
cool sau droguri“, a men]ionat pr. Liviu Burlacu.

Prin acest proiect, Centrul „Izvorul T\m\duirii“
din Bac\u va `nfiin]a `n Penitenciarul Bac\u un
Grup de suport AA [i antidrog, format din partici-
pan]ii la terapie. Acesta va avea drept scop men]i-
nerea abstinen]ei celor ce particip\ la program. Ac-
tivitatea este implementat\ cu aprobarea Penitenci-
arului Bac\u, având acordul comisarului-[ef Sorin
Dâr]u, directorul Penitenciarului Bac\u [i sus]ine-
rea directorului adjunct de reintegrare social\ ̀ n ca-
drul Penitenciarului Bac\u, Gianina {tefan.

De]inu]ii din Bac\u 
au aflat despre 
„Calea Mântuirii“

Tot la Penitenciarul Bac\u, persoanele pri-
vate de libertate care au urmat cursurile proiec-
tului catehetic „Calea Mântuirii“ au fost premi-
ate `n ziua de 20 martie `n capela aflat\ `n incin-
ta institu]iei. Acest proiect s-a desf\[urat, cu
binecuvântarea IPS P\rinte Arhiepiscop Ioa-
chim, `n perioada: iulie 2014 - 1 martie 2015,
fiind coordonat la nivel de penitenciar de Preo-
tul capelan Adrian Bârgu.

La `ntâlnirea ce a constituit finalizarea acestui
proiect, preotul Daniel-Ionel Marari, responsabil
cu cateheza din partea Sectorului Cultural al
Centrului eparhial de la Roman, a `nmânat di-
plome din partea IPS Arhiepiscop Ioachim tutu-
ror celor implica]i. La rândul s\u, Sorin Dâr]u,
comisar-[ef [i director al Penitenciarului Bac\u,
[i-a manifestat bucuria cu privire la finalizarea
actualului proiect al Sectorului Catehetic, pre-
cum [i deschiderea pentru implementarea `n ca-
drul institu]iei pe care o conduce a unor noi pro-
iecte catehetice cu caracter misionar-social-filan-
tropic ale Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
(pr. Ctin GHERASIM)

Proiecte catehetice la Penitenciarul Bac\u
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~n data de 6. 04. 2015, `n cadrul s\pt\mânii
„{coala altfel“, la Liceul „J.M. Elias“ din Sascut au
avut loc mai multe activit\]i cultural educative la
care au participat elevii liceeni din clasele a IX-a [i
a XII-a. Una dintre aceste activit\]i organizate de
profesorul de religie, `n colaborare cu Protoieria
Sascut, reprezentat\ de c\tre PC. Pr. Abageru
Vasile, `n calitate de secretar al protopopiatului, a
avut ca principal scop cunoa[terea [i `n]elegerea
de c\tre liceeni a tuturor evenimentelor din s\pt\-
mâna Sfintelor P\timiri ale Domnului nostru Iisus
Hristos. Au fost prezentate `n Power Point toate

zilele s\pt\mânii Patimilor cu semnifica]ia lor re-
ligioas\, precum [i `ncununarea lor de c\tre
Lumina ~nvierii rev\rsat\ peste cei ce a[teptau „`n
`ntuneric [i `n umbra mor]ii“.

Dup\ prezentarea acestora, PC. Pr. Abageru
Vasile a transmis tinerilor prezen]i cuvântul de
`nv\]\tur\ `n care a punctat semnifica]ia `nv\]\tu-
rilor date de Mântuitorul, eviden]iind faptul c\
„Domnul nostru Iisus Hristos trebuie v\zut `n
aceast\ s\pt\mân\ a Sfintelor P\timiri, ca Cel mai
iubitor prieten al omului creat, iar jertfa Sa bene-
vol\ de pe Sfânta Cruce, ca actul suprem de do-

vad\ a iubirii de oameni, c\ci a[a cum un bun [i
devotat prieten se ofer\ pe sine pentru ajutorul
celuilalt, a[a Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, cu smerenie dumnezeiasc\, S-a dat pe
Sine pentru oameni [i, prin ~nviere, {i-a ar\tat
dumnezeirea“.

De asemenea, PC. Pr. Abageru Vasile a `ndem-
nat tinerii liceeni s\-L cunoasc\ mai bine pe
Hristos, s\ ~l simt\ ca pe cel mai bun prieten, s\-L
sprijine prin post `n aceast\ S\pt\mân\ [i s\ nu-L
r\stigneasc\ din nou prin p\cate nedemne de
tinere]ea lor. (pr. Ioan NEGOI}|)

Clipe  duhovnice[ti  la  Liceul  „J.  M.  Elias“  din  Sascut
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Cu binecuvântarea ~naltprea-
sfin]itului P\rinte Ioachim, Ar-
hiepiscopul Romanului [i Ba-
c\ului, `n perioada 25.XII.2014
- 22.III.2015, s-a desf\[urat `n
Parohia P\ltinata din Protopo-
piatul One[ti, jude]ul Bac\u,
miniproiectul „Faptele bune -
poart\ spre cer“.
Miniproiectul „Faptele bune - poart\ spre

cer“, ce se `nscrie la Concursul na]ional cu ca-
racter misionar-filantropic „Mâini `ntinse spre
lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“, urm\re[te e-
ducarea copiilor `n sensul ajutor\rii semenilor
afla]i `n suferin]\. Copiii, coordona]i de doamna
profesor de Religie Ana Maria Umbr\rescu, au
strâns fonduri prin munca proprie (mergând cu
colindul, confectionând m\r]i[oare [i felicit\ri
pe care le-au expus la vânzare), din care au
achizi]ionat alimente pentru b\trânii singuri, ne-
voia[i, bolnavi, copiii orfani [i familiile s\race.
Pe parcursul desf\[ur\rii miniproiectului, s-a ur-
m\rit atât cultivarea rela]iei dintre parohie [i
m\n\stire, respectând caracterul misionar al
anului omagial, cât [i rela]ia dintre parohie [i
[coal\, prin implicarea direct\ a cadrelor didac-
tice de la {coala cu clasele I-VIII Temelia.

~n pelerinajul f\cut la Schitul „Sf. Ilie“ Ber-
zun]i, au luat contact cu asprimea vie]ii monaha-
le, au fost impresiona]i de altruismul [i dedicarea
P\rintelui Isaia Adragai, iar `n timpul orelor de
catehez\ sus]inute de acesta au adresat numeroa-
se `ntreb\ri, având un dialog deschis pe diverse
teme religioase. Seara [i diminea]a au participat
activ la Vecernie, Miezonoptic\, Ceasuri [i Sf. Li-
turghie, sim]ind fiorul apropierii de Dumnezeu
mai mult ca oricând.

Inspira]i de altruismul [i jertfa P\rintelui Isa-
ia, copiii participan]i la miniproiect au luat parte
la mai multe ac]iuni de ajutorare a celor nevoia[i
`n parohie, la A[ez\mântul Social-Filantropic
„{tefan cel Mare“ Hârja precum [i la Spitalul

Municipal One[ti „Sf. Ierarh Dr. Luca“. „Mer-
gând cu mâncare la oamenii neajutora]i [i bol-
navi, nu numai c\ le-am dus hran\, dar am v\zut
c\ s-au bucurat pentru c\ i-am vizitat [i le-am
spus o vorb\ bun\. I-am ajutat pu]in [i la treburile
casei: am adus lemne pentru foc [i le-am adus câ-
te o g\leat\ cu ap\. Unele persoane au [i plâns de
bucurie c\ le-am c\lcat pragul casei“, a spus

Chelmu[ Alexandra Mihaela, elev\ a [colii din
localitatea Temelia.

Interac]iunea dintre copii [i biseric\ nu se `n-
cheie aici, ace[tia fiind a[tepta]i `ncepând cu luna
iulie la Atelierele de Vacan]\“Sf. Filotea“ ce se
afl\ la a treia edi]ie [i `n cadrul c\rora cei mici `[i
vor dezvolta [i consolida aptitudinile artistice.
(pr. Valentin CHIRCU, Parohia P\ltinata)

Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim [i
urmând `ndemnul Sf. Isaac Sirul: „S\ `ntinzi bra]ul
t\u spre ajutorul aproapelui ca s\ prime[ti bra]ul
lui Dumnezeu `n ajutorul t\u“, tinerii din parohia
Poieni]a, Protopopiatul Roman, [i-au manifestat
dorin]a de a participa la activit\]ile propuse de p\-
rintele paroh Gabriel Adrian Andrei, `n cadrul pro-
iectului „Mâini `ntinse spre lucrarea poruncilor lui

Dumnezeu“. Activitatea intitulat\ „Ajutorarea se-
menilor - moment de `ntâlnire cu Hristos“, s-a
desf\[urat `n perioada 7 - 10 martie 2015.

„Scopul acestui proiect este de a cultiva dragos-
tea fa]\ de aproapele [i de a-i educa pe copii s\ `[i a-
jute semenii afla]i `n suferin]\: b\trâni bolnavi, sin-
guri, copii abandona]i sau `n situa]ii speciale, fami-
lii s\race etc. ~n acest sens, un grup de 12 copii din

parohia noastr\ au mers la 2 femei (bunica Aglaia
Ipate de 92 de ani [i Mirela Condrea - `n grea sufe-
rin]\) ajutându-le la treburile gospod\re[ti. „Expe-
rien]a a fost unic\ [i cu mult folos duhovnicesc pen-
tru toat\ lumea, pe alocuri pres\rat\ cu lacrimi de
bucurie. Acest proiect se va repeta lunar pentru c\ a
face o bucurie este un lucru mare“, a spus Pr.
Gabriel Adrian Andrei. (pr. Ctin GHERASIM)

„Faptele bune - poart\ spre cer“

Ajutorarea  semenilor  -  moment  de  `ntâlnire  cu  Hristos

„~mpreun\  `nv\]\m  ss\  `naint\m  sspre  cer“
Proiectul catehetic „~mpreun\ `nv\]\m s\ `naint\m spre cer“, desf\[urat cu binecuvântarea

~naltpreasfin]itului Ioachim `n parohia Cernu, Protopopiatul Moine[ti, a continuat `n casa parohi-
al\ din localitate. Aici, copiii implica]i `n proiect au confec]ionat vaze de flori ce vor fi ulterior
valorificate. Cu fondurile ob]inute se vor procura `mbr\c\minte [i alimente de baz\ ce vor fi o-
ferite familiilor nevoia[e din parohie. Copiii au primit cu bucurie ideea de a oferi mângâiere [i
ajutor celor care duc lips\, angajându-se ca `n zilele urm\toare s\ viziteze familiile beneficiare“.

Componenta filantropic\ a proiectului „~mpreun\ `nv\]\m s\ `naint\m spre cer“ este r\spun-
sul pe care parohia Cernu `l ofer\ anul acesta, `n contextul proclam\rii de c\tre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române „Anului omagial al misiunii parohiei [i m\n\stirii azi“. Proiectul este
`nscris la faza pe Protopopiat a concursului ini]iat de c\tre Patriarhia Român\, „Mâini `ntinse spre
lucrarea poruncilor lui Dumnezeu“. (pr. Codrin LASL|U, Parohia Cernu)
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Activit\]ile parohiilor din Pro-
topopiatul One[ti, de pe Valea
Oituzului, s-au dinamizat `n
ultimii ani, remarcându-se
atât lucr\rile de construc]ie,
cât [i dezvoltarea proiectelor
social-filantropice. Parohia
Groze[ti - Oituz, Schitul „Sf.
~mp\ra]i Constantin [i Elena“
- Codreanu, Parohia „Sf.
Gheorghe“ Hârja au `n desf\-
[urare lucr\ri de construc]ie
de biserici, dar [i de centre so-
ciale `n care s\ se desf\[oare
activit\]i filantropice [i
misionare.
~n perioada 24-25 aprilie a.c., ~naltpreasfin]i-

tul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, a fost prezent `n familia mare a A[ez\-
mântului social-filantropic de la Hârja [i `n co-
munit\]ile parohiale de pe Valea Oituzului.

Prezen]\ arhiereasc\ la
A[ez\mântul social-filantropic 
de la Hârja [i la parohiile 
de pe Valea Oituzului

Vineri, 24 aprilie a.c., ~naltpreasfin]itul P\rin-
te Ioachim a vizitat Parohia Groze[ti - Oituz, ju-
de]ul Bac\u, `ntâlnindu-se cu preo]ii slujitori [i
credincio[ii din zon\,a vizitat biserica, luând act
de stadiul lucr\rilor de construc]ie [i a oferit sfa-
turi referitoare la solu]iile optime pentru conti-
nuarea acestora. A felicitat apoi pe p\rin]ii sluji-
tori pentru râvna [i perseveren]a cu care slujesc
`n aceast\ parohie, pentru programele liturgice [i
catehetice foarte bine adaptate nevoilor spirituale
[i duhovnice[ti ale comunit\]iidin Oituz.

A urmat vizita la Schitul „Sf. ~mp\ra]i Con-
stantin [i Elena“ - Codreanu, unde ierarhul s-a `n-
tâlnit cu ob[tea schitului, ctitorul [i muncitorii de
la [antierul bisericii [i de la corpul de chilii. La
Parohia Poiana S\rat\, ~naltpreasfin]itul P\rinte
Ioachim a fost prezent pe [antierul destinat orga-
niz\rii taberei de tineret a parohiei, observând sta-
diul lucr\rilor [i oferind câteva solu]ii tehnice [i
logistice `n vederea finaliz\rii acestora `n vara a-

cestui an. De asemenea, `n curtea taberei pentru
tineri, exist\ [i blocul alimentar [i sala de mese ce
deservesc activitatea misionar\ din aceast\ paro-
hie. Aici, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]iei Sale,
din vara aceasta, se vor organiza tabere [colare [i
catehetice la care vor participa copii [i tineri din
parohiile Eparhiei Romanului [i Bac\ului, `mpre-
un\ cu preo]ii din aceste comunit\]i parohiale. Se
vor organiza programe liturgice, catehetice, de te-
rapie ocupa]ional\ vor deprinde abilit\]i de comu-
nicare cu persoanele aflate `n dificultate, vor face
excursii, drume]ii, jocuri de grup [i alte activit\]i
specifice. A fost apreciat\ str\dania [i eficien]a
misiunii p\rintelui paroh, pe care ~naltpreasfin]ia
Sa l-a `ncurajat s\ continue lucrarea `nceput\.
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a sprijinit
financiar lucr\rile pentru instala]iile electrice la
acest obiectiv, oferind garan]ia colabor\rii [i pe
viitor pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sâmb\t\, 25 aprilie a.c., ~naltpreafin]itul P\-
rinte Ioachim s-a aflat `n mijlocul comunit\]ii pa-
rohiale de la Hârja acolo unde, dup\ slujba Sf. Li-
turghii, oficiat\ `n biserica parohial\, a s\vâr[it
slujba de pomenire pentru cei adormi]i, a binecu-
vântat pe cei prezen]i [i a `ncurajat preo]ii sluji-
tori s\ continue lucrarea misionar-pastoral\. Apoi

a vizitat [antierul din curtea Complexului social-
filantropic, organizat `n vederea realiz\rii de spa-
]ii de depozitare a alimentelor pentru Centrele re-
ziden]iale dedicate vârstnicilor, a unui atelier de
croitorie, a altuia pentru executat lumân\ri deco-
rative [i t\mâie, precum [i a unor spa]ii de cazare.

~naltul ierarh a vizitat pe cei 96 de b\trâni din
cele dou\ centre social-medicale, pe cei 20 de co-
pii ai Centrului de zi, precum [i pe angaja]ii insti-
tu]iei, pe care i-a binecuvântat [i `ncurajat s\ con-
tinue lucrarea de alinare a suferin]elor beneficia-
rilor, oferind tuturor iconi]e [i daruri pentru acti-
vitatea misionar\ `mplinit\. Tot `n aceea[i zi,
~naltpreasfin]ia Sa s-a `ntâlnit cu tinerii [i profe-
sorii voluntari de la dou\ Centre de tineret [i vo-
luntariat din One[ti, ale Asocia]iei“ Sf. Voievod
{tefan cel Mare - Hârja“, `n parteneriat cu colegi-
ile na]ionale unde ace[tia activeaz\, tineri care
vin la Hârja `n fiecare s\pt\mân\, conform unui
grafic `ntocmit la `nceputul anului [colar, `mpreu-
n\ cu dirigin]ii, pentru a oferi sprijin b\trânilor, a
ajuta la igienizarea spa]iilor interioare [i exterioa-
re, la servirea mesei, la cur\]at islazul [i la activi-
t\]ile specifice fermei de animale.

Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Ioachim, Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului,

Repere din activitatea Bisericii Ortodoxe
`n parohiile de pe Valea Oituzului
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Vizit\  de  lucru  pe  [antierul  de  la  Schitul  „Sf.  ~mp\ra]i  Constantin  [i  Elena“  -  Codreanu
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centrele reziden]iale de la Hârja, ale ParohieI „Sf.
Gheorghe“ [i ale Asocia]iei „Sf. Voievod {tefan
cel Mare“, au stabilit parteneriate [i cu alte insti-
tu]ii precum Universitatea Bucure[ti - Facultatea
de Sociologie [i Asisten]\ Social\, Crucea Ro[ie,
{coala Postliceal\ Sanitar\ „Carol Davila“, Cen-
trul Caritas Ia[i [i Asocia]ia Anatecor. Aceste in-
stitu]ii au ales centrele social-medicale de la Hâr-
ja ca partenere pentru domeniul de practic\ [i
examinare pentru profesia de asistent medical,
asistent social, infirmier, sor\ medical\, `ngrijitor
b\trân, Kinetoterapeut [i reflexoterapeut.

Simpozionul Colegiului Na]ional
al Asisten]ilor Sociali, la 
Centrul reziden]ial de la Hârja

De altfel, cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itu-
lui P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, la Complexul reziden]ial pentru per-
soane vârstnice de la Hârja, a avut loc, `n ziua de
24 martie, workshop-ul dedicat Zilelor Asisten]ei
Sociale, eveniment ce a avut rolul de a celebra
importan]a profesiei de asistent social, dar [i pe
to]i cei ce se implic\ `n munca social\, `n ajutora-
rea semenilor afla]i `n situa]ii de dificultate.

Tematica `ntâlnirii de anul acesta, la nivel inter-
na]ional, a fost“ Promovarea demnit\]ii [i valorii
oamenilor“, ocazie pentru a putea scoate ̀ n eviden]\
bunele practici folosite `n lucrul cu beneficiarul.

Programul activit\]ilor s-a desf\[urat conform
unei agende prestabilite, evenimentul `ncepând
cu primirea invita]ilor de c\tre pre[edintele Aso-
cia]iei „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, p\rintele
Ilarion Mâ]\, ce a rostit [i un cuvânt de binecu-
vântare [i apreciere a ~naltpreasfin]itului P\rinte
Arhiepiscop Ioachim.

Participan]ii la acest eveniment cultural au
fost directori sau reprezentan]i ai institu]iilor pu-
blice [i private de asisten]\ social\[i medical\:
Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i
Protec]ia Copilului Bac\u, Direc]iile de Asisten]\
Social\ din Bac\u, One[ti, Com\ne[ti, Moine[ti,
Buhu[i, Spitalele din jude]ul Bac\u, C\mine pen-
tru vârstnici, Centre de plasament pentru copii,
Centre de recuperare neuro-motorie, Centre de
`ngrijire paleativ\, Crucea Ro[ie, FSC [i alte
ONG-uri. Peste 40 de profesioni[ti `n domeniul
social [i medical au discutat aspecte importante
din via]a profesional\, posibilitatea parteneriatu-
lui public - privat, dl Lucian Bodor, pre[edintele
CNASR, filiala Bac\u aducând `n discu]ie im-
portan]a acestor reuniuni ale asisten]ilor sociali [i
a diver[ilor reprezentan]i de institu]ii, fie ele pri-
vate sau publice.

Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului P\-
rinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului [i
Bac\ului, `n perioada 25-29 martie, a avut loc
implementarea celei de a dou\ sesiuni de ex-
pertiz\ [i consultan]\ din anul 2015, oferit\ de
Senior Expert Homann Norbert, proiect fi-
nan]at de Prim\ria Ora[ului Bonn - Germania.

Experien]a domniei sale `n domeniul me-
dical, social [i economic de peste 40 de ani,
implicarea `n realizarea a 30 de spitale, cen-
tre pentru vârstnici [i copii, `l recomand\ ca
specialist `n activit\]ile pe care Asocia]ia“ Sf.
Voievod {tefan cel Mare - Hârja“ le desf\[oa-
r\ sau care sunt `n curs de implementare.

Expertul german a luat act de rezultatele
unor proiecte `ncepute: Centrul social - me-
dical pentru vârstnici, Centrul de zi pentru
copii, Ferma de animale, ateliere de lucru,
cât [i cele `n curs de realizare: Brut\ria soci-
al\, atelierul de croitorie, unitatea protejat\
ce are ca domenii de activitate ateliere de e-
xecutat obiecte brodate, lumân\ri decorati-
ve, diverse obiecte hand-made, serele de le-
gume, `nfiin]area unui compartiment medi-
cal de urgen]\ cu aparatur\ medical\ profe-
sional\ [i demararea unor lucr\ri de extinde-
re [i modernizare a vechiului Centru rezi-
den]ial pentru persoane vârstnice. Aceste
proiecte sunt finan]ate de sponsori, donatori,
iar cele `n curs de realizare, prin fonduri ne-
rambursabile provenite de la programele o-
pera]ional-structurale [i cele ale Consiliului
Jude]ean.

Expertiza economic\ a fost realizat\ pen-
tru toate structurile sociale men]ionate, din
perspectiva sustenabilit\]ii [i gener\rii de
venit.

Fondurile disponibile pentru a `ntre]ine
zilnic cei 150 de beneficiari (vârstnici din
centrele reziden]iale, domiciliu [i copii) sunt
insuficiente, ceea ce determin\ o abordare
de tip autofinan]are prin `nfiin]area activit\-
]ilor de economie social\, activit\]i ce ar
produce bunuri necesare hranei de zi cu zi [i
chiar comercializarea produselor `n comuni-
tate pentru a acoperi lipsurile de lichidit\]i
pentru plata celor 50 de angaja]i, utilit\]i [i
`ntre]inere, medicamente, igienico-sanitare
[i altele, pe care institu]ia le asigur\ din ce `n
ce mai greu.

~n 26 [i 27 martie a luat contact cu Uni-
tatea Administrativ Teritorial\ a Comunei
Oituz [i personalul implicat `n activit\]ile
sociale [i de proiectare, `n vederea g\sirii
de resurse viabile necesare comunit\]ii din
Oituz [i gestionarea acestor poten]ialit\]i
`n vederea sus]inerii A[ez\mântului de la
Hârja [i a altor entit\]i sociale din comuni-
tate. De asemenea, a vizitat unit\]ile de
brut\rie [i serele de legume din toat\ co-
mun\, pentru a implementa aceste modele
de bun\ practic\ [i la Hârja, cu scopul
sustenabilit\]ii activit\]ii [i eficientiz\rii
costurilor `n implementarea tuturor ser-
viciilor social-medicale la standardele de
calitate impuse de legisla]ie.

Finnann]aree  geermann\  peennttru  Connsulttann]\  offeeritt\
Asocia]ieei  ““SSff.  Voieevod  {tteeffann  ceel  MMaree““  -  Hârja

Cu  binecuvântarea  IPS  Arhiepiscop  Ioachim,  Parohia  Hârja  a  beneficiat  
de  consultan]\  financiar\  din  partea  expertului  german  Homann  Norbert,  

cu  scopul  sustenabilit\]ii  activit\]ii  [i  eficientiz\rii  costurilor  `n  implementarea  
tuturor  serviciilor  social-mmedicale  la  standardele  de  calitate  impuse  de  legisla]ie

Pagini  realizate  de  pr.
Ilarion  MÂ}|,  directorul
A[ez\mântului  social-
filantropic  de  la  Hârja
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MARTIE

01 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

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

nel Jupenschi, pe seama Parohiei Heltiu, Protopopiatul One[ti;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Constantin Cornel Jupen-

schi, pe seama Parohiei Heltiu;
- a organizat [i participat la procesiunea cu sfintele icoa-

ne [i sfintele moa[te aflate la bisericile din cuprinsul eparhiei,
desf\[urat\ `n Roman, cu participarea a peste 2000 de credin-
cio[i din `ntreaga eparhie. A rostit cuvânt ocazional;

02 - 03 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costic\ Busuioc, protopop al

Protopopiatului Bac\u,Pr. Vasile Vaida, Parohia „Sf. Ni-
colae“, Ia[i; Pr. Constantin Tomozei, Parohia „Precista“, Ba-
c\u; Pr. Ioan Berdan, Parohia „Sf. Nicolae“, One[ti;

04 martie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative

`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
05 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
06 martie
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\-

mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

07 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
08 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
09 martie
- a participat la Liturghia Sf. Grigore Dialogul la Cate-

drala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Arhim. Antonie Jeflea, M\n\sti-

rea Giurgeni; 
10 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Protos. Eftimie Bolin, M\n\sti-

rea R\chitoasa; Pr. Radu Grigora[, Parohia M\gura II; Pr. Ma-
rius Iacobeanu, Parohia Lazaret, Bac\u; Pr. Costic\ Busuioc,
protopop al Protopopiatului Bac\u; 

11 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Viorel Gavril\, Parohia „Sf.

~nviere“, Buhu[i; Pr. Lauren]iu Segneanu, Parohia Trife[ti; Pr.
Ovidiu Benescu, Roman; d-l Silviu Daniel Petrea, Roman; Pr.
Marian Gabriel Radu, Parohia Fulgeri[; Pr. Daniel Dumbrav\,
Parohia Podu Turcului I; Pr. Adrian }uglea, Parohia Camen-
ca; Pr. Radu Brânz\, Parohia „Sf. Haralambie“, Ia[i; Pr. Cipri-
an Iulian Bertea, Parohia Bote[ti; d-l Petric\ Burc\, Hemeiu[;
d-l Adrian Putin\, Bac\u; d-l R\zvan }uglea, Com\ne[ti; Pr.
Aurel Florin }uscanu, Parohia Trife[ti; 

12 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Adrian Ghinea, Parohia {er-

b\ne[ti; Pr. Ioan Deacu, Parohia „Izvorul T\m\duirii“, Bac\u;
Pr. Vasile Dragot\, Parohia „Na[terea Maicii Domnului“,
Mal, One[ti;

13 martie
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\-

mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

14 martie
- a participat la Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

15 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

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

16 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Titieni, Parohia Gledin;

Pr. Ioan Chirib\u, Parohia „Sf. ~mp\ra]i“, Bac\u; Pr. Gabriel-
Ciprian Albu, M\n\stirea Calapode[ti; Pr. Constantin Alupei,
protopop al Protopopiatului One[ti; Pr. Ioan Negoi]\, proto-
pop al Protopopiatului Sascut; Pr. Iulian Huminiuc, Parohia
R\chitoasa;

17 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Pr. Iulian Neculai Mu[at,

Parohia „Buna Vestire“, Bac\u; Pr. Adrian }uglea, Parohia
Camenca;

18 martie
- a realizat videoconferin]\ cu preo]ii din Protopopiatul

Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Dan Miloiu , Parohia „Sf.

Arhangheli“, M\n\stirea Ca[in; Pr. Dan Alexandru Antoce,
Parohia „Precista Mare“, Roman; Pr. Daniel Popa, Parohia
Bere[ti-Tazl\u; d-l Irinel-Florentin Andronache, Bac\u;

19 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Liviu Anghelu]\, Parohia

Corni;
20 martie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\-

mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

21 martie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

Agenda  de  lucru  a  IPS  P\rinte  Ioachim,  Arhiepiscopul
Romanului  [i  Bac\ului  pentru  lunile  martie  [i  aprilie  2015
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22 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“,

Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n trepta de iconom-stavrofor pe PC Pr. Iulian

Neculai Mu[at, Parohia „Buna Vestire“, Bac\u;
- a acordat „Crucea Moldav\“ pentru mireni d-lui Gheor-

ghe A.M.Ciobanu, Roman;
23 martie
- a oficiat Slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul `n Cate-

drala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
24 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al

Protopopiatului Buhu[i; Pr. Drago[ Munteanu, protopop al
Protopopiatului Roman;

- a participat la Slujba Privegherii la M\n\stirea „Buna
Vestire“, Tisa Silvestri;

25 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna Vestire“,

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

Ioan Cociorv\, pe seama M\n\stirii „Buna Vestire“, Tisa Sil-
vestri; 

- a oficiat Slujba tunderii `n monahism a sorei Ana (Adri-
ana) Bulgariu la M\n\stirea „Buna Vestire“, Tisa Silvestri;

26 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Alupei, protopop

al Protopopiatului One[ti; Pr. Ioan Bitir, M\n\stirea „Sfântul
{tefan cel Mare“, Sl\nic Moldova;

27 martie
- a oficiat Slujba Deniei Acatistului Bunei Vestiri la M\-

n\stirea „Acoper\mântul Maicii Domnului“, Valea Budului.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

28 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
29 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

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

xandru Grigora[, pe seama Catedralei arhiepiscopale „Cuvi-
oasa Parascheva“, Roman;

- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Bogdan Vasile Ciobanu,
pe seama Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“,
Roman;

- a asistat la Slujba de Te-Deum, oficiat\ la ziua de na[-
tere a ~naltpreasfin]iei Sale, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-
vioasa Parascheva“, Roman, de un sobor de preo]i, membrii
ai Administra]iei eparhiale. A rostit cuvânt de mul]umire;

30 martie
- a prezidat Examenul de capacitate preo]easc\, organizat

la Centrul eparhial Roman;
31 martie
- a prezidat [edin]a cu secretarii din protopopiatele eparhiei;
- a participat la `ntâlnirea cu profesorii de religie din ju-

de]ul Bac\u [i cu reprezentan]ii Asocia]iei „P\rin]i pentru Ora
de Religie“, (APOR);

APRILIE

01 aprilie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Acoper\mân-

tul Maicii Domnului“, Valea Budului;
- a participat la Concertul „~n vremea aceea“, sus]inut de

Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului la Casa de Cul-
tur\ din Roman. A rostit cuvânt ocazional;

02 aprilie
- a participat la lansarea volumului „Prietenul meu Ionu],

o poveste despre autism“, ce a avut loc la Hotel Decebal, Ba-
c\u. A rostit cuvânt ocazional;

- a participat la Concertul „~n vremea aceea“, sus]inut de
Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului la Teatrul de
Var\ „Radu Beligan“, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional; 

03 aprilie
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Florin Ioni]\, Parohia Br\tila

I; Pr. Romeo Sbârcea, Parohia „Sf. ~nviere“, Buhu[i; 
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la M\n\stirea „Acoper\-

mântul Maicii Domnului“, Valea Budului. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;

04 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepisco-

pal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Duminic\ 05 aprilie - Floriile
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Intrarea Domnu-

lui `n Ierusalim“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cu-

vioasa Parascheva“, Roman; 
- a organizat [i participat la Procesiunea de Florii `n

curtea Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“, Ro-
man, la care au fost prezen]i preo]i din Protopopiatul Roman,
elevii Seminarului Teologic „Episcop Melchisedec“ [i credin-
cio[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

Lunea Mare 06 aprilie
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative

`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
Mar]ea Mare 07 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
Miercurea Mare 08 aprilie
- a oficiat Taina Sfântului Maslu la Catedrala arhiepisco-

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

Joia Mare 09 aprilie 
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la Cate-

drala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Deniei Celor 12 Evanghelii la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cu-
vânt de `nv\]\tur\;

Vinerea Mare 10 aprilie 
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti;
- a oficiat Slujba Vecerniei Scoaterii Sf. Aer;
- a oficiat Slujba Prohodului Domnului la Catedrala arhi-

episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Sâmb\ta Mare 11 aprilie
- a participat la Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la

Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Duminica ~nvierii 12 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie a ~nvierii Domnului la Cate-

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

- a oficiat Slujba Vecerniei ~nvierii la Catedrala arhiepis-
copal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

13 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area Dom-

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

Constantin Custur\, pe seama Bisericii „~ntâmpinarea Dom-
nului“, Bac\u; 

- a oficiat Slujba de parastas pentru episcopul Ioachim
Vasluianul, la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A ros-
tit cuvânt comemorativ;

14 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu prilejul pomenirii Sfântu-
lui Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului. A rostit cu-
vânt de `nv\]\tur\;

15 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Petru Roncea, Parohia

Vii[oara;
16 aprilie
- a participat la cea de-a X-a edi]ie a „Zilelor Medicale

Nem]ene“, eveniment organizat la Piatra Neam] de Colegiul
Medicilor Neam] [i Ordinul Asisten]ilor;

17 aprilie
- a oficiat Slujba Sfin]irii Aghiezmei Mici din Vinerea

Luminat\, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parasche-
va“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

18 aprilie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Acoper\mân-

tul Maicii Domnului“, Valea Budului;
19 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Buna Vestire“,

Tisa Silvestri. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
20 aprilie
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „Buna Vestire“,

Tisa Silvestri;
21 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
22 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al

Protopopiatului Buhu[i; Pr. Bogdan C\rare, Biserica „Sf. An-
drei Criteanul“, Bac\u; Pr. Ionel Doru, Parohia „Pogorârea
Duhului Sfânt“, Roman; d-l R\zvan Lucinschi, Bac\u; 

23 aprilie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS

Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta
Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe“, Boto[ani; 

24 aprilie
- a prezidat {edin]a Consiliului director al Funda]iei „E-

piscop Melchisedec“;
- a efectuat vizit\ canonic\ la Schitul „Sf. ~mp\ra]i Con-

stantin [i Elena“, Pasul Oituz, Parohia Groze[ti-Oituz [i Paro-
hia Poiana S\rat\;

25 aprilie
- a oficiat slujba de pomenire pentru cei adormi]i din Pa-

rohia Hârja;
26 aprilie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Gheorghe“,

Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\; 
- a oficiat slujba Sfintei Cununii tinerilor Florin [i M\d\-

lina Ursu, la Biserica „Sf. ~mp\ra]i“, One[ti;
27 aprilie
- a realizat videoconferin]\ cu preo]ii din Protopopiatul

Bac\u;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
28 aprilie
- a realizat videoconferin]\ cu preo]ii din Protopopiatul

Moine[ti;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Berdan, Parohia „Sf.

Nicolae“, One[ti; Pr. C\t\lin Micl\u[, Parohia „Sf. Vasile“,
Roman;

29 aprilie
- a realizat videoconferin]\ cu preo]ii din Protopopiatul

Buhu[i;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l Dumitru Sandu, Bac\u; d-l

prof. Constantin Adamovici, Roman; d-na Iuliana Chiper, Ba-
c\u; d-l Bogdan Botezatu, Bac\u; Pr. Gabriel Drug Grecu, Pa-
rohia Bârs\ne[ti-Gura V\ii; Diac. Marian Vrânceanu, M\n\sti-
rea „~n\l]area Domnului“, M\gura Ocnei; Pr. Emilian Laz\r, Pa-
rohia Române[ti; Pr. Ioan Bârg\oanu, Parohia „Buna Vestire“,
M\n\stirea Ca[in; Pr. Adrian Alexandrescu, Parohia Mele[cani;
Pr. Constantin Munteanu, Parohia Slobozia-St\ni[e[ti; Pr. Ionu]
C\s\neanu, inspector de religie Bac\u; Pr. C\t\lin Micl\u[, Pa-
rohia „Sf. Vasile“, Roman; d-l Damian Vasilache, Roman;

30 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Radu, Parohia

„Schimbarea le Fa]\“, Bac\u; Protos. Pahomie Parfene, M\-
n\stirea „Sf. Antipa de la Calapode[ti“; Pr. Aurel Cârlan,
Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u.. (au consemnat arhid.
Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial, [i arhid. Ioan
CIOBANU, Secretar)
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