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Prin Hristos `nviat, totul intr\
`ntr-o alt\ etap\ a existen]ei
 Pastoral\ la s\rb\toarea ~nvierii Domnului nostru Iisus Hristos 
Iubitului nostru cler, cinului
monahal [i tuturor dreptm\ritorilor cre[tini din aceast\ de
Dumnezeu p\zit\ [i binecuvântat\ eparhie, har, mil\ [i pace
de la ~nduratul Dumnezeu, iar
de la noi, arhiereasc\ binecuvântare!
Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
HRISTOS A ~NVIAT!
S\rb\torim `n bucurie duhovniceasc\ binecuvântatul praznic al ~nvierii Domnului.
Lumina Pa[telui se revars\ din nou, ca un har,
`n sufletele noastre [i ne `mbie s\ cânt\m cu
veselie: „Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pre moarte c\lcând [i celor din mormânturi via]\ d\ruindu-le“.

O realitate m\rturisit\
de peste dou\ milenii
Evenimentul petrecut acum aproape dou\
mii de ani este un fapt istoric, dar, `n acela[i
timp, el r\mâne metafizic. Istoric, pentru c\ se
sprijin\ pe m\rturia vie [i explicit\ a apostolilor,
care au v\zut mormântul gol. Metafizic, `n sensul c\ evenimentul s-a s\vâr[it dup\ ce istoricitatea lui Hristos s-a `ncheiat pe p\mânt prin
pecetluirea mormântului. Dup\ ~nviere, apostolii au v\zut pe ~nv\]\torul lor `ntr-o `nf\]i[are nou\, ce nu mai apar]inea acestei lumi. Trupul S\u
avea alte atribute ce nu corespundeau cu cele pe
care ei le cuno[teau. De aceea ochii lor erau
]inu]i uneori s\ nu-L cunoasc\ (cf. Luca 24, 16).
Ar\t\rile Mântuitorului de dup\ ~nviere, potrivit planului lui Dumnezeu, au avut rolul de a
`nt\ri credin]a ucenicilor `n dumnezeirea Sa,
pentru ca ace[tia, ulterior, s\ ne-o `nt\reasc\ pe
a noastr\. Sfântul Ioan evanghelistul precizeaz\
cu mult\ t\rie, spunând: „Ceea ce era de la `nceput, ceea ce noi am auzit, ceea ce ochii no[tri
au v\zut, ceea ce am privit [i ceea ce mâinile
noastre au pip\it... aceea v\ vestim [i vou\ pentru ca [i voi s\ ave]i p\rt\[ie cu noi“ (I Ioan 1,
1-3). A[adar, apostolii „au v\zut [i au crezut“
anul II (IX) nr. 3-4

(cf. Ioan 20, 8) c\ Hristos a `nviat din mor]i, iar
noi ne fundament\m credin]a pe spusele lor.
Toat\ predica de mai târziu a apostolilor va
avea ca subiect principal ~nvierea prezis\ de
Sfintele Scripturi (cf. I Cor. 15, 4). Au m\rturisit acest eveniment cu atâta fermitate, `ncât nici
moartea nu i-a mai `nfrico[at, nici pe ei, nici pe
cei care le-au urmat lor. De dou\ mii de ani se
proclam\ aceast\ realitate: „Hristos a `nviat!“ „Adev\rat a `nviat!“. Altfel spus, El este viu [i
ne cheam\ la `nviere.

Semnele dragostei lui Dumnezeu
Iubi]ii mei,
Aceste cuvinte nu trebuie doar ascultate, ci
[i p\trunse `n profunzimea lor. Iisus cel `nviat
din mor]i este mereu Acela[i, acum [i `n veci
(cf. Evr. 8, 13). Aceea[i Persoan\ care a petrecut un anumit crâmpei al istoriei, fizic, printre
oameni. ~ns\, dup\ ~nviere, El se manifest\ diferit fa]\ de cei care L-au cunoscut `n trup, precum [i fa]\ de noi cei care nu L-am v\zut. El este recunoscut de c\tre noi prin gesturile Sale pe
care ni le-a l\sat spre aducere aminte de El.
Sunt semnele dragostei Sale pe care le distingem `n puterea credin]ei `n existen]a Lui.
Oamenii a[teapt\ s\ vad\ un Iisus biologic,
a C\rui fa]\ este ca a noastr\, al C\rui trup este,
de asemenea, ca al nostru [i ale C\rui ve[minte
seam\n\ cu ale noastre. Ori, El nu este nimic
din toate acestea. Iisus `nviat face parte dintr-o
alt\ realitate, superioar\ celei `n care a tr\it,
pentru c\ `nvierea Lui nu a fost o reanimare sau
o revenire la via]a de dinainte, a[a cum s-a petrecut cu Laz\r din Betania. Nu!
Hristos nu a murit [i a `nviat pentru a retr\i
`nc\ o dat\ `n aceast\ istorie. ~nviind din mor]i,
Hristos a distrus zidul care separ\ lumea v\zut\
de cea nev\zut\, unde spa]iul, timpul [i moartea
nu mai exist\. Prin Hristos `nviat, totul intr\ `ntr-o alt\ etap\ a existen]ei, se creeaz\ un nou
testament, iar por]ile Raiului se deschid pentru
cei susceptibili s\ perceap\ puterea ~nvierii.

Puterea irezistibil\ a ~nvierii
De aceea, `n ciuda tuturor for]elor malefice,
care amenin]\ lumea [i Cosmosul, Dumnezeu
este realitatea ce d\ perspectiv\ omului [i Crea]iei. Chiar dac\ materialele se degradeaz\ (entropie - spun savan]ii), chiar dac\ mun]ii se des-

compun (fenomenul de eroziune), sau stelele
(`ntre care [i soarele, astrul galaxiei noastre) `[i
epuizeaz\ formidabila lor energie, puterea inimaginabil\ [i irezistibil\ a ~nvierii face s\ se reafirme totul [i toate. Din mormântul gol, lumina
~nvierii se r\sfrânge peste `ntreaga natur\ psihosomatic\ a omului, precum [i peste firea fiin]elor [i lucrurilor f\r\ con[tiin]\ de sine, preg\tindu-le pentru ziua cea mare a transfigur\rii lor,
când vor primi atribute ca cele ale lui Hristos
`nviat din mor]i. Astfel, prin `nviere, omul [i
crea]ia cap\t\ un sens, o finalitate, iar lumina
lui Hristos `nviat lumineaz\ `ntreg Universul,
pân\ `n str\fundurile sale, `ncât, prin El, [i tenebrele devin lumin\.

Mormântul gol, fereastra
c\tre lumea de dincolo
Dreptm\ritori cre[tini,
Dup\ aceste `nv\]\turi, trebuie s\ fim convin[i c\ trupul lui Hristos `nviat ne d\ garan]ia
c\ lumea cealalt\ exist\. Trupul Lui, Care a fost
asemenea trupului nostru, dup\ ~nviere dobânde[te `nsu[irile lumii de dincolo. Prin urmare,
mormântul gol a devenit fereastra prin care se
poate `ntrez\ri lumea de dincolo. Trupul lui Hristos `nviat, pe care apostolii L-au v\zut [i L-au
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pip\it, are caracteristicile lumii transcendentale.
Dup\ ~nviere, Hristos este vizibil [i invizibil `n
acela[i timp. ~[i manifest\ `nsu[iri [i din lumea
aceasta, dar [i din cea de dincolo. Trece prin
u[ile `ncuiate, `ns\ pe mâinile, picioarele [i
coasta Lui are imprimate semnele acestei lumi.
El poart\ stigmatele trecutului, `ntru totul fiind
dincolo de lume.

~nvierea, un prezent continuu
Acestea fiind spuse, preciz\m c\ ~nvierea Lui
nu este numai un fapt trecut, ci [i unul actual.
Când zicem „Hristos a `nviat!“ nu `nseamn\ c\
ne referim la ceva ce s-a petrecut [i nu se va mai
petrece niciodat\. ~nvierea este un eveniment care se repet\ permanent `n istorie. Conven]ional,
spunem c\ „Hristos a `nviat!“ pentru a ar\ta c\
Iisus a ie[it din mormânt `ntr-un anumit timp al
istoriei, `ns\, `n realitate, trebuie s\ `n]elegem c\
El `nvie de fiecare dat\ când `n\l]\m mintea
noastr\ c\tre El, când credem `n El, când ~i recunoa[tem semnele dragostei Sale pentru noi,
când ne recunoa[tem `n El [i El `n noi, când
ader\m la `nv\]\tura Lui [i `mplinim voia Lui.
Iubi]i credincio[i,
Dac\ ~nvierea este un eveniment mereu actual, `n care [i prin care noi ne orient\m `n istorie,
aceasta ne d\ posibilitatea s\ ne bucur\m pentru
c\ [tim [i cunoa[tem sensul vie]ii noastre p\mântene. Prin ~nviere [tim s\ ne definim `n contextul
acestei lumi trec\toare, iar aceasta ne d\ o imens\
lini[te. Prin ~nviere, neamurile oprimate, minorit\]ile exploatate sunt chemate s\ realizeze o nou\
ordine uman\ `n lume, aceea a p\cii, a egalit\]ii,
a iubirii, prin Hristos `nviat. Dac\ Hristos `nvie
de fiecare dat\, `n fiecare persoan\ [i `n fiecare epoc\ a istoriei, atunci, ast\zi suntem chema]i [i
noi s\ `ncingem hora bucuriei pe `ntreaga planet\
ca s\ se instaleze o nou\ ordine moral\ `n lume.
Sunt pe P\mânt atâtea na]iuni a[a-zis libere, care
tr\iesc `n ]\ri supradezvoltate, unde Hristos nu
`nvie, pentru c\ ele persist\ deliberat `n a tr\i `n
cea mai neagr\ sclavie moral\. Au fost prinse de
idolatria modern\ a banilor, a puterii, a slavei de[arte, a drogurilor, a prostitu]iei etc. De aceea,
sunt `ncartiruite `n propriile `nchisori [i refuz\ s\
se elibereze, s\ zboare c\tre eternitatea lui Dumnezeu, singura cetate de sc\pare unde se poate
tr\i `ntr-adev\r liber.

Hristos rezolv\ orice criz\
Omul `[i imagineaz\ c\ poate accede la libertate prin tehnic\, economie de pia]\ etc., `ns\
f\r\ Dumnezeu. Se `n[al\ amarnic. De[i el poate
elabora sisteme politico-economice [i sociale
foarte bune, care asigur\ popoarelor cele necesare traiului p\mântesc, nu credem c\ acestea
duc la devenirea `ntru fiin]\. Niciun sistem po4

litic, chiar de ar fi perfect, nu poate asigura
mântuirea `n Hristos `nviat.
Actualmente, societatea uman\ se confrunt\
cu o crunt\ criz\ economico-social\, care genereaz\ alte crize, - iar dac\ nu suntem vigilen]i -,
chiar [i pe cea spiritual\. Deocamdat\ nu se `ntrevede o normalizare a lucrurilor. De aceea, acum este timpul s\ ne reorient\m c\tre Hristos,
pentru c\ El ne va inspira cum s\ abord\m lucrurile. El nu intervine concret `n istorie, pentru
c\ ne-ar `ngr\di libertatea, dar, prin puterea Duhului Sfânt, ne inspir\ s\ ie[im din orice criz\.
S\-i cerem ajutorul!

Bucuria este semnul evident
al credin]ei `n Hristos `nviat
A[adar, Pa[tile anun]\ omului adev\rata libertate [i izb\vire. Hristos dore[te un popor de oameni liberi, elibera]i de ispita banului, a puterii;
un popor care [tie s\ tr\iasc\ `n raiul fericirilor,
acolo unde se afl\ adev\rata libertate. Mântuirea
adus\ de Hristos rezid\ `n profilarea „s\racilor
cu duhul“, „blânzilor“, „pacificatorilor“, „`nseta]ilor de dreptate“, „milostivilor“ etc.
Dac\ avem certitudinea c\ Hristos `nviat lucreaz\ prin noi `n lume [i m\rturisim c\ `n zidul
mor]ii s-a deschis o fereastr\ spre ve[nicie; dac\
[tim c\ drumul fericirilor duce `ntr-o direc]ie sigur\ [i plin\ de via]\; dac\ ne recunoa[tem [i r\mânem `n comuniune cu cei `nvia]i de Hristos,
mo[ii [i str\mo[ii no[tri - sfin]ii Bisericii -, `nseamn\ c\ harul ne va transfigura [i pe noi [i ne
va aduce bucuria libert\]ii paradisiace. Bucuria
este semnul evident al credin]ei `n Hristos `nviat, iar demnitatea de cre[tin ne d\ posibilitatea
s\ `nviem prin Biserica lui Hristos, `n puterea
Duhului Sfânt.

Preaiubi]i fii suflete[ti,
Cu astfel de gânduri m-a inspirat Dumnezeu
pentru praznicul ~nvierii de anul acesta. La
vârsta mea de 94 de ani `mplini]i, chiar dac\
m\dularele trupului nu m\ mai slujesc ca `nainte, duhul `mi este osârduitor, iar prin Hristos
`nviat, am bucuria c\ `n eparhia noastr\, binecuvântat\ de Dumnezeu, toate se `mplinesc cu bun\ rânduial\. Preasfin]itul nostru arhiereu Ioachim, ajutat de colaboratorii no[tri, având atribu]ii chiriarhale fixate de Sfântul Sinod, se str\duie[te s\ `nfrunte greut\]ile timpului [i s\ coordoneze cu mult\ competen]\ treburile administrativ-gospod\re[ti [i cultural-sociale ale eparhiei. De aceea, v\ `ndemn p\rinte[te s\-i da]i tot
sprijinul [i cuvenita cinste, deoarece [i prin
aceasta ve]i `mplini voia lui Hristos.
Pentru c\ vremurile sunt tulburi, greut\]ile se
`nmul]esc, agita]ia lumii spore[te, acum este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate, credin]\ [i n\dejde ca s\ putem sta „`mpotriva duhurilor r\ut\]ii, care sunt `n v\zduh“ (Efeseni 6,12). De aceea,
ascultarea, `ncrederea, sinceritatea, r\bdarea, fr\]ietatea, `ntrajutorarea s\ fie virtu]ile care s\ v\ caracterizeze pe fiecare. Am n\dejde c\, `n calitate
de fii [i fiice ale eparhiei noastre, cler [i credincio[i, c\ci „sunte]i trupul lui Hristos [i m\dulare
(vii ale Bisericii) fiecare `n parte“ (I Corinteni 12,
27), v\ ve]i face datoria fa]\ de voi `n[iv\, fa]\ de
]ar\ [i Biserica noastr\ dreptm\ritoare, promovând
valorile ei spirituale [i culturale, `mplinind, dup\
chemarea [i darurile fiec\ruia, voia lui Dumnezeu.
~ncredin]ându-v\ de toat\ dragostea `n Hristos-Domnul, r\mân al vostru p\stor sufletesc,
care v\ dore[te tot binele [i mântuirea sufletelor.
Hristos a `nviat!

† Eftimie,
Episcopul Romanului
martie-aprilie 2009
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Urcu[ spre ~nviere
† Ioachim B|C|UANUL ,
Arhiereu-v
vicar
al Episcopiei Romanului
Cea de-a IV-a duminic\ din Postul Mare
este `nchinat\ Sfântului Ioan Sc\rarul. Acest
cuvios p\rinte a scris una dintre cele mai importante opere de spiritualitate, numit\ Scara
virtu]ilor, al c\rei con]inut a `nsemnat imens
pentru lumea cre[tin\. Scara Sfântului Ioan
este, dup\ cum apreciaz\ unii teologi, cea mai
puternic\ scriere dup\ Sfânta Scriptur\ [i
Sf=nta Liturghie. Este Constitu]ia sau cartea
care analizeaz\ cel mai bine civiliza]ia spiritualit\]ii ortodoxe.
Sfântul Ioan Sc\rarul este cel care, din materialele deja existente de la Sfântul Vasile cel
Mare, Sfântul Atanasie, Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Ioan Gur\ de Aur, a creat trepte
suitoare spre bucuria cuno[terii lui Dumnezeu.
Autorul Sc\rii este cel care precizeaz\ cel mai
bine c\ la Dumnezeu nu se poate urca decât pe
scara virtu]ilor. Via]a cre[tinului – mai ales cea
ascetic\ –, `n Biserica lui Hristos, este
comparabil\ cu o scar\ care urc\ la cer.

Hristos, scara care
a unit cerul cu p\m=ntul
Sfântul Ioan a tr\it, dup\ cum se relateaz\
`n biografia lui, `n pustiul Sinai, `n pe[terile
din jurul M\n\stirii „Sfânta Ecaterina“, unde,
mai târziu, ajunge [i stare]. Ca vie]uitor al
pustiului, la poalele muntelui pe care a coborât
Dumnezeu la Moise, el petrecea `n ascez\
des\vâr[it\, `n rug\ciune [i lucrare, gândind la
`ntreaga lume, la destinele oamenilor care
sufereau din cauza r\ului existent `n lume.
{i-n epoca `n care a tr\it Sfântul Ioan existau pelerini care urcau pe munte pentru a se
ruga, `n locul unde Domnul s-a ar\tat profetului Moise. Aceast\ urcare, ascensiune, a lor a
devenit pentru Sfântul Ioan simbolul vie]ii
noastre spirituale cre[tine. Gândea adesea, o
exprim\ `n inegalabila sa oper\ ascetic\, c\
cel care a unit Cerul cu P\mântul, coborând ca
pe o scar\ la oameni, a fost Dumnezeu Omul
– Iisus Hristos. Maica Domnului a fost asemuit\ cu o scar\ pe care S-a coborât Dumnezeu la noi ca s\ ne restaureze fiin]ial, adic\
s\ ne scoat\ din robia p\catului [i a mor]ii.
Din momentul coborârii lui Dumnezeu,
umanitatea a `n]eles c\ cerul nu este departe
de noi [i ne este accesibil, pentru c\ de la
venirea lui Hristos `n trup exist\ o scar\ ale
c\rei trepte, urcându-le, putem accede la comuniunea cu Dumnezeu.
anul II (IX) nr. 3-4

Pe scara virtu]ilor,
oprirea `nseamn\
coborâre
Observând pelerinii care
urcau pe munte, Sfântul Ioan
Sc\rarul a `n]eles c\ niciodat\ nu trebuie s\ ne oprim
din ascensiune, c\ci cel care
nu urc\ va fi nevoit s\ r\t\ceasc\ `n valea plângerii, r\mânând captiv tenebrelor,
ignoran]ei, necunoa[terii.
Or, via]a ve[nic\, c\tre care
tindem mereu, `n calitate de
cre[tini [i practican]i ai virtu]ilor, este aceasta: „s\ Te cunoasc\ pe Tine, singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis“ (Ioan 17, 3).
Atunci când urc\m pe o scar\ oarecare putem
face câte o oprire, `ns\ pe scara virtu]ilor, oprirea
`nseamn\ coborâre. De aceea, cel ce s-a angajat `n
urcu[ul duhovnicesc nu trebuie s\ se opreasc\. Experien]a rug\ciunii, `n aceast\ privin]\, este revelatorie. Atunci când omul rug\ciunii se opre[te s\ se
roage pentru un anumit timp – deoarece, s\ zicem,
are alte lucruri de `mplinit – `i este greu s\ reia rug\ciunea, a[a cum o avea mai `nainte. ~i este greu
s\-[i re`ncarce inima [i sufletul cu energia pe care
a avut-o mai `nainte [i `ncepe s\ coboare `n lumea
sensibil\. Dac\ sufletul `nceteaz\ s\ mai urce, el
coboar\ imediat, pierzând ceea ce a dobândit mai
`nainte prin experien]a mistic\.
~ntr-adev\r, via]a noastr\ este ca o cale, ca
un drum. Dar calea trebuie s\ fie Hristos. Cel
care dore[te s\ ia acest drum [i gânde[te c\ poate fi cre[tin, chiar dac\ se opre[te din drum, se
`n[al\ pe sine [i-L `n[al\ [i pe Dumnezeu. ~n
via]a de cre[tin, dac\ nu facem nimic pentru
Dumnezeu [i nu c\l\torim cu El [i prin El, ne r\t\cim [i putem s\ ne pierdem, c\ci umbl\m `n
noaptea ispitelor [i a f\r\delegilor acestei lumi.

~n urcu[ul duhovnicesc
nu suntem singuri
Rostul Duminicii Sfântului Ioan Sc\rarul este
de a ne `ndruma s\ mergem permanent `nainte
c\tre Hristos, `n puterea Duhului Sfânt. Când ostenim [i nu mai putem urca spre El, purtând pe umeri crucea lui Hristos, s\ nu dezn\d\jduim, pentru c\ suntem `n comuniunea Bisericii. Iar atunci
când viem `n aceast\ comuniune, cel\lalt de lâng\
noi, care merge pe aceea[i cale, devine un Simon
din Cirene, care ne ajut\ s\ ducem crucea mai departe. ~n urcu[ul duhovnicesc trebuie s\ `n]elegem c\ nu suntem singuri, ci purt\m crucea pe
care Hristos a pus-o pe umerii no[tri, adaptat\

fiin]ei noastre. Ca s\ `n]elegem mai bine acest aspect al purt\rii crucii lui
Hristos, s\ ne imagin\m
drumul Golgotei, cu
Iisus Care-[i purta
Crucea spre r\stignire.
Dup\ ce
Iisus a fost
osândit la
moarte, prin
r\stignire,
solda]ii romani L-au obligat s\-{i
poarte crucea
pe drumul calvarului, dar ostenit de atâtea batjocuri, scuip\ri [i schingiuiri a c\zut de mai multe
ori sub povara lemnului osândirii. Cum
solda]ii voiau s\-[i `mplineasc\ mai repede ordinul pe care-l primiser\, au silit pe un Simon
din Cirene, care se `ntorcea de la ]arin\, s\
poarte crucea lui Iisus. Obligat, Simon ia
crucea [i urc\ `n urma lui Iisus pe Golgota. Iisus, bine`n]eles c\ a auzit [i a v\zut totul, cum
acel Simon a fost silit s\ duc\ povara ru[inoas\
`n locul altuia. Ce imagine?! Domnul merge
`nainte cu capul plecat, iar Simon nemul]umit
[i cârtind c\ a fost sustras din drumul s\u, ~i
târ\[te Crucea, mergând `n urma Sa.

Orice urcu[ presupune
efort, echilibru [i for]\
„Simoni“ de ace[tia exist\ pân\ ast\zi.
Purtându-ne crucea, care de fapt, este a lui
Hristos, pentru c\ via]a noastr\ ~i apar]ine
Lui, o t\râm sili]i ca [i Simon din Cirene, o
suport\m. Uit\m c\ Hristos ne-a dat [i via]a,
dar ne-a dat [i crucea. Uit\m c\ via]a noastr\
este un urcu[ c\tre ~nviere, uit\m de cuvintele
prin care ne-a spus c\ „`n lume necazuri ve]i
avea“ (Ioan 16, 33). Uit\m c\ orice urcu[ pe o
scar\ presupune efort, echilibru [i for]\.
Din punct de vedere duhovnicesc, for]a care
ne ajut\ s\ urc\m pe scara care duce la cer sunt
virtu]ile. „Virtute“, `n limba greac\, `nseamn\
putere. Deci, când `mplinim o virtute din cele
prescrise de Sfântul Ioan Sc\rarul se adaug\ sufletului nostru o putere, o energie, care ne propulseaz\ c\tre `n\l]ime.
A[adar, `ndemnul din Duminica Sfântului
Ioan Sc\rarul poate fi astfel rezumat: cre[tini,
tot `nainte c\tre Hristos, ca s\ ajungem la poarta
Raiului, unde ne a[teapt\ El, cel care se va recuno[te `n chipul pe care ni l-a dat `n dar [i-n faptele pe care le-am `mplinit spre slava Lui! 
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Oricare parohie sau m\n\stire din Episcopia
Romanului, care are `n derulare investi]ii,
privind construc]ia [i repara]iile la biserici,
poate solicita subven]ii de la stat.

INFO
ECONOMIC

Etapele ob]inerii de sprijin financiar
de la stat, pentru unit\]ile de cult
Din bugetul Secretariatului de
Stat pentru Culte, pe anul `n
curs, oricare parohie sau m\n\stire din Episcopia Romanului, care are `n derulare investi]ii, privind construc]ia [i repara]iile la biserici, poate
solicita subven]ii, cu condi]ia
de a prezenta la Centrul
Eparhial, `n cel mai scurt timp,
documenta]ia necesar\.
de pr. Vasile
GHINI}|-{
{ERBAN,
Consilier Economic
Pentru ca unit\]ile de cult s\ poat\ accesa aceste fonduri, este necesar ca preotul paroh,
conduc\torul unit\]ii respective, s\ `ntocmeasc\
documenta]ia legal\ necesar\ [i s\ o transmit\
prin intermediul Centrului Eparhial Roman,
respectiv Sectorul Economic, Secretariatului de
Stat pentru Culte, Bucure[ti, p=n\ cel mai t=rziu
pe 15 mai 2009.
Pentru cei interesa]i, `n vederea unei cât mai
bune `n]elegeri [i a u[ur\rii `ntocmirii dosarului
cu actele necesare, expunem metodologia de
urmat, conform Ghidului utilizatorului, de pe
site-ul amintit.

~ntocmirea dosarului
pentru ob]inerea de subven]ii
Dosarul depus `n vederea ob]inerii de sprijin
financiar trebuie s\ cuprind\: o cerere tip, autoriza]ia de construc]ie, avizul de specialitate pentru
Monumentele Istorice (dac\ este cazul), avizul
Comisiei de pictur\ bisericeasc\ (dac\ este cazul),
proiect de asisten]\ social\ (pentru activit\]ile de
asisten]\ social\), oferte de pre] (de ex. transport,
`nchiriere sal\ etc. – pentru activit\]ile de asisten]\ social\ [i evenimente), devizul analitic pentru
lucr\rile r\mase de executat, fotografii cu stadiul
actual al lucr\rilor, dosar de `ncopciat.
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Indica]ii privind
completarea cererii tip
Pentru cererea tip se ia `n considerare doar
modelul de pe site. Toate rubricile cererii sunt
obligatorii, `n afar\ de rubricile „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice“ [i „Avizul Comisiei de pictur\ bisericeasc\“, unde, dac\ nu este cazul, se pune o cratim\. Rubrica „Autoriza]ia de constuc]ie“ este obligatorie, cu excep]ia lucr\rilor de pictur\ [i a celor de repara]ii
curente. La rubrica „Motivarea cererii“ se detaliaz\ obiectul cererii [i felul de lucr\ri pentru
care este solicitat sprijinul financiar.
Valoarea devizului lucr\rilor (dup\ devizul
anexat) r\mase de executat cuprinde [i TVA-ul.
Stadiul lucr\rilor pentru construc]ii: organizare de [antiere, cota 0, cota 4, cota 10, `n ro[u,
finisare etc. Stadiul lucr\rilor pentru pictur\: `n
procent din totalul suprafe]ei de pictat.
Lipsa men]ion\rii subven]iilor primite de la
Ministerul Culturii [i Cultelor atrage nulitatea
cererii. Dac\ sumele nu au fost justificate `n totalitate, dosarul nu se ia `n considerare. Semn\tura [i [tampila solicitantului sunt obligatorii.

Anexe
Se bifeaz\ la anexe actele care au fost ata[ate dosarului.
Autoriza]ia de construc]ie, eliberat\ potrivit
Legii nr. 50/ 1991, privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, se va ata[a
`n copie xerox, semnat\ [i [tampilat\ de solicitant, cu men]iunea „conform cu originalul“.
~n cazul monumentelor istorice [i al bunurilor din patrimoniul cultural na]ional se va
prezenta [i o copie a Avizului de specialitate al
Ministerului Culturii [i Cultelor.
~n cazul lucr\rilor de pictur\ a bisericii sau a
paraclisului, se va prezenta [i copia avizului eliberat de Comisia pentru pictur\ bisericeasc\,
precum [i proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictur\ bisericeasc\ a Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ata[a `n copie xerox, semnate [i [tampilate de solicitant, cu men]iunea
„conform cu originalul“. De asemenea, se va
prezenta [i devizul semnat cu pictorul, datat, pe
lucr\rile r\mase de executat, `n RON, [i semnat
de c\tre ambele p\r]i (pictorul [i preotul sau
consiliul parohial).
martie-aprilie 2009

Sumele acordate vor fi virate `n contul institu]iei
solicitante. ~n cazul `n care contul este trecut
gre[it, sumele se vor vira `n conturile eparhiei
apar]in\toare sau autorit\]ii de cult.

Unit\]i de cult din Episcopia Romanului,
care au primit subven]ii de la stat
~n anexa nr. 3/27/02a, au fost publicate pe Site-ul Ministerului Culturii [i Cultelor
(www.culte.ro), unit\]ile de cult care beneficiaz\ de prevederile Ordonan]ei Guvernului nr.
82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, aprobat\ cu complet\ri [i modific\ri prin Legea nr. 125/2002.
~ntre cele men]ionate, se reg\sesc [i unit\]i de cult din Episcopia Romanului, respectiv din
Jude]ele Bac\u [i Neam], conform tabelului de mai jos, respectând pozi]ia din tabelul oficial.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
68
69
70
71
72
73
76
441
445

Parohia „~n\l]area Domnului"
Parohia „Sfântul Gheorghe"
Parohia „Sfin]ii Voievozi"
Parohia „Adormirea Maicii Domnului"
Parohia „Sfântul Ioan"
Biserica `n construc]ie din One[ ti
Biserica „Sf. Mucenic Pantelimon"
Catedrala Moine[ ti din cartierul Luc\ce[ ti
Biserica „Sf. Gheorghe"
Repara]ii fa]ad\ la biserica parohiei „Sf. Nicolae"
Biserica parohiei „Sf. ~mp\ra]i Constantin [ i Elena"
Construire Biserica „Na[ terea Maicii Domnului"
Construire Biserica „Sf. Gheorghe" din parohia Livezi
Parohia „Bratila 1"
Biserica „Adormirea Maicii Domnului"
Biserica „Sfântul Apostol [ i Evanghelist Ioan"
Biserica „Na[ terea Maicii Domnului"
Biserica „Buna Vestire"
Biserica „Sf. Neculai"
Biserica „Sf. Ioan"
Biserica „Sf. Ilie"
Biserica „Sf. Dumitru"
Biserica „Sf. Sofia"
Parohia „Pance[ ti"
Parohia „Valea Budului"
Episcopia Romanului
Parohia Iuc[ a

Devizul de lucr\ri
Trebuie transmis la pre]uri actualizate (`n
RON) [i potrivit reglement\rilor `n vigoare privind taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru lucr\rile
r\mase de executat. Devizul lucr\rilor trebuie
s\ fie analitic [i s\ cuprind\ detaliat lucr\rile
care vor fi efectuate [i cantit\]ile de materiale.
Trebuie semnat, datat [i [tampilat atât de c\tre
solicitant, cât [i de ofertant, cu men]iunea „conform cu originalul“, dac\ este `n copie.
Din fotografii trebuie s\ rezulte stadiul actual al lucr\rilor. Pe verso imaginile trebuie datate, [tampilate [i semnate de solicitant.

Nu se admit documente
transmise prin fax
Proiectul de asisten]\ social\ cuprinde detalierea activit\]ii, programul, necesitatea, scopul, grupul ]int\ [i obiectivele. Se sprijin\ doar activit\]ile
[i evenimentele organizate de cultele religioase.
Cererile care nu sunt incluse `ntr-un dosar
de `ncopciat nu vor fi luate `n considerare.
To]i pa[ii de mai sus sunt obligatorii pentru
ca dosarul s\ fie eligibil. Nu se admit documente transmise prin fax.
anul II (IX) nr. 3-4

ora[ Moine[ ti
Municipiul Moine[ ti
Municipiul Moine[ ti (cartier Luc\ce[ ti)
sat Cornet, comuna Poduri
sat Buc[ e[ ti, comuna Poduri
Bac\u
One[ ti
Bac\u
Moine[ ti
One[ ti
One[ ti
Parohia „Mal", One[ ti
sat Livezi, com. Livezi
com. Helegiu
sat. P\tr\[ cani, com. Gura V\ii
comuna M\gura
sat Cucuie]i
comuna M\n\stirea Ca[ in
sat Sc\ri[ oara
parohia Capote[ ti
parohia Cornii de Sus
comuna P\rg\re[ ti
comuna Ca[ in
comuna Sascut
comuna M\rgineni
Str. Alexandru cel Bun, nr. 5
comuna Bozieni

Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
comuna
Bac\u
comuna
comuna
comuna
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Bac\u
Neam]
Neam]

Dofteana
Corbasca
Huruie[ ti
T\t\re[ ti

Sumele acordate vor fi virate `n contul institu]iei solicitante. ~n cazul `n care contul este trecut gre[it, sumele se vor vira `n conturile eparhiei apar]in\toare sau autorit\]ii de cult.

Justificarea sprijinului financiar
Data limit\ a justific\rii: Potrivit prevederilor
cap. 4, art. 15, litera i) din H.G. 1470/ 2002 [i
H.G. 313/ 2006 privind modificarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 82/ 2001 „documentele justificative vor fi transmise pân\ cel mai târziu la data de 31 decembrie
a fiec\rui an. ~n cazul primirii sprijinului financiar,
`ncepând cu trimestrul IV, justificarea se va face `n
cel mult 180 de zile de la primirea acestuia“.
Dosar de justificare pentru sprijinul financiar
acordat trebuie s\ cuprind\ urm\toarele: adres\ de
`naintare (adres\ tip); centralizatorul documentelor anexate (centralizator tip); facturile fiscale `nso]ite de chitan]e sau ordine de plat\ sau bon de
cas\ [i prezentate `n ordine cronologic\ [i apoi
trecute `n centralizator; copie dup\ contractul
men]ionat - dac\ pe factur\ se men]ioneaz\ execu]ia unei anumite lucr\ri (situa]ia de lucr\ri trebuie s\ aib\ valoarea facturilor); copie situa]ie de
lucr\ri acolo unde este cazul; dosar de `ncopciat.

Chitan]e [i facturi
fiscale acceptate
Chitan]ele de mân\ prin care se atest\ anumite pl\]i, pentru pictur\ sau procur\ri de materiale de la particulari, vor cuprinde `n mod obligatoriu numele [i prenumele vânz\torului `n
clar, precum [i datele de identitate. Chitan]ele
vor fi certificate de primar sau de un `mputernicit al acestuia.
~n cazul `n care se achizi]ioneaz\ diverse
materiale (de construc]ii, instala]ii, electrice
etc.) [i nu se detaliaz\ aceste materiale pe factura sau pe bonul fiscal, se va ata[a lista cu materialele respective cump\rate.
Pentru lucr\rile de pictur\ se va trimite o copie a statului de plat\ [i a ordinului de plat\ prin
care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii.
Actele justificative vor cuprinde `n mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin
care se face dovada primirii banilor [i chitan]a
de `nregistrare `n eviden]a contabil\ a unit\]ii de
cult beneficiare.
Chitan]ele care atest\ pl\]i trebuie s\ cuprind\ `n mod obligatoriu `n con]inutul lor urm\toarele: scopul pl\]ii, opera]iunea pentru care se face plata, num\rul [i data eliber\rii.
Chitan]ele care atest\ pl\]i vor fi utilizate doar
`n cazurile `n care nu se `ntocmesc facturi fiscale;

Documentele care nu sunt
admise la justificarea
sprijinului financiar
Toate documentele justificative, prezentate
`n copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea
[tampilei [i a semn\turii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul“. ~ncepând cu
1 ianuarie 2006, bonurile fiscale `n valoare de
peste 100 RON vor fi `nso]ite obligatoriu de
factur\; cele cu valoare mai mic\ de 100 RON
vor fi [tampilate [i au `nscrise denumirea cump\r\torului, codul unic de `nregistrare sau
CNP-ul `n cazul persoanelor fizice. Bonurile
fiscale cu care se achizi]ioneaz\ carburan]i trebuie personalizate (conform ORDIN nr.1714/
2005, HG 831/ 1997, OUG 28/ 1999).
Documentele justificative trebuie sa fie lizibile [i s\ NU prezinte [ters\turi.
Nu se vor admite la justificare documente
care con]in achizi]ii de materiale sau servicii,
altele decât cele pentru care a fost acordat
sprijinul financiar, conform devizului prezentat; facturi pl\tite `nainte de primirea ajutorului financiar sau emise `n anii preceden]i
acord\rii sprijinului financiar, chiar dac\
acestea au fost pl\tite dup\ primirea ajutorului
financiar; documente transmise prin fax. 
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Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei, `n [edin]a din 2 februarie
2009, a aprobat programa [i bibliografia
orientativ\, pe baza c\rora se vor solicita
subiectele pentru lucr\rile de grad.

PERFEC}IONARE

Programa pentru
ob]inerea gradului I `n preo]ie
de pr. Gheorghe MIRON,
Consilier administrativ
Potrivit hot\rârii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, nr. 545/ 2003, revizuit\ prin
hot\rârea nr. 1199/ 2008, punctul 8 din capitolul
„Gradul I – studii superioare“, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n
[edin]a din 2 februarie 2009, a aprobat programa [i bibliografia orientativ\, pe baza c\rora se
vor solicita subiectele pentru lucr\rile de grad.
Programa va fi aplicat\ `n Centrul de perfec]ionare pentru ob]inerea gradului I `n preo]ie, din
cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. ~n acest sens, `n cele ce
urmeaz\, le aducem la cuno[tin]\ preo]ilor care
`ndeplinesc condi]iile de `nscriere la Gradul I.

Tematica pentru
gradul I `n preo]ie
I. Pastoral – liturgic
1. Rolul duhovnicului `ntr-o societate secularizat\.
2. Administrarea Sfintei Euharistii – aspecte
dogmatice, canonice, liturgice [i pastoral-misionare.
3. Inova]iile `n cult – implica]ii liturgice, canonico-disciplinare [i pastorale.
4. Rolul predicii [i al catehezei `n Biseric\.
II. Cultul – misionar
5. Chemarea preo]easc\ – fundamentare biblic\ [i patristic\.
6. Misiunea Bisericii `n contextual de regresie religioas\ `n societatea secularizat\.
7. Misiunea cre[tin\ `n contextual globaliz\rii.

8. Biserica [i cultura – divergen]e sau convergen]e?
9. Principii, mijloace [i metode de prozelitism
sectar – cunoa[terea, prevenirea [i combaterea lor.
10. Tiparul `n Moldova de la Mitropolitul
Varlaam la Trinitas [i rolul lui `n spiritualitatea
[i cultura româneasc\.
11. Educa]ia religioas\ `n [coal\ – trecut,
prezent [i viitor.
III. Social – filantropic
12. Problema c\s\toriei `n lumina Sfintei
Scripturi, a canoanelor [i disciplinei biserice[ti.
C\s\toriile mixte – evaluare [i contextualizare.
13. Atitudinea Bisericii fa]\ de divor], abandonul de copii, avort, homosexualitate, clonare,
eutanasie.
14. Activitatea filantropic\ a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei `n trecut [i ast\zi.
15. Activitatea medical\ a Bisericii `n trecut
[i `n prezent.
IV. Administrativ-gospod\resc, de drept
bisericesc, administra]ie parohial\ [i legisla]ie
16. Preotul `n structurile administrative ale
Bisericii `n trecut [i ast\zi.
17. Disciplina clerului `n lumina Sfintei
Scripturi, a canoanelor [i legiuirile biserice[ti [i
a statutelor Bisericii Ortodoxe Române.
18. Numirea, transferarea [i revocarea clerului de-a lungul vremii `n Biserica Ortodox\
Român\.
19. Raporturile preotului cu autorit\]ile statului.
Bibliografie orientativ\:

1. Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te,
Liturgica special\ (pentru Facult\]ile
de Teologie), Bucure[ti, 1980.
2. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula,
Tradi]ie [i `nnoire `n slujirea liturgic\, vol. II, Gala]i, 1962; vol. II, Gala]i, 2000; vol. III, Bucure[ti, 2004.
3. Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca,
Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note
[i Comentarii, Bucure[ti, 1991.
4. Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu,
Liturghierul explicat, Bucure[ti, 1998.
5. Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae,
Facultatea de Teologie Ortodox\ Spiritualitate [i comuniune `n Litur„Dumitru St\niloae“ din Ia[i ghia Ortodox\, Craiova, 1986.
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6. Idem, Reflexii despre spiritualitatea poporului rom=n, Editura Cogito, Craiova, 1992.
7. Pr. Conf. Dr. Ion Vicovan, M\n\stirea
Neam] [i asisten]a social\, `n „Analele {tiin]ifice
ale Universit\]ii Alex. I. Cuza“, Ia[i, tom. IV,
1997-1998.
8. Idem, „Da]i-le voi s\ m\nânce!“ Filantropia cre[tin\ – istorie [i spiritualitate, Editura Trinitas, Ia[i, 2001.
9. Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Filantropia divin\ [i filantropia Bisericii dup\ Noul Testament,
Editura Trinitas, Ia[i, 2007.
10. Volum colectiv, Familia cre[tin\ azi,
Editura Trinitas, Ia[i, 1994.
11. Statutul BOR, EIBMBOR, Bucure[ti,
2008.
12. Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1991-1994.
13. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Popesu, Teologie
[i cultur\, EIBMBOR, Bucure[ti, 1993.
14. Pr. Prof. dr. Liviu Stan, Institu]iile de
asisten]\ social\ `n Biserica veche, `n „Ortodoxia“, anul IX (1957), nr. 1.
15. Florica M\noiu [i Viorica Epureanu,
Asisten]a social\ `n România, `n „Studii Teologice“,
anul XLIII (1991), nr. 5-6.
16. Pr. Gheorghe Petraru, Teologia fundamental\ [i misionar\. Ecumenism, Editura Performantica, Ia[i, 2006.
17. Idem, Misiologie ortodox\ I, Editura Panfilius, Ia[i, 2002.
18. Idem, Ortodoxie [i prozelitism, Editura
Trinitas, Ia[i, 2000.
19. Idem, Secte neoprotestante [i noi mi[c\ri
religioase `n România, Ed. Performantica, Ia[i,
2006.
20. Hot\râri ale Sfântului Sinod cu privire la:
avort, abandonul de copii, homosexualitate, clonare, eutanasie, c\s\toriile mixte, catehizare, filantropie, pictarea bisericilor.
21. Legea privind libertatea religioas\ [i regimul general al cultelor.
22. Drd. George Apostu, Lucrarea social\ a
Bisericii, `n „Studii Teologice“, anul XLIV
(1992), nr. 3-4.
23. ~nv\]\mântul religios [i teologic `n România,
edi]ie `ngrijit\ de lect. dr. Adrian Lemeni [i Bogdan
Dedu, Sibiu, 2006.
24. Constantin Cuco[, Educa]ia, dimensiuni
culturale [i interculturale. 
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ANIVERS|RI
PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul la 55 de ani

„Depinde de fiecare dintre noi cum [tim
s\ transform\m provocarea `n [ans\“
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, a `mplinit, pe 29 martie
anul acesta, 55 de ani. Cu aceast\ ocazie, `n Catedrala episcopal\ din Roman, `n dup\-amiaza aceleia[i zile, cu binecuv=ntarea
PS Episcop Eftimie al Romanului,

a fost oficiat\ o slujb\ de
Te Deum. La acest moment de rug\ciune s-au aflat al\turi de PS Arhiereu
Ioachim B\c\uanul, reprezentan]i ai autorit\]ilor
locale, oameni politici,
precum [i numero[i credincio[i sosi]i
`ntreaga
Te Deum, `n Catedrala din
Eparhie. Moepiscopal\ din Roman
mentul a conDup\ ce, `n
stituit un prilej de a de pr. Constantin
diminea]a zilei
mul]umi Bunului GHERASIM
dedicate de Biseric\ Sf=ntului Ioan
Dumnezeu pentru
PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul s-a n\scut la 29
Sc\rarul (anul adarurile
rev\rsate
martie
1954, la St\ni]a (Neam]). La v=rsta de 14
cesta 29 martie),
PS Ioachim B\asupra acestei Epis- ani a intrat ca frate la M\n\stirea Sih\stria, iar
`ntre 1972-1980 a fost la Schitul Tarc\u. Dup\ ce
c\uanul a oficiat
copii de-a lungul ce- a absolvit Seminarul Teologic din Neam] (1970Sf=nta Liturghie
`n Catedrala epislor [ase veacuri de 1975), `n perioada 1976-1980 a urmat [i absolvit
copal\ din RoFacult\]ii de Teologie din Bucure[ti. ~n
existen]\ [i asupra cursurile
man, `n dup\-aanul 1980, a fost tuns c\lug\r la M\n\stirea Bismiaza aceleia[i
celor care au activat tri]a, na[ de c\lug\rie fiindu-i arhimandritul Ioazile, Preasfin]ia
`n calitate de ie- nichie B\lan. A fost primul c\lug\r tuns la m\Sa a luat parte la slujba de Te Deum, oficiat\, cu binecuv=ntarea PreaBistri]a dup\ 40 de ani de regim comusfin]itului Episcop Eftimie, de c\tre p\rintele Ioan Gherasimescu, vicarrarhi, preo]i slujitori n\stirea
nist. ~n anul 1985 a fost chemat de Fericitul `ntru
administrativ al Episcopiei Romanului, al\turi de preo]ii [i diaconii slujitori de la Centrul Eparhial din Roman.
sau simpli cre[tini.
adormire Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit
Ceremonia religioas\, la care au luat parte autorit\]ile locale
din Roman, oameni politici, precum [i numero[i credincio[i sosi]i
din `ntreaga Eparhie, a fost un prilej de a mul]umi Bunului
Dumnezeu pentru darurile rev\rsate asupra acestei Episcopii de-a
lungul celor [ase veacuri de existen]\ [i asupra celor care au activat
`n calitate de ierarhi, preo]i slujitori sau simpli cre[tini.
~n cuv=ntul rostit la sf=r[itul slujbei, pr. Ioan Gherasimescu, vicaradministrativ al Eparhiei Romanului a prezentat o scurt\ biografie a PS
Arhiereu Ioachim, ar\t=nd bog\]ia faptelor ce `ncununeaz\ cei 55 de ani
de existen]\. Din partea p\rin]ilor protopopi [i a preo]ilor, a vorbit p\rintele protopop Vasile Radu, de la Protopopiatul Bac\u Sud, unul dintre
pu]inii care l-au cunoscut pe Preasfin]itul Ioachim `nc\ din perioada
anilor de seminar. Un emo]ionant cuv=nt a fost ]inut de p\rintele {tefan
Gu[\, stare]ul m\n\stirii „{tefan cel Mare [i Sf=nt“ din Vaslui, fiu al
Eparhiei Romanului, `n aprecierea c\ruia PS Ioachim B\c\uanul este un
adev\rat model de vie]uire monahal\ ortodox\. Un frumos cuv=nt a fost
]inut [i de primarul ora[ului Roman, Lauren]iu Leoreanu, care [i-a exprimat n\dejdea unei colabor\ri fructuoase pe mai departe cu Episcopia
Romanului. De asemenea, un cuv=nt de felicitare a rostit [i deputatul
Marius Neculai. La finalul alocu]iunilor, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, vizibil emo]ionat, a ]inut s\ mul]umeasc\ Bunului Dumnezeu, [i tuturor celor care i-au fost al\turi de-a lungul anilor.

anul II (IX) nr. 3-4

La slujba Sfintei Liturghii, oficiat\ `n diminea]a zilei de duminic\,
29 martie, Catedrala episcopal\ din Roman a fost inundat\ de florile cu care PS Arhiereu Ioachim a fost `nt=mpinat de credincio[i
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Este foarte greu s\ radiografiezi via]a unui
c\ut\tor [i c\l\tor spre Dumnezeu, a unui
„profesionist" al rug\ciunii.

al Moldovei [i Sucevei, la Centrul Eparhial din
Ia[i. ~n 1990, a fost trimis la studii la Institutul
„Saint Serge“ din Paris, unde a `nceput doctoratul `n teologie, av=nd ca `ndrum\tori pe reputa]ii teologi Olivier Clément [i Boris Bobrinskoy. Dup\ patru ani, `n 1994, a sus]inut teza de
doctorat `n limba francez\, cu tema „~ndumnezeirea omului `n g=ndirea p\rintelui
Dumitru St\niloae“, prima lucrare de doctorat
despre marele teolog rom=n `ntocmit\ `n timpul
vie]ii acestuia. La Paris a `ntemeiat [i o m\n\stire ortodox\, la Rosiers, unde a activat ca duhovnic [i `ndrum\tor pentru cre[tinii din Occident [i, `ndeosebi, pentru tinerii sosi]i la studiu
`n capitala Fran]ei. ~n anul 1998, a fost ales de
c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne `n scaunul de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, `ns\ fiind angajat `n numeroase activit\]i sociale, eclesiale [i ecumenice nu a putut veni `n ]ar\ dec=t `n anul
2000, fiind primul arhiereu al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, hirotonit `n mileniul al III-lea.

„Mul]umesc lui
Dumnezeu pentru toate“
E greu s\ cuprinzi `n c=teva cuvinte via]a unui
arhiereu. Contactul PS Ioachim B\c\uanul cu lumea
[i atitudinea pe care a avut-o `n permanen]\ `n raport
cu provoc\rile timpului, constituie un motiv de reflec]ie pentru oricine vrea s\ `nve]e ceva de la via]\.
La aniversare, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul
ne-a m\rturisit: „P=n\ la v=rsta aceasta am avut
prilejul s\ asist la multe muta]ii, pentru c\ via]a este foarte schimb\toare. Sunt n\scut `n perioada comunismului, mi-am format cultura [i personalitatea `n aceea[i perioad\, dar am avut [ansa s\ v\d [i
c\derea comunismului, fapt ce a constituit pentru
mine o eliberare. ~n acela[i timp, m-am confruntat
[i cu muta]iile libert\]ii [i m-am p\zit s\ devin sclavul ei, mai ales c\ am avut [ansa s\ m\ confrunt cu
provoc\rile [i ispitele Occidentului secularizat. De
aceea, am avut grij\, `n primul r=nd, s\ m\ definesc
`n contextul acestor muta]ii.
Depinde de fiecare dintre noi cum, `n contextul libert\]ii, [tie s\ prefac\, s\ metamorfozeze, provocarea `n [ans\. C\ci fiecare provocare poate fi o [ans\. Pentru mine, provoc\rile
nu au fost fataliste, ci au fost [anse. Experien]a
pe care am dob=ndit-o `n via]a de m\n\stire, `n
condi]iile regimului totalitar, s-a transformat
`ntr-o [ans\, atunci c=nd am fost pus `n mijlocul
unei lumi libere.
De aceea, mul]umesc lui Dumnezeu c\ m-a
izb\vit de toate „duhurile r\ut\]ilor care zboar\ `n
v\zduh“ [i m-a ajutat s\-mi cristalizez o anumit\
conduit\ `n societatea de azi. Mi-a dat [ansa s\
stau `n preajma unor personalit\]i deosebite, ale
Bisericii sau ale culturii universale. {i, dac\ te ad\pi la izvoare, dup\ cum spune Sf=ntul Evanghelist Ioan, devii tu `nsu]i surs\ d\t\toare de bucurie sau binecuv=ntare pentru al]ii. Mul]umesc
lui Dumnezeu pentru toate!“. 
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ANIVERS|RI

Pr. Arhim. Emilian Panait

De 80 ani `n slujba lui
Dumnezeu [i a oamenilor
de protos. Pimen COSTEA,
Exarh al m\n\stirilor din
Episcopia Romanului
Când vorbim despre oameni, ne gândim la ceea ce au
f\cut ei. ~ncerc\m s\ descifr\m `n via]a lor taina bucuriei
de-a tr\i, fericirea zâmbitoare [i c\ldura care face s\
creasc\ `n noi dorin]a de a fi. Dar oare tot acestea s\ fie
reperele când vorbim despre un c\lug\r? De ce nu? Sau
poate ceva mai mult! Este foarte greu s\ radiografiezi
via]a unui c\ut\tor [i c\l\tor spre Dumnezeu, a unui „profesionist“ al rug\ciunii. {i dac\ ne gândim la ceea ce Goethe spunea c\ sunt unii oameni care „`l slujesc pe Dumnezeu pentru c\ L-au g\sit; al]ii care mereu `l caut\, neg\sindu-L `nc\ [i al]ii care nici nu L-au g\sit [i nici nu-L
caut\“ `n]elegem de ce vorbim despre o lume atât de pestri]\, `n care unii sunt [i `n]elep]i [i ferici]i; al]ii doar `n]elep]i [i neferici]i [i mai sunt [i unii nebuni [i neferici]i.
Ce-o fi `nsemnând pentru p\rintele Emilian Panait
(foto) via]a pe care o duce? S\ fie oare o permanent\
descoperire de Dumnezeu? Sau o odihn\ binecuvântat\
`n „leag\nul“ prezen]ei divine?

~n slujba lui Dumnezeu, prin om
Cine nu-l cunoa[te pe sihastrul de la Ciolpani descoper\ `n persoana sa m\re]ia unui c\lug\r care a `nv\]at c\
adev\rata dragoste este bucuria de a face altora bucurii.
Cu greu reu[e[ti s\ te despar]i de sfaturile sale, care sunt
pentru mul]i „apa cea vie“ ce r\core[te [i adap\ sufletele
arse de p\cat [i `nsetate de Dumnezeu. Aproape de p\rintele Emilian `n]elegi c\ via]a este o lupt\ continu\. Cei 80
de ani pe care-i are parc\ nici nu ar fi, atât de osârduitor
este `n duh, pe cât de neputincios este cu trupul. {i cu toate acestea a `nv\]at un lucru esen]ial mai ales pentru un
c\lug\r: „pe calea binelui mai degrab\ obose[ti odihnindu-te, decât ostenindu-te“ (Sf. Vasile cel Mare).
Ce l-o fi motivând `ntru atât? Ce greu este s\ g\se[ti
un r\spuns... Po]i vorbi despre cineva `n m\sura `n care te
identifici cu acea persoan\. Doar a[a po]i s\-i `n]elegi zbuciumul, durerea, bucuria, dorin]a, scopul, idealul, ]inta.
La o privire mai atent\ `]i po]i da seama c\ dac\ [i-a
dorit ceva cu adev\rat, a fost s\-i slujeasc\ omului, fratelui,
prietenului, „du[manului“, s\-i slujeasc\ lui Dumnezeu
prin om. Aprofundând Sfânta Scriptur\ a `n]eles care este
cu adev\rat pre]ul omului [i de aceea s-a pus din tinere]e
`n slujba lui. Este o mare filosofie s\-l `n]elegi pe om.
S-a nevoit tot timpul s\ dobândeasc\ dreapta socoteal\ [i m\sura tuturor lucrurilor.

~l definesc deopotriv\
rug\ciunea [i bun\tatea
Via]a l-a r\sf\]at [i Dumnezeu l-a iubit rânduindu-i
spre c\l\uzire nume mari ale istoriei, teologiei [i Patericului românesc (Pr. Benedict Ghiu[, Pr. Nicodim Sachelarie, Pr. Arsenie Papacioc, Pr. Visarion, Pr. Constantin

Galeriu, Pr. Nil Doroban], PS Teofil Herineanu, PS Partenie Ciopron [i al]ii). {i a[a cum frumos spunea Homer
„eu sunt câte pu]in din tot ceea ce am `ntâlnit“, tot la fel
l-am putea defini [i pe p\rintele Emilian, prin cei pe care i-a `nt=lnit.
Pentru necunosc\tori, imaginea p\rintelui este ca a
tunetului. Pare un om dur, capricios [i tare ca piatra, dar
care ascunde ging\[ia unui trandafir. Om cu o sensibilitate aparte [i rar `ntâlnit\, preocupat deopotriv\ de lucruri mari [i mici, p\rintele Emilian pune `n lumin\ personalitatea unui c\lug\r „din cei de demult“. ~l definesc
deopotriv\ rug\ciunea [i bun\tatea.

„Ruga]i-v\, ruga]i-v\...“
{i dac\ pentru Lessing „cea mai nobil\ preocupare
a omului este omul“, pentru p\rintele Emilian cea mai
nobil\ preocupare este omul ce poate s\ devin\ sfânt.
Nelipsit de pe buzele sale este cuvântul Sf. Ioan Damaschinul „caut\-L pretutindeni pe cel ce este pretutindeni“. {i cum s\-L cau]i? Iar r\spunsul este unul singur.
Tot timpul `l auzi spunând: „Ruga]i-v\, ruga]i-v\...“,
pentru c\ are certitudinea c\ pentru cel ce se roag\ sufletul devine „templu al Duhului Sfânt“, iar lumea `ntreag\ o biseric\. A[a a reu[it peste tot unde a fost trimis `n
ascultare. „Pustiul s-a umplut de ape“ [i lumea de frumuse]e. Oamenii au devenit mici bisericu]e, care, punctând spa]iul, au desfiin]at „pustiul“ (Petre }u]ea). A rodit [i a `mpr\[tiat parfumul fericirii `n jur.
Dac\ pentru W. Shakespeare lumea se mi[c\ `ntre
„a fi [i a nu fi“ ori `ntre „a [ti ce suntem [i a nu [ti ce
putem fi“, pentru p\rintele Emilian lucrurile sunt foarte
clare: suntem ce suntem, dar putem fi cu certitudine
sfin]i [i pl\cu]i lui Dumnezeu.
Rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ reverse binecuvântarea Sa peste p\rintele Emilian, iar noi `i dorim din tot
sufletul s\n\tate [i mul]i ani. 

martie-aprilie 2009

„Dat fiind faptul c\ foarte mul]i români lucreaz\ `n Italia
[i `n alte ]\ri europene, vizitându-ii acolo unde s-aau stabilit,
`i ajut\m s\ p\streze tradi]iile [i valorile Ortodoxiei [i s\
participe la promovarea culturii [i spiritualit\]ii române[ti."
(PS Arhiereu Ioachim B\c\uanul)

O `ntâlnire benefic\, `n perspectiva
dialogului [i a `ntrajutor\rii
~n zilele de 18-23 februarie 2009, o t=mpinat\ de o delega]ie oficial\, alc\tuit\ din preo]i cadelega]ie a Episcopiei Romanului, tolici. ~n zilele de 19-20 fecondus\ de Preasfin]itul Arhiereu- bruarie, clericii rom=ni au
vizitat locurile franciscane
vicar Ioachim B\c\uanul, a efectuat din Assisi, oprindu-se la
un pelerinaj `n Italia. Aceast\ vizit\ mormântul Sfântului Fran[i `n fa]a crucifixului
a fost efectuat\ la invita]ia venit\ cisc
din bazilica „Sf=nta Clara“.
din partea domnului Giampietro
~n seara zilei de 21 feFranchini, dar [i din partea pa- bruarie, `n onoarea ierarhului
gazdele au organizat
rohiilor catolice Mairano - Pieve- rom=n,
un concert de muzic\ sacr\.
dizio, din provincia Brescia, Italia. ~n acest context, PS Arhiereu
B\c\uanul a ]inut un
Delega]ia Episcopiei Romanului [i reprezentan]i ai
Reprezentan]ii celor dou\ parohii Ioachim
cuv=nt ocazional.
gazdelor `n pia]a „San Francesco“ din Assisi
italiene, pr. Giuliano Florio [i pr. ADuminic\, 22 februarimatore Guerini, s-au aflat printre e, Preasfin]itul Arhiereu Ioachim B\c\uanul s-a a- particip\m, ca [i catolici, la frumoasele manifest\ri
care s-au desf\[urat cu aceast\ ocazie `n diferite
participan]ii la manifest\rile flat `n mijlocul comunit\]ii ortodoxe din localitate, locuri `n România. Totul s-a desf\[urat `ntr-un clioficiind slujba Sfintei Liturghii.
mat de reciproc\ simpatie [i de fecund\ rug\ciune,
organizate de Episcopia Romanului,
Un alt moment important al pelerinajului l-a `n cadrul dialogului pentru unitatea cre[tinilor. Un
cu prilejul s\rb\toririi a 600 de ani reprezentat `ntâlnirea cu Excelen]a sa Luciano mic semn `n fa]a lumii, dar cu siguran]a unul mare
`n fa]a lui Dumnezeu. L-am invitat pe episcop s\ ne
de la prima atestare documentar\ Monari, episcopul de Brescia.
viziteze la rândul s\u, iar dânsul a acceptat. Ar fi
(28 septembrie-13 octombrie 2008),
vrut ca acest lucru s\ se realizeze `n s\pt\mâna deprilej cu care au [i formulat invita- Pentru o mai bun\
dicat\ de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor (1825 ianuarie), dar diferitele `ndatoriri nu i-au permis
cunoa[tere [i colaborare
]ia oficial\ c\tre partea ortodox\.
s\ `mplineasc\ acest g=nd.
de pr. Cornel PAIU
Pe tot parcursul vizitei `n Italia, PS Arhiereu Ioachim a fost `nso]it de cei doi preo]i catolici, dar [i de
PC Pr. Ioan Gherasimescu, Vicar administrativ al
Episcopiei Romanului [i de PC Pr. Lauren]iu
Segneanu, Inspector eparhial bisericesc.

Interferen]e spirituale
Pe 18 februarie, delega]ia Episcopiei Romanului a ajuns pe aeroportul din Verona, unde a fost `n-

Referindu-se la evenimentele la care a participat `n 2008, dar [i la vizita din februarie 2009, a
Preasfin]iei Sale Ioachim B\c\uanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Romanului, pr. Giuliano, `ntr-un
articol publicat `n revista parohiei pe care o
p\store[te, aprecia: „~n zilele de 18-23 februarie
vom avea ca oaspete, datorit\ domnului Giampietro
Franchini, `n parohiile noastre (Mairano Pievedizio), pe Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului. Episcopia
Romanului a s\rb\torit `n acest an 600 de ani de la
fondare. Precum am mai scris (...), o delega]ie de
preo]i, printre care noi cei doi parohi (Pr. Giuliano
[i Pr. Amatore), am avut onoarea de a fi invita]i s\

PS Ioachim a fost primit cu bucurie
de reprezentan]ii comunit\]ilor locale

anul II (IX) nr. 3-4

Aceste vizite ne ajut\ s\ ne cunoa[tem mai bine, dar ne ajut\ [i la construirea acelui dialog reciproc, care ne poate ar\ta marea comuniune care
ne a[teapt\ sus `n cer.“
La rândul s\u, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, a declarat: „Orice `ntâlnire `n context paneuropean [i ecumenic este benefic\, `n perspectiva dialogului [i `ntrajutor\rii. Dat fiind faptul c\
foarte mul]i români lucreaz\ `n Italia [i `n alte
]\ri europene, vizitându-i acolo unde s-au stabilit, `i ajut\m s\ p\streze tradi]iile [i valorile Ortodoxiei [i s\ participe la promovarea culturii [i
spiritualit\]ii române[ti“. 

~n Catedrala „San Francesco“ din Assisi
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Rug\ciunea colectiv\ are valoare `n fa]a lui
Dumnezeu, având `n vedere conjugarea credin]ei
tuturor pentru vindecarea [i iertarea p\catelor.

{TIRI

~nceput de post cu slujbe arhiere[ti
Odat\ cu `nceperea Postului Mare, atât slujitorii Catedralei episcopale din Roman, cât [i credincio[ii care au luat parte la slujbe, s-au bucurat
de prezen]a PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Romanului, pe tot parcursul
primei s\pt\mâni din Post, dar [i `n zilele urm\toare. Astfel, PS Ioachim B\c\uanul a vegheat
`ndeaproape desf\[urarea slujbelor, având `n
vedere faptul c\ specificul lor, tipicul din aceast\
perioad\ con]ine anumite elemente distinctive,
cum sunt, spre exemplu, ritualul „Liturghiei
Darurilor mai `nainte Sfin]ite“, „Canonul
Sfântului Andrei Criteanul“ sau „Rug\ciunea
Sfântului Efrem Sirul“.
~n zilele de luni [i miercuri din prima s\pt\mân\ a Postului, Preasfin]itul Arhiereu Ioachim
B\c\uanul a rostit „Canonul cel Mare“ la Catedrala episcopal\. De asemenea, a oficiat „Liturghia Darurilor“ `n ziua de miercuri, `n prima
s\pt\m=n\ a Marelui Post. Credincio[ii s-au bucurat de slujba arhiereasc\ [i `n ziua pr\znuirii
„Sfin]ilor 40 de Mucenici din Sevastia“, când
PS Arhiereu Ioachim a ]inut [i cuvânt de
`nv\]\tur\, `n care a amintit faptul c\ aceast\
s\rb\toare are o conota]ie aparte pentru spiritualitatea popular\ [i a expus exemplul sfin]ilor mucenici `n a m\rturisi credin]a raportat\
la contextul societ\]ii `n care tr\im. (protos. Ieronim Gheorghi]\)

PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, `n prima zi a
Postului Sf. Pa[ti a citit „Canonul cel Mare“, `n Catedrala episcopal\ din Roman

Resfin]irea
catapetesmei Bisericii
„Precista“, din Bac\u

La M\n\stirea Ca[in se afl\
singura biseric\ din ]ar\ cu hramul
Sfântul Simeon Noul Teolog

Duminic\, 15 martie 2009, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, a oficiat slujba Sfintei
Liturghii la biserica „Precista“ din Bac\u. Slujba a debutat cu resfin]irea catapetesmei sf=ntului l\ca[, care a fost restaurat\ datorit\ contribu]iei enoria[ilor acestei parohii, sub atenta coordonare
a preotului protopop Constantin Tomozei, parohul bisericii. De asemenea, Preasfin]itul Arhiereu Ioachim B\c\uanul a binecuv=ntat [i foi[orul sau „altarul de var\“, `n care se oficiaz\ slujbe cu ocazia hramului, sau praznicului „~nvierii“. ~n aceea[i zi, Preasfin]itul Arhiereu Ioachim a resfin]it [i capela „Na[terea Maicii Domnului“, situat\ `n incinta aceluia[i complex bisericesc.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ adresat celor prezen]i, PS Ioachim
B\c\uanul a eviden]iat, pornind de la Evanghelia din Duminica a
II-a din Postul Mare, faptul c\ `nv\]\tura [i rug\ciunea colectiv\
sunt legate de vindecarea sl\b\nogului din Capernaum. De asemenea, Preasfin]ia Sa a mai ad\ugat faptul c\ rug\ciunea colectiv\ are valoare `n fa]a lui Dumnezeu, având `n vedere conjugarea credin]ei tuturor pentru vindecarea [i iertarea p\catelor. PS Ioachim
B\c\uanul a mai vorbit [i despre perseveren]a rug\ciunii `n post,
f\când referire la Sf. Grigorie Palama. La finalul Sfintei Liturghii,
pr. Mihail Tomozei a fost ridicat la rangul de sachelar, iar pr. Constantin Gr\dinaru a fost ridicat la rangul de iconom.

Cuviosul [i de Dumnezeu purt\torul p\rintele nostru Simeon Noul Teolog
(949-1022) este unul dintre cei trei sfin]i ai Ortodoxiei care poart\ titlul de
„Cuvânt\tor de Dumnezeu“ (ceilal]i doi sunt sfântul Apostol [i Evaghelist Ioan [i sfântul Grigorie de Nazianz). Pr\znuirea lui se face `n ziua de 12 martie. Unul dintre pu]inele l\ca[uri care `l are drept ocrotitor se afl\ `n Episcopia
Romanului, `n Parohia „Buna Vestire“ de la M\n\stirea Ca[in, Jude]ul Bac\u.
Biserica cu hramurile „Buna Vestire“, „Sfântul Simeon Noul Teolog“
[i „Sf. Ecaterina“ din parohia M\n\stirea Ca[in, jude]ul Bac\u, [i-a serbat `n luna martie dou\ dintre cele trei hramuri. ~ns\ `n ziua de 12 martie a fost singura biseric\ din ]ar\ aflat\ `n s\rb\toare. Primul l\ca[ de cult
cu acest hram este cel al M\n\stirii Lalamos (Atica), lâng\ Atena, Grecia, a[ez\mânt `nfiin]at `n 1989.
Biserica „Sf. Simeon, Noul Teolog“ de la Ca[in urmeaz\ s\ fie pictat\ [i
dotat\ cu mobilier, [i apoi sfin]it\. Alegerea acestui hram a fost explicat\ de pr.
paroh Ioan B=rg\oanu, pentru Radio Trinitas: „Apropierea mea fa]\ de scrierile [i `nv\]\tura Sfântului Simeon Noul Teolog a fost `nt\rit\ de Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel, care mi-a fost profesor de Dogmatic\, pe când era
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, la Facultatea de Teologie „Dumitru
St\niloae“. A[ putea spune c\ alegerea hramului pentru biserica noastr\ s-a
f\cut sub impresia `ndrum\rilor [i `nv\]\turilor primite de la Preafericirea Sa,
dar cu binecuv=ntarea [i sub directa `ndrumare a PS Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului“, a spus pr. paroh Ioan Bârg\oanu. 
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ACTUALITATE

Zilele „Mitropolit Visarion Puiu“, o
manifestare de `nalt\ ]inut\ [tiin]ific\
Cea de a XIII-a manifestare
sub genericul Zilele „Mitropolit
Visarion Puiu“, `ncheiat\ la
sf=r[itul lunii februarie, s-a bucurat de un succes f\r\ precedent atât `n rândul laicilor, cât
[i `n rândul clericilor prezen]i
la ac]iunile care au debutat joi,
26 februarie, la Muzeul de Istorie Roman.
de Bogdan Moro[anu
~n zilele de 26-27 februarie a.c., cu binecuv=ntarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, precum [i a PS Ioachim B\c\uanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, au
fost organizate diferite manifest\ri `n cadrul celei de a XIII-a edi]ii a Simpozionului „Zilele
Mitropolit Visarion Puiu“. Cei doi arhierei au
fost reprezenta]i de pr. dr. Valentin Ioan Istrati,
respectiv de pr. Ioan Gherasimescu, vicar al Episcopiei Romanului.
„Ac]iunile derulate `n cadrul acestei edi]ii,
care a marcat 130 de ani de la na[tere [i 45 de
ani de la trecerea la cele ve[nice a Mitropolitului Visarion Puiu, au avut un ecou deosebit `n
rândul participan]ilor. Simpozionul a atras aten]ia `n special prin sesiunea de comunic\ri [tiin]ifice, care a deschis lucr\rile din acest an. ~n
cadrul acesteia au fost expuse 18 lucr\ri, care
au relevat am\nunte din via]a [i activitatea mitropolitului Visarion Puiu. Am avut invita]i de

marc\, laici [i slujitori ai
Bisericii, atât din ]ar\ (reprezentând institu]ii importante precum Arhivele
Na]ionale ale României
sau CNSAS Bucure[ti),
dar [i cercet\tori din Polonia sau Italia preocupa]i
de personalitatea celui evocat. Acest fapt constituie un imbold `n vederea
continu\rii demersului
nostru privind reabilitarea
Mitropolitului Visarion
Puiu, oficial, `nc\ sub inciden]a pedepsei cu moartea, dar [i pentru aducerea
sa la Schitul Vovidenia,
unde [i-a dorit s\ doarm\
somnul de veci“, a declarat pr. dr. Florin }uscanu, Protopop de Roman
[i Pre[edinte al Asocia]iei „Visarion Puiu“.

Dezbateri [i lans\ri de carte
Alte ac]iuni cuprinse `n edi]ia 2009 a simpozionului au mai avut loc la Pa[cani, precum [i la
Muzeul „Visarion Puiu“, de la Schitul Vovidenia-Neam]. Pe acest traseu au avut loc numeroase evoc\ri, la Biserica „Sfin]ii Voievozi“ din
Pa[cani, locul na[terii celui comemorat, ]inându-se o slujb\ de pomenire, tot aici fiind dezvelit\ o plac\ comemorativ\ la blocul Narrenhaus,
unde tân\rul Victor Puiu, viitorul mitropolit Visarion, a locuit al\turi de p\rin]ii s\i.
De asemenea, `n aceea[i zi, la Seminarul Teologic „Veniamin Costache“ din T=rgu Neam] a
urmat o dezbatere cu tema „Prezent [i perspec-

tive `n evaluarea memoriei Mitropolitului Visarion Puiu“, ultima ac]iune din [irul celei de a
XIII-a edi]ii a Simpozionului „Zilele Mitropolit
Visarion Puiu“ desf\[ur=ndu-se la Schitul Vovidenia. Aici, sub obl\duirea Arhim. Mihail Daniliuc, egumenul schitului, dar [i custode al casei
devenit\ [i Muzeul „Visarion Puiu“, participan]ii au admirat exponatele, cu aceast\ ocazie `nfirip=ndu-se planuri pentru viitoarea manifestare, dar [i pentru comemorarea ce va marca 45
de ani de la trecerea la cele ve[nice a mitropolitului, programat\ pentru luna august 2009.
~n programul manifest\rilor de anul acesta
au fost incluse [i dou\ lans\ri de carte, una dintre acestea, „Preo]ii satelor“, fiind prima lucrare
a mitropolitului Visarion Puiu, ap\rut\ cu aceast\ ocazie la a III-a edi]ie, sub `ngrijirea pr.
Florin }uscanu. 

Tuns `n monahism la
Catedrala episcopal\ din Roman
Mitropolitul Visarion Puiu (foto) s-a n\scut la Pa[cani, la 27 februarie 1789, numele s\u de botez fiind
Victor Puiu, a studiat teologia [i dreptul, ajungând ulterior s\ cunoasc\ cele mai `nalte culmi ale slujirii monahale, la 10 noiembrie 1935 fiind ales Mitropolit al Bucovinei. Numit pe drept cuvânt „c\lug\rul osta[“, de
c\tre Nicolae Iorga, Visarion Puiu a fost, deopotriv\, un slujitor al lui Hristos, dar [i al poporului pe care l-a
p\storit cu mult\ dragoste. Din p\cate, la presiunile politicienilor vremii, a fost nevoit s\ aleag\ calea exilului, unde s-a [i stins din via]\, `n Fran]a, la 10 august 1964. ~n acela[i an, pe 21 februarie, regimul comunist `l condamn\ la moarte, `n contumacie, pedeaps\ pe care, cei ce-l poart\ [i ast\zi `n amintire sper\ s\ o
anuleze, a[a cum se cuvine acestui mare lupt\tor pentru cauza Ortodoxiei [i a neamului românesc.
Visarion Puiu este legat de ora[ul Roman, acesta reprezent=nd locul despre care [i-a amintit mereu
cu drag, mai ales c\ mama sa a fost roma[canc\. El aici a absolvit ciclul II primar, aici l-a cunoscut pe
Episcopul Melchisedec {tef\nescu, care i-a fost un model `n via]\, tot aici a studiat la Seminarul Teologic
Ortodox, iar drumul s\u `n str\lucita carier\ de prelat a `nceput tot de aici, la Episcopia Romanului, unde,
la 22 decembrie 1905, a fost tuns `n monahism, primind cu aceast\ ocazie numele Visarion.
anul II (IX) nr. 3-4
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Sute de credincio[i din One[ti au
participat duminic\, 22 martie
2009, la o procesiune dedicat\
Sfintei Cruci.

REPORTAJ

Ampl\ procesiune `n Duminica Sfintei Cruci, la One[ti
Credincio[ii din cele patru parohii din ora[ul One[ti au participat `n Duminica Sfintei
Cruci, `ncepând cu ora 15:00, la
un pelerinaj `nchinat Sfintei
Cruci. Pelerinajul din Duminica
a III-a din Postul Mare, `nchinat Sfintei Cruci, a devenit tradi]ie `n Protopopiatul One[ti.
Numero[i preo]i [i sute de credincio[i au parcurs `ntregul ora[, de la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ la
biserica monument „Sfântul
Nicolae“ [i, mai departe, la Catedrala „Pogorârea Duhului
Sfânt“. Pe tot parcursul, credincio[ii [i preotii lor s-au oprit
pentru a citi pasajele din Sf=nta Evanghelie referitoare la p\timirile Domnului Nostru Iisus
Hristos pe drumul Golgotei.
Sute de credincio[i din One[ti au participat
duminic\, 22 martie 2009, la o procesiune dedicat\ Sfintei Cruci. La ora 15.00, 12 preo]i, `nso]i]i
de credincio[i, au plecat din partea de jos a One[tiului la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena“, informeaz\ site-ul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. „Am c\utat s\ aranj\m o cruce
frumoas\, pe care am urcat-o deasupra unui postament, pentru ca s\ fie v\zut\, iar credincio[ii s\
o cinsteasc\. La aceast\ procesiune au venit foar-

Sute de credincio[i [i 12 preo]i au participat la procesiunea
cu Sf=nta Cruce, organizat\ la One[ti, `n a treia duminic\ din Postul Mare

te mul]i credincio[i, cu crucile lor, de acas\. Preo]ii au purtat `n mâini Sfânta Cruce [i Sfânta Evanghelie. Aceast\ procesiune am f\cut-o ca un
dar pentru credincio[ii care nu pot ie[i din cas\,
pentru c\ sunt bolnavi. B\trânii au ie[it la geam,
]inând `n mâini icoane, cruci [i lumân\ri aprinse.
Oamenii s-au rugat al\turi de noi [i au f\cut cu
mare evlavie semnul Sfintei Cruci“, a declarat pr.
Constantin Alupei, protopop al Protoieriei One[ti.

~nso]i]i de rug\ciuni
[i pericope evanghelice
~n Duminica Sfintei Cruci, de anul acesta,
pelerinajul a pornit de la parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, apoi la parohia „Sfân-

Credincio[ii au str\b\tut `n procesiune `ntregul ora[
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tul Nicolae“. ~n timpul acesta, s-au citit pericope din Evangheliile dedicate Patimilor [i care
vorbesc despre cinstirea sfintei [i de via]\ f\c\toarei Cruci. Punctul final al procesiunii a fost
Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh. Pe `ntreg
parcursul procesiunii s-au citit diverse rug\ciuni, prin care preo]ii [i credincio[ii au invocat
puterea Sfintei Cruci. „~n timpul procesiunii am
f\cut [i Acatistul Sfintei Cruci. Al\turi de credincio[ii no[tri, am cerut ajutorul lui Dumnezeu
pentru a `ncheia cu bine Postul Mare, pentru a
cinsti cum se cuvine ~nvierea Mântuitorului Iisus Hristos“, a spus pr. Constantin Alupei, protopop al Protoieriei One[ti. 

Crucea frumos `mpodobit\ a fost
`nso]it\ de preo]i [i credincio[i
`n ordine [i rug\ciune

martie-aprilie 2009

BISERICA
{I SOCIETATEA
„Zilele
Romanului“,
marcate
prin ample
manifest\ri
culturale
Muzeul de Istorie din Roman a g\zduit luni, 30
martie 2009, cu ocazia
Zilelor Municipiului Roman, o expozi]ie documentar\, prin care s-au ilustrat oameni [i fapte din
istoria Romanului, [i o
ampl\ sesiune de comunic\ri. Prima sesiune a
cuprins 12 comunic\ri [tiin]ifice [i a fost `mp\r]it\
pe trei sec]iuni: arheologie, istorie [i patrimoniu.
A doua sesiune de comunic\ri a fost dedicat\ `nv\]\mântului [i minorit\]ilor [i, `n cadrul ei, au fost
prezentate 13 comunic\ri
[tiin]ifice, informeaz\ siteul Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei.
Cea de-a treia sec]iune a
fost dedicat\ muzicii, literaturii [i artei [i cuprinde
alte 13 comunic\ri [tiin]ifice. „~n total au fost 38
de comunic\ri. Este o premier\ pentru istoriografia
local\, pentru manifest\rile dedicate «Zilelor Romanului». Toate acestea
vor fi publicate `ntr-o lucrare special\ intitulat\
«Din istoria ora[ului Roman - 617 ani de la prima
atestare documentar\».
La s\rb\toarea Romanului
au fost aminti]i [i ierarhii
no[tri. Episcopia Romanului a fost candela care a
antrenat `ntreaga via]\
cultural\, spiritual\, social\ a zonei. Cei 75 de ierarhi care s-au succedat
`n acest scaun al }\rii de
Jos au marcat, fiecare `n
felul s\u, istoria ora[ului
Roman", a declarat pr.
Florin }uscanu, protopop
al Protoieriei Roman. 
anul II (IX) nr. 3-4

„Un copil bun pentru o lume mai bun\“

Concurs interdisciplinar
jude]ean, la Moine[ti
{coala „{tefan Luchian“ Moine[ti a
g\zduit sâmb\t\, 14 martie 2009,
Concursul interdisciplinar jude]ean
„Un copil bun pentru o lume mai bun\“, aflat la a VI-a edi]ie, adresat elevilor claselor a III-a [i a IV-a, din
jude]ul Bac\u.

Premiile I au fost câ[tigate la clasa a III-a de echipele: Mugurii credin]ei [i Micii exploratori ({coala
„{tefan Luchian“ Moine[ti), Campionii, ~ngera[ii [i
Providen]a ({coala nr.10 Bac\u), Lumini]ele ({coala
„C. Platon“ Bac\u), Curio[ii (Grupul {colar D\rm\ne[ti), Micii cutez\tori ({coala nr. 1 One[ti) [i Tinere
speran]e ({coala „George Enescu“ Moine[ti).
La clasa a IV-a, premiile I au fost atribuite echipelor: Veritas ({coala „Al. I. Cuza“ Bac\u), ~ngera[ii
({coala „{tefan Luchian“ Moine[ti), ~ngera[ii ({coala „N. Iorga“), Agapis ({coala nr.10 Bac\u), Cutez\torii [i Mugurii credin]ei ({coala „G. Enescu“
Moine[ti), Stelu]ele ({coala „C. Platon“ Bac\u), ~nving\toarele ({coala „Emil Racovi]\“ One[ti).

Concursul a fost conceput ca o modalitate atractiv\ de exersare a cuno[tin]elor la disciplinele: religie [i
educa]ie civic\, dar [i a talentului Daruri pentru participan]i
la desen, fiind [i un prilej de trezire
Doamna inspector pentru disciplina Religie, prof.
a interesului pentru cunoa[terea de Irina Leonte, coordonatorul acestei activit\]i din parsine [i de semeni, de dezvoltare a a- tea Inspectoratului {colar al Jude]ului Bac\u, a declarat: „~n acest an am avut cea mai numeroas\ particifinit\]ilor de grup, de promovare a pare, iar rezultatele foarte bune ob]inute de elevi dodragostei, armoniei [i toleran]ei vedesc interesul lor pentru a-[i forma o adev\rat\ personalitate moral-religioas\. Este foarte important ce
`ntre oameni.
educa]ie le d\m copiiilor care sunt la aceast\ vârst\
Cei 208 elevi participan]i la a VI-a edi]ie a Concursului interdisciplinar jude]ean „Un copil bun pentru o
lume mai bun\“ provin de la [coli din Bac\u, D\rm\ne[ti, Moine[ti, One[ti, Com\ne[ti, Zeme[ [i As\u.

{i-au demonstrat abilitatea
de a lucra `n echip\
Elevii au fost organiza]i `n echipe de câte trei,
purtând nume simbolice, precum: Muguri de lumin\,
Axios, Stelu]e de nea, Providen]a, Tinere speran]e,
Porumbeii speran]ei, ~ngerii, Vestitorii prim\verii,
Mugura[ii credin]ei, Sinceritate, Mesagerii credin]ei,
Veselii Heruvimi. Fiecare
echip\ a lucrat timp de 90
minute la realizarea unui
portofoliu ce a cuprins fi[e
de lucru la religie, educa]ie
civic\ [i un desen pe o tem\
dat\. Elevii au avut de tratat teme precum: prietenia,
atitudinea fa]\ de persoanele cu dizabilit\]i, cinstirea
p\rin]ilor, participarea la
Sfânta Liturghie etc.

fraged\, cât de mult ne implic\m `n formarea lor ca
oameni [i buni cre[tini!“ Darurile primite de elevi
(dulciuri, c\r]i de rug\ciuni [i de povestioare duhovnice[ti, iconi]e etc) au fost d\ruite de Episcopia Romanului [i de Parohia „Sfântul Gheorghe“ din Bac\u.
Ini]iatorii [i organizatorii concursului au fost: director prof. Ruxandra Popescu, director adjunct Eleonora Edu [i prof. de religie Elena Here[, sprijinite de
toate cadrele didactice ale {colii „{tefan Luchian“ din
Moine[ti, care au f\cut ca aceast\ sâmb\t\ s\ r\mân\
o frumoas\ amintire pentru elevi. (prof. Elena Here[, {coala „{tefan Luchian“ Moine[ti)

15

Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vvicar al
Episcopiei Romanului, tinerii studen]i care fac parte din Asocia]ia
Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Români (ASCOR) - filiala
Bac\u, se `ntâlnesc `n fiecare duminic\ dup\-aamiaz\ la Biserica
„Sf. M. Mc. Gheorghe" din localitate.

BISERICA
{I SOCIETATEA

Dialog intercultural prin
intermediul activit\]ilor religioase
~n perioada 14-21 martie 2009, un grup de 6
elevi, de la {coala cu clasele I-VII Gâdin]i - Andreea Buzdugan, clasa a V-a, Diana Capr\,
Georgiana Cosma, Andreea T\nase, Alin Andrei, clasa a VI-a [i Iulian T\nase, clasa a VII-a
- s-au deplasat `n ora[ul Ottaviana, Napoli din Italia, unde au participat la proiectul „I play, I
learn, I appreciate!“.
Proiectul are ca baz\ realizarea unui real dialog intercultural prin intermediul activit\]ilor religioase, cântecelor religioase, elevii explorând diferen]ele religioase [i de cultur\, tradi]iile culturale [i alimentare specifice s\rb\torilor religioase
celebrate `n ]\rile implicate `n proiect (Grecia,
Bulgaria, Spania, Italia, Polonia [i România).
Elevii de la {coala Gâdin]i, al\turi de coordonatorul proiectului, domnul Lucian Toderic\,
profesor de Religie, [i domnul Eduard Tansanu,
directorul unit\]ii de `nv\]\mânt, au participat la
{coala nr. 1 Circola „Mimmo Benevetano“, Italia, la un atelier de crea]ie de ornamente pentru
Cr\ciun [i Pa[ti.
~n cadrul aceleia[i deplas\ri, elevii români
au vizitat bisericile [i m\n\stirile din Ottaviano
[i Napoli. De asemenea, elevii implica]i au ]inut
o strâns\ coresponden]\ despre religie [i cultur\.
Din cadrul `nt=lnirilor nu a lipsit nici participarea la serviciile liturgice.
Apreciem c\ astfel de schimburi interculturale [i interreligioase sunt benefice atât pentru elevi, cât [i pentru to]i participan]ii. ~n ca-

~n cadrul `nt=lnirii din Italia, elevii de la G=din]i au fost implica]i `n diverse tipuri
de activit\]i, al\turi de colegii lor din Grecia, Bulgaria, Spania, Italia [i Polonia

drul acestui proiect, urm\toarele `nt=lniri sunt
`n Polonia, Grecia, România (`n perioada 7-14

~n Postul Mare, membrii ASCOR
Bac\u particip\ la cateheze
Cu binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, tinerii studen]i care fac parte din Asocia]ia Studen]ilor
Cre[tini Ortodoc[i Români (ASCOR) - filiala Bac\u, se `nt=lnesc `n fiecare duminic\ dup\-amiaz\ la Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Bac\u. ~n acest sf=nt l\ca[ se oficiaz\, de la ora 17.00, slujba Vecerniei, urmat\ de ora de catehez\, adic\ de ini]iere `n `nv\]\tura de credin]\.
Prima `nt=lnire a avut loc `n Duminica l\satului sec de br=nz\,
cateheza fiind sus]inut\ de pr. prof. dr. Constantin Leonte, pe tema
„Importan]a [i semnifica]ia postului pentru cre[tinii ortodoc[i“.
Cuv=ntul p\rintelui profesor a fost o parcurgere temeinic\ a Sfintei
Scripturi, prin care Dumnezeu face cunoscut oamenilor valoarea [i
rolul postului pe calea m=ntuirii. De asemenea, n-au lipsit referirile la
textele Sfin]ilor P\rin]i care, prin via]a [i faptele lor, constituie modele pentru `n]elegerea importan]ei ascezei `n via]a fiec\rui cre[tin.
Urm\toarea catehez\ a tinerilor din Bac\u va avea loc `n prima duminic\ din Postul Mare, pe tema „Cinstirea sfintelor icoane“, [i va fi
sus]inut\ de p\rintele protopop Vasile Radu, parohul bisericii „Sf=ntul
Gheorghe“. (pr. Ctin Gherasim)
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decembrie), iar ultima va fi `n Spania. (prof.
Lucian Toderic\)

Concurs interjude]ean pe teme cre[tine
la {coala „Alecu Russo“ din Bac\u
Cu binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, la {coala „Alecu Russo“ din
municipiul Bac\u a avut loc `n data de 18 martie a.c., Concursul interjude]ean [i interdisciplinar de pictur\ [i eseuri cu titlul: „Virtute cre[tin\ `n suflet de copil“. La acest concurs, coordonat de c\tre prof. Mihaela Chirica,
Daniela Elena Burc\ [i institutoarea Cristina Iona[cu, au participat [coli din
Bac\u, Suceava [i Vaslui. ~n debutul concursului, pr. Cornel Elisei, de la
Capela „Sf. Dimitrie Basarabov“ din Bac\u, a ]inut un cuvânt de `nv\]\tur\
pentru participan]i, apoi elevii {colii „Alecu Russo“ au prezentat participan]ilor o expozi]ie cu mânc\ruri de post. „Nu au fost uita]i nici b\trânii
din municipiul Bac\u, care au fost ajuta]i cu cele necesare pentru traiul zilnic de c\tre micu]ii cre[tini care s-au implicat `n buna realizare a acestui
concurs interdisciplinar, beneficiind [i de ajutorul Asocia]iei de caritate
cre[tin\ [i ajutor „Ovidenia“ -Bac\u, coordonat\ de pr. Ovidiu Radu.
Scopul organiz\rii acestui concurs este determinarea copiilor s\ respecte regulile de comportament moral- religios `n familie [i `n societate,
s\ `[i doreasc\ s\ fie prezen]i la slujbele religioase [i s\ `nve]e s\-[i manifeste solidaritatea [i toleran]a fa]\ de persoane vârstnice [i fa]\ de copiii
defavoriza]i. (pr. Ctin Gherasim)
martie-aprilie 2009

ACTUALITATE

Colect\ pentru Fondul
Central Misionar la
Duminica Ortodoxiei
(prima duminic\ din
Postul Sfintelor Pa[ti)
Prima duminic\ din Postul Sfintelor Pa[ti (anul acesta, 8 martie) a
fost instituit\ de c\tre Sinodul de
la Constantinopol (843) ca s\rb\toare a Ortodoxiei, pentru a sublinia biruin]a dreptei credin]e asupra iconoclasmului (erezie care
sus]inea c\ sfintele icoane nu trebuie cinstite) [i, `n general, asupra
tuturor ereziilor.
~n aceast\ duminic\, `n toate bisericile [i m\n\stirile din Patriarhia
Român\ se organizeaz\ colecte `n
bani pentru Fondul Central Misionar, destinat activit\]ilor misionare
[i operei social - caritative ale Bisericii Ortodoxe Române. Colecta a
putut fi continuat\ pân\ `n duminica urm\toare, Duminica a II-a din
Post, a Sf. Grigorie Palama, [i la
praznicul Bunei Vestiri (25 martie).
Colecta pentru Fondul Central Misionar se organizeaz\ la `ndemnul
Sfântului Sinod al BOR: „S\ contribuim `n aceast\ zi de pr\znuire
a Ortodoxiei, dar [i `n duminica
urm\toare, fiecare cu darul s\u,
dup\ cum `l `ndeamn\ inima sa,
bine [tiind c\: „pe cel ce d\ cu
voie bun\ pe acela `l iube[te
Dumnezeu" (II Cor. 9, 7).
Fi]i `ncredin]a]i c\, a[a cum am
f\cut [i `n anii trecu]i, fiecare b\nu] pe care-l ve]i d\rui acum va fi
chivernisit cu grij\ [i `ndreptat,
cum spune Sfântul Apostol Pavel,
„fiec\ruia dup\ cum are cineva
trebuin]\“ (Rom. 4, 35), fie `n scopul ajutor\rii unora dintre semenii
no[tri, care sunt s\raci, se afl\ `n
situa]ii limit\ sau sunt `n suferin]e
cumplite, fie `n scopul zidirii unor
biserici [i a[ez\minte filantropice
ortodoxe, fie pentru continuarea [i
finalizarea diferitelor lucr\ri misionare [i de ajutorare a fra]ilor
no[tri români care vie]uiesc `n afara grani]elor ]\rii."
~n fiecare an, mul]i credincio[i au
contribuit dup\ posibilit\]i la acest fond, sprijinind numeroasele
proiecte sociale organizate de c\tre Biserica Ortodox\ Român\. 
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PF P\rinte Daniel, Patriarhul
BOR a `mplinit 19 ani de arhierie
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a `mplinit, pe 4 martie, 19 ani de la hirotonirea `ntru arhiereu. Evenimentul a avut loc la 4 martie 1990, `n Catedrala mitropolitan\ din Timi[oara, dup\ alegerea Preafericirii Sale `n slujirea de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei, cu titlul „Lugojanul“, la 1 martie 1990, informeaz\ Agen]ia
de [tiri Basilica.
La 7 iunie 1990 a fost ales Arhiepiscop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, cali-

tate `n care a desf\[urat o bogat\ activitate pastoral-misionar\, cultural\ [i social-filantropic\ `n
perioada 1990-2008.
La 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral
Bisericesc l-a ales `n func]ia de Arhiepiscop al
Bucure[tilor, Mitropolit al Munteniei [i Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române [i
Loc]iitor al Tronului Cezareei Capadociei. ~ntronizarea Prefericitului P\rinte Patriarh Daniel s-a
f\cut duminic\, 30 septembrie 2007, la Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti. 

Concursul na]ional la
disciplina Religie, `n desf\[urare
Sâmb\t\, 21 martie 2009,
`n toate ora[ele re[edin]\ de
jude] s-a organizat, pentru
prima dat\, concursul [colar
na]ional la disciplina Religie.
Subiectele pentru aceast\ a
treia etap\ a Olimpiadei la
disciplina Religie au fost alc\tuite de c\tre Comisia de
organizare [i evaluare, `n acord cu tematica general\.
Etapa na]ional\ a Olimpiadei de Religie este programat\
`n perioada 11-15 aprilie, la
Baia Mare, jude]ul Maramure[.

Olimpiada la Bac\u
Pentru jude]ul Bac\u, etapa jude]ean\ a Olimpiadei de religie „Mileniul III cre[tin“ a fost organizat\ la {coala „Ion Creang\“ din Bac\u, pentru elevii de gimnaziu [i la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“ din Bac\u, pentru elevii de liceu.
Profesor Irina Leonte, inspector de Religie
pentru jude]ul Bac\u, a declarat: „Jude]ul nostru
are o frumoas\ tradi]ie `n organizarea concursului de religie la nivel jude]ean, anul acesta fiind
a XII-a edi]ie a acestei etape. Particip\m `mpreun\, ortodoc[i [i catolici, `ntr-o frumoas\ colaborare ecumenic\. Anul acesta au fost `n total 460
de elevi. Nout\]ile sunt c\ anul acesta au participat [i elevii de liceu, iar subiectele au fost trimise de la Minister, cum se procedeaz\ la bacalaureat. Elevii au dovedit o foarte bun\ cunoa[tere
a moralei cre[tine, a `nv\]\turii de credin]\, a studiului biblic [i a aspectelor liturgice, dar [i a literaturii [i artei biserice[ti. Au avut de elaborat eseuri despre datoria iubirii [i ajutor\rii semenilor
no[tri, despre valoarea familiei, despre importan]a vie]ii [i a s\n\t\]ii oamenilor.

Primii clasa]i de la clasele VII-XII la religie ortodox\ vor participa la faza na]ional\ a Olimpiadei, care se va desf\[ura la Baia Mare, iar premian]ii V-XII de religie romano-catolic\, vor merge
la faza diecezan\, care se va desf\[ura la Roman“.
Premiile au fost ob]inute astfel: Premiile I, la
disciplina Religie Ortodox\, pentru clasa a V-a:
P\tr\]eanu Bianca – {coala „Al. Safran“ Bac\u;
Hurghe[ Andrei – {coala nr.10 Bac\u; Popa
Cristina – {coala nr. 2 D\rm\ne[ti; pentru clasa a
VI-a: V`rlan Doina - [coala „Al.I.Cuza“ Bac\u,
P\tru Marcel – {coala „Ion Creang\“ Bac\u;
pentru clasa a VII-a: Câd\ Ioana - {coala „{t.
Luchian“ Moine[ti; Sili[teanu Claudia-Elena –
{coala „C. Platon“ Bac\u; pentru clasa a VIII-a:
Varvara Viorel – {coala nr. 10 Bac\u; Gorb\nescu Andrei - Grup {colar D\rm\ne[ti; pentru clasa
a IX-a: Chirliu Iustina – Colegiul Na]ional „Grigore Moisil“ One[ti; pentru clasa a X-a: Parasca
Anca - Colegiul Na]ional „Grigore Moisil“ One[ti; pentru clasa a XI-a: Dobre Costina - Colegiul Na]ional „Dimitrie Cantemir“ One[ti; pentru clasa a XII-a: Rusu Alina - Colegiul Na]ional
„Grigore Moisil“ One[ti. 
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Acum, când grava degradare moral\, social\, economic\
[i medical\ din România trebuie oprit\ sau cel pu]in
diminuat\, noile propuneri de dezincriminare a
prostitu]iei [i incestului sunt totalmente contrare vie]ii [i
demnit\]ii poporului român.
Biserica Ortodox\
Român\ `mpotriva
dezincrimin\rii
prostitu]iei [i a
incestului
Dezincrimiarea prostitu]iei [i a
incestului degradeaz\ [i umile[te
demnitatea persoanei [i a familiei, se afirm\ `ntr-un comunicat
de pres\ emis de Patriarhia Român\. Pe temeiul Sfintei Scripturi
[i al `nv\]\turii Sfin]ilor P\rin]i,
precum [i `n conformitate cu hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia
Român\ respinge propunerile de
dezincriminare a prostitu]iei [i a
incestului din proiectul noului
cod penal, aflat, `n prezent, `n
dezbatere parlamentar\. „Actele
normative `n general [i codul penal `n special au ca menire s\ apere demnitatea persoanei, institu]ia familiei [i valorile vie]ii sociale, `ns\ `n acest proiect legislativ se constat\ c\ demnitatea
persoanei, institu]ia sacr\ a familiei [i moralitatea public\ sunt
complet ignorate de autorii proiectului", se arat\ `n comunicat.
„Departe de a rezolva o problem\ social\ grav\, dezincriminarea prostitu]iei va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care intensific\
degradarea moral\ a societ\]ii,
proliferarea diferitelor boli [i
cre[terea num\rului divor]urilor,
iar femeilor prinse `n aceast\
sclavie li se afecteaz\ iremediabil s\n\tatea psihic\ [i fizic\,
precum [i demnitatea social\.
De asemenea, incestul reprezint\ o degradare a institu]iei
familiei, având drept consecin]e
grave tulbur\ri genetice [i psihice, precum [i dificult\]i `n rela]iile sociale [i `n recuperarea ca
persoan\ uman\ cu demnitate.
Acum, când grava degradare
moral\, social\, economic\ [i
medical\ din România trebuie
oprit\ sau cel pu]in diminuat\,
noile propuneri de dezincriminare a prostitu]iei [i incestului
sunt totalmente contrare vie]ii [i
demnit\]ii poporului român".
(pr. Ctin Gherasim)
18

ACTUALITATE

Sfântul Sinod solicit\ alternativ\
la pa[apoartele biometrice
Biroul de Pres\ [i Comunica]ii
al Patriarhiei Române informeaz\ printr-un comunicat c\, `n [edin]a de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfântul
Sinod a adoptat, `n unanimitate,
hot\rârea nr. 638/ 2009 `n leg\tur\ cu problema noilor pa[apoarte electronice care includ
date biometrice.
~n comunicatul amintit, printre altele, se men]ioneaz\ c\ Sf. Sinod constat\ c\, a[a cum precizeaz\ Ministerul Administra]iei [i Internelor - Direc]ia General\ de Pa[apoarte, a avea un pa[aport
este un drept [i nu o obliga]ie,
pa[aportul fiind un document
eliberat la cerere pentru cei ce
doresc s\ c\l\toreasc\ `n afara
spa]iului Uniunii Europene.
Astfel, se deduce c\ cei care invoc\ obiec]ii de con[tiin]\ sau
motive religioase au libertatea
s\ nu solicite acest nou tip de
pa[aport; fiecare cet\]ean are
dreptul de a cunoa[te `n mod
direct con]inutul datelor personale incluse `n noul pa[aport electronic care include date biometrice.
Sf. Sinod al BOR constat\ c\
`ns\[i opinia Comisiei Europene
exprimat\, la 16 martie 2005,

prin Grupul European pentru etica `n [tiin]\ [i noile
tehnologii este `mpotriva implant\rii `n corpul uman
a cip-ului electronic: „utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare [i comunicare constituie o poten]ial\ amenin]are la demnitatea uman\ [i societatea democratic\“ (pct. 6.4), iar „implanturile destinate supravegherii ... ar putea fi folosite de c\tre autorit\]ile statale, indivizi sau grupuri
pentru a cre[te puterea lor asupra altora“ (pct. 6.4.4).
~ntrucât unele persoane au reticen]e fa]\ de pa[apoartele biometrice, Sf=ntul Sinod a decis s\ intervin\ pe lâng\ institu]iile Statului Român (Pre[edin]ie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se
adopta m\surile necesare pentru modificarea [i
completarea legisla]iei `n vigoare prin extinderea
prevederilor referitoare la cazuri de urgen]\ (pa[aport temporar) [i la cazuri când, din motive de
con[tiin]\ sau religioase, persoana nu dore[te pa[aport electronic care include date biometrice. 

Românii pot circula [i f\r\ pa[aport biometric
 Fragmente din r\spunsul Ministerului Administra]iei
[i Internelor la scrisoarea adresat\ de Patriarhia Român\,
`n problema pa[apoartelor biometrice 
*
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula]iei a cet\]enilor români `n str\in\tate, astfel cum a
fost modificat\ [i completat\ prin O.U.G. nr. 207/04.12.2008, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 831/
10.12.2008, `n Sec]iunea 11 denumit\ „Stocarea datelor persoanei“ stabile[te f\r\ echivoc datele biometrice
care se includ `n pa[apoartele electronice: „imaginea facial\ [i impresiunea digital\ a dou\ degete“ (art. 7).
*
~n cuprinsul proiectului hot\rârii Guvernului pentru modificarea [i completarea H.G. nr. 94/2006
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula]ii a cet\]enilor români [i str\ini `n str\in\tate, este prev\zut\ posibilitatea de preluare a imaginii faciale
„cu capul acoperit, din motive religioase“.
*
Solicitarea eliber\rii unui pa[aport simplu electronic este un drept, [i nu o obliga]ie, eliberându-se
la cerere; `n cuprinsul Legii nr. 248/2005 este prev\zut\ [i posibilitatea eliber\rii, `n anumite situa]ii, a
unui pa[aport simplu temporar care nu con]ine date biometrice, pa[aportul simplu electronic nefiind
singurul document de c\l\torie care va putea fi eliberat cet\]enilor români.

martie-aprilie 2009
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Asisten]\ spiritual\ pentru copii [i vârstnici
O grij\ deosebit\, Biroul de Asisten]\ Social\ din cadrul Protopopiatului Roman, o poart\ copiilor defavoriza]i [i b\tr=nilor de
la Centrul de `ngrijire [i asisten]\ din Roman. O dat\ pe s\pt\m=n\, preotul asistent social
se afl\ `n mijlocul celor dou\ categorii defavorizate, `ncerc=nd
s\ le acorde asisten]a spiritual\
de care ace[tia au nevoie.
Pe parcursul Postului Mare, `n fiecare zi de
luni, preotul asistent social al Protopopiatului Roman este prezent `n Paraclisul „Sfânta Filofteia“,
din cadrul {colii Incluzive Roman, unde, cu sprijinul cadrelor didactice, prin rota]ie, este adus\
câte o clas\ de copii ce `nva]\ `n aceast\ institu]ie.
Timp de o or\, copiii `nva]\ s\ se roage corect,
poart\ conversa]ii duhovnice[ti pe diverse teme
religioase, `nva]\ regulile morale de baz\: de a fi
mai buni, de a nu fura, de a nu `njura, de a-[i ajuta
aproapele; se bucur\ de intimitatea spa]iului sacru
oferit de acest paraclis. Pe lâng\ formarea intelectual\ pe care le-o ofer\ spa]iul [colii, aceste `ntâlniri au menirea de a-i forma spiritual, de a-i `nt\ri
duhovnice[te dându-le `ncredere `n ei, asigur=ndu-i c\ [i ei sunt „copii ai lui Dumnezeu“.

Suflete de copii
ocrotite duhovnice[te
Aceste `ntâlniri au ca scop [i integrarea social\ a copiilor ce se simt marginaliza]i, deoarece sunt respin[i [i de cele mai multe ori privi]i
cu dispre] sau ocoli]i. Purtarea de grij\ pentru
formarea spiritual\ a acestor tineri se concretizeaz\ `n primirea Tainei Sfintei Spovedanii [i a
~mp\rt\[aniei, `n fiecare din cele patru posturi
mari de peste an, dar [i ori de câte ori este nevoie. ~n aceste momente vedem pe fe]ele lor bucuria de a-l primi pe Hristos Domnul, Cel ce alin\ suferin]ele tuturor, speran]a c\ va fi mai bine pentru ei, nevoin]a de a-L primi `n casa sufletelor lor a[a cum se cuvine, „primenind [i cur\]ind casa sufletelor pentru primirea mirelui“.
~n Postul Pa[telui din acest an, `n colaborare
cu diverse O.N.G.-uri [i [coli din ora[, Protopopiatul Roman, prin Biroul de Asisten]\ Social\,
condus de preotul asistent social C\t\lin-Gheorghi]\ Cre]u, se va `ngriji ca ace[ti copii s\ primeasc\ bunuri specifice s\rb\torii pascale ce se
apropie, dar [i s\ rela]ioneze cu tinerii roma[cani ce vor trece pragul [colii lor.
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~n Paraclisul „Sfânta Filofteia“, din cadrul {colii Incluzive Roman,
`n fiecare zi de luni, o clas\ de copii prime[te Sf=nta ~mp\rt\[anie

Nu vor fi uita]i nici tinerii defavoriza]i, institu]ionaliza]i `n modulele sociale din ora[ul
Roman, care, `n urma interesului manifestat fa]\ de Biseric\, `n urma purt\rii exemplare din
punct de vedere moral-religios, vor fi recompensa]i cu o excursie la Catedrala mitropolitan\
din Ia[i, spre a se `nchina la moa[tele Cuvioasei
Parascheva, [i cu un pelerinaj la M\n\stirea Micl\u[eni, ]inând cont c\ ei nu au avut pân\ acum
ocazia de a ie[i din perimetrul ora[ului `n care
locuiesc [i `nva]\.

lui, `nt\rirea `n credin]\, cât [i preg\tirea pentru
primirea Tainei Sfintei ~mp\rt\[anii, `n apropierea s\rb\torilor pascale, pentru a pregusta `n acest fel din bucuria ~nvierii. Prin grija unor binecredincio[i roma[cani, to]i asista]ii centrului
primesc la finalul slujbelor un mic dar de jertf\,
binecuvântat de preotul slujitor. (Asistent Social, pr. C\t\lin-Gheorghi]\ Cre]u)

S=mb\ta bunicilor
Grija fa]\ de cei vârstnici este, de asemenea,
una dintre priorit\]ile sociale ale Biroului de
Asisten]\ Social\ din cadrul Protopopiatului
Roman. Aceasta se manifest\ cu prec\dere fa]\
de asista]ii Centrului de `ngrijire [i asisten]\ din
Roman. O bucurie mare se cite[te pe chipurile
lor ori de câte ori preotul este prezent `n mijlocul lor, pentru s\vâr[irea unui acatist `mpreun\,
cât [i pentru asisten]\ spiritual\ personal\.
~n timpul Postului Mare din acest an, ziua
de sâmb\t\ a fost consacrat\ Centrului de `ngrijire [i asisten]\ din Roman. ~n aceast\ zi se oficiaz\ aici Acatistul Sfântului Spiridon, f\c\torul
de minuni - ocrotitorul Paraclisului ce se afl\
`n\l]at `n incinta institu]iei -, cât [i slujbe de pomenire pentru cei r\posa]i.
To]i cei prezen]i, asista]ii `nso]i]i de cadrele
medicale specializate, particip\ la aceste slujbe
ce au ca scop cur\]irea [i `ns\n\to[irea sufletu-

B\tr=nii Centrului de `ngrijire [i asisten]\
din Roman se bucur\ `n fiecare s=mb\t\
de prezen]a preotului `n mijlocul lor
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~ncepând cu 24 februarie 2009, Funda]ia „Episcop
Melchisedec" - Filiala Bac\u `n parteneriat cu
Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate [i Ajutor „Ovidenia
Bac\u 2005", reprezentat\ prin pr. Ovidiu Radu, a
deschis `n Bac\u o cantin\ social\.

ASISTEN}|
SOCIAL|

La Bac\u s-a `nfiin]at o cantin\ social\
Patriarhia Român\ a lansat, `n bunei rela]ii pe care o avem cu Biserica Ortodox\ Român\, am reu[it s\ extindem proiectul `n
colaborare cu lan]ul de magazi- toate cele 17 loca]ii unde sunt magazine. Pân\
ne Selgros Cash & Carry, Pro- acum, ajutorul pe care l-am acordat persoanelor
nevoia[e, prin intermediul Bisericii Ortodoxe,
iectul „Masa Bucuriei“, prin in- reprezint\ alimente `n valoare de 300.000 de
termediul c\ruia Biserica va lei. Dorim ca acest proiect s\ se dezvolte [i ceea
ce oferim s\ ajung\ acolo unde trebuie. La baza
distribui persoanelor defavori- proiectului st\ faptul c\ noi to]i avem responsazate ajutoare alimentare. Fun- bilit\]i sociale. Mi s-a p\rut foarte potrivit\ aceast\ colaborare. Noi putem s\ don\m marf\;
da]ia „Episcop Melchisedec “ - exist\ un surplus de alimente `n România [i
Filiala Bac\u, `n parteneriat cu credem c\ Patriarhia Român\ este cea mai
potrivit\ pentru distribuirea lor, pentru c\ ea [tie
Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate cel mai bine nevoile stringente ale oamenilor“,
[i Ajutor „ Ovidenia Bac\u a subliniat Edith Lenga Balk.
2005“ a deschis `n Bac\u o cantin\ social\, care beneficiaz\ Proiectul „Masa
de pe urma acestui parteneriat. Bucuriei“ la Bac\u
Este prima dat\ când se ini]iaz\ o colaborare
de asemenea anvergur\ cu Patriarhia Român\.
Supermarketurile Selgros Cash & Carry
sunt prezente de [apte ani `n România. La ora
actual\ exist\ 17 magazine pe `ntreg teritoriul
]\rii. Proiectul s-a n\scut din ideea doamnei
Edith Lenga Balk, Country Manager, Selgros
Cash&Carry Romania, pornind de la un proiect
asem\n\tor care func]ioneaz\ cu succes de foarte mul]i ani `n Germania.
„A fost gândul nostru de la `nceput s\ ne implic\m `n proiecte cu caracter social sau de responsabilitate social\. Am demarat aceste activit\]i `n primul rând cu ecologiz\ri f\cute anual `n
zonele din `mprejurimile unui ora[, unde exist\
un magazin Selgros. Este dorit\ implicarea [i
altor firme [i institu]ii din România `n acest program. La `nceputul acestui an, deja am ini]iat aceste activit\]i `n Bucure[ti [i Ploie[ti [i, datorit\

Dovada importan]ei acordate proiectului o
reprezint\ extinderea acestuia `n toat\ ]ara, `n fiecare ora[ unde exist\ magazine Selgros. Pe
plan local, acolo unde sunt magazine, directorii
acestor marketuri, `mpreun\ cu reprezentan]ii
Bisericii Ortodoxe Române, au stabilit contacte
[i s-a ajuns ca, de la o livrare pe s\pt\mân\, s\
se dubleze cantitatea de alimente donat\.
~ncepând cu 24 februarie 2009, Funda]ia
„Episcop Melchisedec“ - Filiala Bac\u `n parteneriat cu Asocia]ia Cre[tin\ de Caritate [i Ajutor
„Ovidenia Bac\u 2005“, reprezentat\ prin pr.
Ovidiu Radu, a deschis `n Bac\u o cantin\ social\ ce se adreseaz\, pentru `nceput, unui num\r
de 15 persoane aflate `n situa]ie de risc, cu o situa]ie material\ precar\, ce nu le permite s\-[i asigure hrana zilnic\.
Ini]iativa este justificat\ `n primul r=nd datorit\ faputlui c\ la nivelul municipiului Bac\u
nu exist\ `nc\ o astfel de institu]ie.

Debuteaz\ cursurile de formare [i
perfec]ionare a asisten]ilor sociali
~n noiembrie 2007, `n subordinea [i sub coordonarea Biroului Executiv al Colegiului Na]ional al Asisten]ilor Sociali, a luat fiin]\ Institutul Na]ional de Asisten]\ Social\ - I.N.A.S., ce
are ca scop dezvoltarea, cercetarea, preg\tirea,
formarea profesional\ complementar\ [i continu\, precum [i perfec]ionarea continu\ a asisten]ilor sociali, `n vederea asigur\rii exercit\rii
calificate a profesiei de asistent social.
~n acest sens, `ncepând cu luna aprilie 2009,
I.N.A.S. va `ncepe furnizarea cursurilor de formare [i perfec]ionare a asisten]ilor sociali.
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Primele cursuri vizeaz\ metodele [i tehnicile de interven]ie ale asistentului social. ~n
vederea punerii `n practic\ a acestora, asisten]ii sociali principali, care doresc s\ se implice
`n furnizarea acestui curs, `n func]ie de preferin]e [i de experien]\, pot alege unul sau mai
multe module de curs, pentru elaborarea design-ului. Va urma un proces de selec]ie a celor mai bune design-uri.
Asisten]ii sociali principali, care doresc s\
se implice, pot transmite o scrisoare de inten]ie, un curriculum vitae precum [i propunerea

Pornind de la o tradi]ie [i responsabilitate comun\ de a sprijini categoriile sociale defavorizate, prin
proiectul „Masa Bucuriei“, S.C.
Selgros Cash&Carry S.R.L pune la
dispozi]ie produse alimentare [i nealimentare - numai `n interiorul termenului de garan]ie [i valabilitate unit\]ilor furnizoare de servicii sociale ale Patriarhiei Române, pentru a
fi oferite persoanelor aflate `n nevoie

Pentru c\ „Masa Bucuriei“ este doar unul dintre proiectele derulate aici, beneficiarilor acestui
tip de serviciu social li se vor oferi [i servicii de
consiliere social\, psihologic\, juridic\, sprijin de
urgen]\ `n vederea reducerii situa]iilor de criz\,
consiliere pentru g\sirea unui loc de munc\.
Produsele necesare prepar\rii hranei oferite
de cantina social\ provin atât de la Compania
Selgros Cash & Carry Bac\u (produse donate `n
urma contractului de sponsorizare `ncheiat `ntre
Patriarhia Româna [i Selgros Romania pentru o
perioada de un an), dar [i din dona]ii [i sponsoriz\ri de la diverse firme [i persoane particulare. 
de design de curs pentru modul Fiecare modul
se va desf\[ura pe 2 sau 3 zile, `n func]ie de tematica acestuia. Termenul pentru elaborarea
design-lui este 15 aprilie. Pentru informa]ii
suplimentare, contacta]i sectorul de Asisten]\
Social\ al Episcopiei Romanului.
Curs de formare `n domeniul metodelor [i
tehnicilor de interven]ie ale asistentului social
este structurat pe urm\toarele module: 1. Interviul [i observa]ia; 2. Genograma [i ecomapa; 3. Analiza documentelor; 4. Consilierea;
5. Managementul de caz [i 6. Supervizarea. 

Pagin\ realizat\
de Carla PI{CU
martie-aprilie 2009

FILANTROPIE

Intensificarea activit\]ilor
filantropice [i misionare la Moine[ti
Timpul Postului Mare este un
prilej special de preg\tire duhovniceasc\ pentru cre[tini, `n
vederea particip\rii la bucuria
~nvierii Domnului. Urcu[ul
nostru duhovnicesc din aceast\ perioad\ devine o lupt\ cu
noi `n[ine, lupt\ pentru care
trebuie s\ ne `narm\m cu r\bdare, smerenie, rug\ciune,
dragoste c\tre aproapele – numai a[a postul devenind o rug\ciune a trupului, dar [i a sufletului nostru.
de pr. Ovidiu Nicolae LECA,
Asistent social
Protopopiatul Moine[ti, prin Biroul de Asisten]\ Social\, [i-a intensificat activit\]ile filantropice [i caritative `n aceast\ perioad\, `ncercând s\ se apropie mai mult de nevoile semenilor. Activit\]ile desf\[urate au `n vedere familiile nevoia[e, b\trânii, elevii, dar [i o categorie aparte – de]inu]ii.

Concurs de desene
pe teme pascale
~nc\ de anul trecut se afl\ `n derulare un
proiect educa]ional denumit „Copil ca tine
sunt [i eu“ - proiect ce se desf\[oar\ la Gr\dini]a „Chei]a de aur“ din Moine[ti [i la Centrul
{colar pentru Educa]ie Incluziv\ nr. 2 din Com\ne[ti, unde pre[colarilor din grupele mari [i
preg\titoare, precum [i elevilor din clasele a
VII-a li se explic\ importan]a s\rb\torilor din
cursul unui an bisericesc, iar `n aceast\ perioad\ li se vorbe[te detaliat despre s\rb\torile pascale ce se apropie. Obiectivul nostru este realizarea de activit\]i transdisciplinare `ntr-un
climat psiho-afectiv pozitiv, prin care s\ fie
puse `n practic\ [i respectate normele [i valorile moral-cre[tine. ~n aceast\ perioad\ se pune accent pe cunoa[terea unor obiceiuri [i tradi]ii de Pa[ti, `n acest sens organizându-se un
concurs de desene cu tematic\ religioas\ specific\, precum [i unul de `ncondeiat ou\.
anul II (IX) nr. 3-4

De patru ani, Protopopiatul Moine[ti desf\[oar\ proiectul „Biserica
`ntemni]at\“. ~n cadrul acestuia, anul acesta, `n S\pt\mâna Luminat\, la
Spitalul Penitenciar [i la Centrul de Reeducare al Minorilor din Târgu-Ocna,
vor fi `mp\r]ite, ca `n fiecare an, aproximativ 300 de pachete, constând `n
obiecte de igien\ personal\ - [osete, past\ de din]i, s\pun, aparate de ras tip
BIC –, fructe, pixuri, precum [i reviste [i c\r]i cu con]inut religios

Alimente pentru s\rb\tori
Un alt proiect care deja se afl\ `n desf\[urare, este cel prin care un num\r de 150 de persoane aflate `n situa]ii de risc ([omaj, familii
monoparentale, b\trâni) vor primi pachete cu alimente de baz\ – ulei, zah\r, f\in\ - pentru s\rb\tori. Proiectul se intituleaz\ ,,Samarineanul
Milostiv“ [i este realizat prin contribu]iile benevole ale credincio[ilor cu situa]ie material\ bun\, precum [i prin contribu]ia unor agen]i economici din zon\. Pân\ la aceast\ dat\ – la jum\tatea postului – s-a `mp\r]it o prim\ tran[\ de 50
de pachete, urmând ca `n perioada urm\toare s\
fie `mp\r]ite [i celelalte 100 de pachete persoanelor din zona municipiului Moine[ti.

Sprijin pentru
cei lipsi]i de libertate
Pentru perioada urm\toare, avem `n preg\tire proiectul-parteneriat cu Protopopiatul One[ti, proiect prin care aducem o mângâiere
celor care din diferite motive au ajuns dup\
gratii. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, [i cu
binecuvântarea PS Eftimie, Episcopul Roma-

nului [i a PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, acest proiect pe
care noi l-am numit „Biserica ~ntemni]at\“ a ajuns la al patrulea an de desf\[urare. Astfel, `n
S\pt\mâna Luminat\, ne vom deplasa la Spitalul Penitenciar [i la Centrul de Reeducare al
Minorilor din Târgu-Ocna, unde vom `mp\r]i
ca `n fiecare an, aproximativ 300 de pachete,
constând `n obiecte de igien\ personal\ - [osete, past\ de din]i, s\pun, aparate de ras tip BIC
–, fructe, pixuri, precum [i reviste [i c\r]i cu
con]inut religios. Anul acesta, `n vederea implic\rii active a societ\]ii civile, `ncerc\m s\
coopt\m `n proiect [i unii agen]i economici,
precum [i reprezentan]i ai unor institu]ii emblematice [i cu decizie `n comunitate.
~n majoritatea parohiilor, `n aceast\ perioad\
s-a intensificat activitatea filantropic\ prin organizarea de colecte `n alimente, bani, haine
pentru persoanele aflate `n nevoi, precum [i activitatea catehetic\. Observ\m o aplecare mai
mare spre rug\ciune, dar [i spre practicarea faptelor bune, mai con[tien]i devenind cu to]ii c\ acestea dou\ ne fac mai u[oar\ calea spre mântuire [i spre `ntâlnirea cu Mântuitorul Hristos `n
noaptea cea sl\vit\ a ~nvierii. 
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Pentru copiii beneficiari ai proiectelor Funda]iei „Acas\ la
Biseric\" s-aau procurat rechizite la `nceputul anului [colar,
s-aau suportat abonamente pe mijloacele de transport, s-aau
dat calculatoare, acolo unde nu exista posibilitatea
achizi]ion\rii acestora.

FILANTROPIE

„Acas\ la Biseric\“, o [ans\ pentru copiii one[teni
Funda]ia religioas\ „Acas\ la Biseric\“ - One[ti a fost `nfiin]at\ `n
anul 2003 de c\tre preotul misionar {tefan Curcu]\ de la parohia
„Sf. Nicolae“ din One[ti [i prof.
Emilia Munteanu de la liceul
„Dimitrie Cantemir“ din One[ti.
Aceast\ Funda]ie are ca obiectiv
ajutorarea copiilor [i persoanelor
defavorizate.
de pr. {tefan CURCU}|,
preot misionar [i
Pre[edinte al Funda]iei
„Acas\ la Biseric\“
Activitatea Funda]iei religioase „Acas\ la
Biseric\“ din One[ti a `nceput cu preg\tirea
elevilor pentru bacalaureat sau pentru examenul de capacitate, prin ac]iunea voluntar\ a unor
profesori care au venit s\-i ajute pe elevii care,
din motive financiare, nu-[i puteau permite ore
de preg\tire suplimentar\.

P=n\ la 70 de copii
Cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul s-a
continuat cu masa de prânz (la `nceput o ciorb\
cald\) pentru copiii s\raci [i, pentru cei care, din
cauza absenteismului sau a abandonului [colar aveau situa]ie [colar\ slab\, s-a f\cut preg\tire astfel ca [i ace[tia s\ poat\ termina [coala general\.
La `nceput masa pentru copiii era preg\tit\
de c\tre m\icu]e aduse de la M\nastirea M\gura, apoi de c\tre voluntari care au vrut ca `n felul acesta s\-[i ajute aproapele.
Num\rul celor `nscri[i `n Funda]ie a oscilat
de-a lungul anilor, ajung=nd p=n\ la 70 de copii,
`n prezent fiind 50.
Dup\ servirea mesei de prânz, cei care au
nevoie particip\ la ore de preg\tire la diverse
materii, iar al]ii desf\[oar\ activit\]i educative
organizate `n parteneriat cu alte ONG-uri.

Mas\ festiv\ de s\rb\tori
~n cadrul aceleia[i Funda]ii, s-a acordat asisten]\ medical\ gratuit\, atât pentru copii, cât [i
pentru persoanele bolnave [i cu posibilit\]i materiale reduse, de c\tre medici care veneau s\pt\mânal la sediul Funda]iei. ~n prezent, parteneriatul `n domeniul asisten]ei medicale nu mai
presupune deplasarea speciali[tilor la sediul
Funda]iei, `ns\ majoritatea medicilor solicita]i
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acord\ consulta]ii de specialitate
copiilor recomanda]i de Funda]ie.
Personalul Funda]iei asigur\ [i
organizarea de mese festive cu ocazia a diferite evenimente [i s\rb\tori religioase sau laice: Sfântul Nicolae, Cr\ciun, Pa[ti, 1 Martie, 1
Iunie. Pentru ca bucuria copiilor s\
fie complet\, la unele dintre acestea a participat chiar [i PS Ioachim
B\c\uanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
Cu ocazia Marilor Praznice ~mp\r\te[ti, dar
[i cu alte prilejuri, `n aten]ia Funda]iei au fost [i
sunt [i familiile acestor copii. ~n m\sura posibilit\]ilor, to]i primesc alimentele necesare preg\tirii meselor de s\rb\tori. De asemenea, c=nd
este cazul, Funda]ia acord\ [i sprijin financiar
celor afla]i `n situa]ii de criz\.

Ajutoare sub diferite forme
Pentru copiii beneficiari ai proiectelor funda]iei s-au procurat rechizite la `nceputul anului
[colar, s-au suportat abonamente pe mijloacele
de transport, s-au dat calculatoare, acolo unde
nu exista posibilitatea achizi]ion\rii acestora.
Au fost organizate activit\]i de ajutorare a
copiilor `nscri[i `n Funda]ie, implic=nd gr\dini]ele, [colile [i liceele din ora[. Elevii doritori au
adus de acas\ alimente (zacusc\, gem, dulcea]\)
pentru aprovizionarea Funda]iei.
~n fiecare an, pe `ntreaga perioad\ a Postului
Mare, organiza]i pe clase, elevii `mpreun\ cu profesori de la diferite licee [i [coli din ora[ au venit
cu alimente din care au preg\tit mâncare, au servit
copiii apoi au sp\lat vasele [i au f\cut cur\]enie.
La astfel de ac]iuni au participat [i alte institu]ii din ora[, printre care Chimcomplex, Poli]ie,
Jandarmerie [.a..

Formarea religioas\, prioritar\
Specificul Funda]iei „Acas\ la Biseric\“ impune acordarea unei aten]ii sporite educa]iei religioase. Astfel, s-au organizat excursii (de o zi
sau mai multe) la m\n\stiri `n scopul educ\rii
religioase a copiilor. S-au organizat tabere de
var\ de dou\ s\pt\mâni `n care copiii au avut
programate excursii, jocuri `n aer liber, program duhovnicesc. De asemenea, participan]ii
au avut ocazia s\ `n]eleag\ [i s\ exerseze rigorile conve]uirii, fiind implica]i `n activit\]i gospod\re[ti dup\ puterile lor. La aceste activit\]i
au participat elevi de liceu sau fo[ti elevi, afla]i
`n vacan]\, care s-au implicat `n diferite activit\]i, al\turi de copiii Funda]iei.

~n posturi, copiii au fost spovedi]i [i `mp\rt\[i]i. Predarea preceptelor cre[tine, prin catehiz\ri sau citirea de povestiri cu subiect religios,
este [i a fost o preocupare permanent\.

Asisten]\ socio-psihologic\
~n parteneriat cu funda]ia Meysse din Fran]a,
Funda]ia „Acas\ la Biseric\“ a angajat un sociolog,
care a realizat studii de specialitate cu privire la
mediul din care proveneau copiii. Cei care prezentau blocaje psihologice, au beneficiat de discu]ii cu
un psiholog care [i-a oferit voluntar serviciile.

Dot\rile materiale
Primele dot\ri materiale au fost exclusiv din
dona]ii. Apoi au fost amenajate birourile, baia,
c\mara, buc\t\ria, sufrageria [i dotate cu cele
necesare. Toate acestea au fost realizate din
sponsoriz\ri, dona]ii sau fonduri proprii.
~n timp, spa]iul aferent activit\]ilor desf\[urate [i zona adiacent\ cl\dirii au fost utilate cu cele necesare (dulapuri, birouri, calculatoare, Tv,
DVD, proiector, pavaj, flori, b\nci). Banii pentru
acestea au fost de la diferi]i sponsori [i din cei
2% din impozitul pe salarii dirijat spre ONG-uri.
Astfel, copii au avut ocazia de a viziona la
sediul Funda]iei filme educative, religioase sau
ecranizarea unor pove[ti, precum [i filme care
reflect\ momente din activitatea lor aici.

~ntreaga activitate,
sus]inut\ de voluntari
To]i cei implica]i `n ac]iunile Funda]iei sunt
voluntari. Funda]ia partener\ Meysse, din Fran]a, a angajat un asistent social care deserve[te
Funda]ia religioas\ „Acas\ la Biseric\“. Pe lâng\
educatori, `nv\]\tori [i profesori, s-au implicat `n
ac]iunile Funda]iei one[tene elevi, fo[ti elevi,
studen]i din ]ar\ sau din Fran]a. Funda]ia francez\ Meysse este prezent\ periodic la One[ti, implic=ndu-se prin membrii s\i `n tot felul de activit\]i, al\turi de copiii rom=ni (origami, lec]ii de
francez\, excursii, desene pe asfalt, etc.). 
martie-aprilie 2009

DOSAR
Anul Sfin]ilor Capadocieni

Viziunea Sfântului Vasile
cel Mare asupra filantropiei*
La ini]iativa PF P\rinte Patriarh Daniel, `n [edin]a de lucru
din 29 octombrie 2008, Sfântul
Sinod al BOR a proclamat anul
2009 ca an comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei (379, de la a c\rui trecere
la cele ve[nice se `mplinesc 1630
de ani) [i al celorlal]i P\rin]i
Capadocieni, `n Patriarhia Român\. Acest lucru se materializeaz\ prin mai multe manifest\ri (comemor\ri, simpozioane,
conferi]e etc.) `n decursul
acestui an, pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.
Sf=ntul Vasile cel Mare

de pr. lector dr.
Daniel ENEA
Sfântului Vasile cel Mare este unul dintre
cei mai activi ierarhi `n problemele social-filantropice ale Bisericii. Atât `n cuvânt\rile sale, cât
mai ales `n realiz\rile practice, sunt multe referiri la milostenie ca dimensiune a filantropiei,
abordând-o din toate punctele de vedere. Predicile sale abund\ de `ndemnuri [i chiar mustr\ri
adresate ascult\torilor, având ca punct de plecare filantropia.

Specificul cre[tinismului
Pentru `nceput s\ aprofund\m termenul –
„filantropie“.
Nici popoarele p\gâne, nici iudeii nu aveau
`n credin]a lor `mplinirea acestei no]iuni. Filantropia este specific\ pentru comunit\]ile cre[tine.
De la `nceput, cre[tinii n-au practicat milostenia
`n mod izolat, ci `ntreaga comunitate avea convingerea c\ aceast\ ac]iune este a tuturor. Nici nu
se poate concepe Biserica cre[tin\ f\r\ facere de
bine. Acest lucru `i este `nn\scut Bisericii, pentru
c\ `nsu[i Capul Ei, Hristos Domnul, a practicat-o:
„C\ci Fiul Omului n-a venit ca s\ I se slujeasc\,
ci ca El s\ slujeasc\“ (Marcu 10, 45).
anul II (IX) nr. 3-4

Termenul „filantropie“ este specific cre[tinismului [i `nseamn\ „iubire fa]\ de om“. Dumnezeu `l iube[te pe om, dar [i omul este chemat
s\ urmeze „filantropia“ lui Dumnezeu. Sf. Evanghelist Ioan ne `nva]\ c\ „Dumnezeu este
iubire“ (I Ioan 4, 8). Deci filantropia `[i are originea `n Sfânta Treime. A[adar, primul filantrop
este Dumnezeu.

Forme de manifestare
ale iubirii de oameni
Termenul „filantropos“ nu este foarte des
folosit `n Noul Testament [i se refer\ atât la
filantropia lui Dumnezeu, cât [i la filantropie,
ca rela]ie `ntre oameni. Se folosesc de multe ori
sinonime, cum ar fi: omenie, agape, caritate,
iubirea de aproapele, mila, diaconia.
„Omenia“ (ca rela]ie `ntre oameni) este pomenit\, spre exemplu, `n Faptele Apostolilor 28,
2: „Iar locuitorii ei (insulei Malta) ne ar\tau o deosebit\ omenie, c\ci, aprinzând foc, ne-au luat pe
to]i la ei din pricina ploii care era [i a frigului“.
„Agape“ (termen biblic) „a fost preluat `n vocabularul liturgic ca filantropie, având `n aceast\
form\ un sens mai realist, indicând prezen]a is-

toric\, chenotic\ a plenitudinii Dumnezeirii `n
persoana Fiului.“1
„Caritate“ este sinonim cu milostenie sau
iubirea de aproapele. Vulgata folose[te aceast\
traducere a termenului filantropie.
„Iubirea de aproapele“, ca sintagm\, are un
con]inut complex [i se refer\ la iertarea aproapelui, dar [i la slujirea lui. Ea nu se practic\ numai acolo unde este lips\, suferin]\ [i mizerie.
„Mila“ – care izvor\[te din dragoste. Avem
mil\ pentru cineva pentru c\ `l iubim, lipsa pe
care el o resimte ne afecteaz\, `l comp\timim [i
când este nu doar `n lipsuri materiale, ci [i `n cele spirituale, când p\time[te, când nu tr\ie[te
dup\ `nv\]\tura Bisericii. C\ci a avea mil\ de cineva `nseamn\ a suferi `mpreun\.
„Diaconia“ este un alt sinonim specific cre[tinismului [i are mai multe `n]elesuri: slujirea la
mese, slujba `n comunitate, adunarea [i `mp\r]irea colectelor [i slujirea sacramental\ (diacon,
ca prim\ treapt\ a preo]iei).
Am prezentat sinonimele termenului filantropie pentru a-l `n]elege mai u[or. Trebuie s\ [tim c\
Dic]ionarul Religios define[te filantropia, ca fiind
„ac]iunea de binefacere `ntreprins\ `n folosul oamenilor s\raci [i al a[ez\mintelor de binefacere“.2

Filantropia Sf=ntului Vasile
~n]elegând sensurile filantropiei s\ vedem `n
continuare cum a practicat-o Sf. Vasile.
Când revine `n Cezareea Capadociei de la
studii, Sf. Vasile profeseaz\ ca dasc\l de retoric\.
Sub influen]a surorei sale Macrina, se `ndreapt\
spre cre[tinism, regretând c\ a pierdut atâta timp
`n zadar dup\ cum afirm\: „Dar când m-am de[teptat, ca dintr-un somn adânc, am ridicat ochii
mei spre lumina minunat\ a Evangheliei [i miam dat seama de inutilitatea `n]elepciunii st\pânitorilor lumii acesteia, care sunt pieritori (...). A[adar, citind Evanghelia [i v\zând din ea c\ cel
mai mare prilej pentru des\vâr[ire este de a vinde
averile [i a le `mp\r]i fra]ilor no[tri s\raci“3, `mbr\]i[eaz\ cre[tinismul. P\r\se[te catedra de retoric\ din Cezareea, prime[te botezul, face o prim\
`mp\r]ire a averilor sale la cei s\raci [i pleac\ s\
cerceteze atle]ii pustiei din Alexandia, Egipt, Palestina, Siria [i Mesopotamia. ~n acest nou curs al
vie]ii sale se realizeaz\ [i primul act de filantropie (ajutorarea celor s\raci).
La re`ntoarcerea din aceast\ c\l\torie, Vasile
`[i `mparte [i restul averii sale la s\raci [i se re23

Prin cuvânt\rile sale, Sf. Vasile a deschis hambarele
celor avu]i [i prin `ndemnurile sale a realizat spusele
Scripturii „a `mp\r]it pâine celor fl\mânzi", a s\turat
cu pâine pe cei s\raci, i-aa hr\nit `n timp de foamete.
trage `n Pont, unde pune bazele unei m\n\stiri
de monahi. Cele dou\ `mp\r]iri ale averii sale
constituie a[adar `nceputul ac]iunilor de filantropie ale Sf. Vasile cel Mare.
A[ez\mântul monahal din Pont `[i m\re[te
num\rul vie]uitorilor prin faima Sf. Vasile. Pentru monahii din m\n\stirea sa a `ntocmit reguli
de vie]uire: Regulile mari [i Regulile mici, al\turi de alte lucr\ri ascetice, care vor ajunge reguli de vie]uire pentru `ntreg monahismul ortodox. ~n m\n\stire, monahii tr\iau conform conceptului „ora et labora“ („roag\-te [i munce[te“), iar cu veniturile provenite din munca lor
se f\ceau acte de milostenie, se trimiteau colecte
pentru ajutorarea unor comunit\]i sau biserici,
se asigura asisten]\ medical\ celor bolnavi [i nevoia[i. Putem spune c\ aceasta constituie a doua
etap\ `n opera caritabil\ filantropic\ a Sf. Vasile.

Temeiuri scripturistice
Opera sa filantropic\ [i-o `ntemeiaz\ pe trei
argumente scripturistice:
1. ~ntruparea Fiului lui Dumnezeu pentru
mântuirea noastr\, ca forma cea mai concret\ a
dragostei dumnezeie[ti, deci motivul `ntrup\rii
este marea filantropie a lui Dumnezeu: „C\ci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, `ncât pe
Fiul S\u, Cel Unul-N\scut, L-a dat ca oricine
crede `n El s\ nu moar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\.“ (Ioan 3, 15-16).
2. Sp\larea picioarelor ucenicilor este considerat\ sinteza a ceea ce `nva]\ Domnul nostru
Iisus Hristos despre misiunea de slujire a Bisericii `n lume.
3. Faptele milei trupe[ti, ca aspect al slujirii, a
c\rei substan]\ este iubirea, dar [i condi]ie a dobândirii ~mp\r\]iei lui Dumnezeu (Matei cap. 25).
Re`ntors `n Cezareea, la cererea episcopului
Eusebie, Sf. Vasile organizeaz\ pe credincio[i

24

pentru a pre`ntâmpina primejdia, respectiv erezia
arian\ promovat\ de `nsu[i `mp\ratul Valens. Mai
face o nou\ `mp\r]ire a averii sale la cei s\raci,
avere ce o mo[tenise la moartea mamei sale.

Milostivii mo[tenesc
via]a ve[nic\
Dar acest mare om al Bisericii nu s-a m\rginit la a-[i `mp\r]i averile sale s\racilor, ci a
lucrat cu toat\ fiin]a sa pentru alinarea suferin]elor celor `n nevoi. Acest lucru `l observ\m `n
anul 368, când o mare secet\ [i foamete se
abate asupra Capadociei. Prin cuvânt\rile sale,
Sf. Vasile a deschis hambarele celor avu]i [i
prin `ndemnurile sale a realizat spusele Scripturii „a `mp\r]it pâine celor fl\mânzi“, a s\turat cu pâine pe cei s\raci, i-a hr\nit `n timp
de foamete. Unul dintre `ndemnurile sale era:
„D\ pu]in [i cucere[ti prin aceasta mult. C\ci
precum Adam prin mâncarea pierz\toare a
mo[tenit p\catul, tot a[a noi distrugem pl\cerea p\catului când ne `ngrijim de nevoia [i foamea fra]ilor no[tri“. Cu acela[i prilej, Sf. Vasile insist\ [i asupra altui aspect al filantropiei,
care de[i este foarte important, uneori este trecut u[or cu vederea. Chiar `n timp de necesitate, ca cel al foametei din 368, adev\ratul filantrop trebuie s\ se preocupe mai mult de semeni
decât de el `nsu[i. Dup\ Sf. Vasile, tocmai atunci se vede adev\rata dragoste fa]\ de aproapele, când cre[tinul se las\ pe sine, asemenea
v\duvei din Sarepta Sidonului, pentru a ajuta
pe cel cu mai mari lipsuri.
Prin cuvânt, Sf. Vasile `i sensibilizeaz\ pe
ascult\tori s\ fac\ milostenie. Descrie `n imagini plastice judecata din urm\, insistând asupra
faptului c\ cei care au ajutat pe aproapele, sub
orice form\, vor mo[teni via]a ve[nic\.
Dar `ndemnurile sale nu se reduc doar la cuvinte, ci se caracterizeaz\ prin fapte [i ac]iuni. El
a adunat pe cei afecta]i de
foamete (b\rba]i [i femei,
copii [i b\trâni, nenoroci]i
de orice vârst\). „A strâns
tot felul de alimente, care
pot ajuta la potolirea foamei, oale pline cu legume [i
alte verde]uri. Apoi a imitat
slujirea lui Hristos, Care
`ncins cu un [or] nu S-a sfiit
s\ spele picioarele ucenicilor S\i; tot a[a [i Sf. Vasile,
de-a valma cu slugile, care-i
erau colaboratori, `ngrijea
de trupurile celor care aveau nevoie de ajutor, dar
totodat\ [i de sufletul lor,
dându-le odat\ cu hrana [i
cinstea cuvenit\, ajutându-i
cu alte cuvinte, din dou\
p\r]i“4. ~n acela[i context,
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Sf. Vasile mustr\ [i condamn\ pe cei ce nu practic\ milostenia, asem\nându-i cu tân\rul bogat,
c\ruia, de[i avea multe virtu]i, `i lipse[te milostenia. Aceasta este virtutea, `n concep]ia Marelui
Capadocian, care-l schimb\ pe om [i prin ea se
lupt\ `mpotriva egocentrismului. Odat\ cu fapta
de milostenie, el se d\ruie[te pe sine, d\ruie[te,
renun]ând m\car la o parte din plinul s\u.

Milostenia, act de poc\in]\
Un alt aspect, pe care-l prezint\ Sf. Vasile
cu referire la foametea din 368, este nepracticarea milostivirii. El ne arat\ c\ avem datoria
de a ne iubi aproapele, iar aceasta se concretizeaz\ prin s\vâr[irea actelor de milostenie. ~n viziunea sa, milostenia este un adev\rat act de poc\in]\. Pedeapsa cu foametea este
cu atât mai grea cu cât cre[tinii nu fac milostenie [i nici nu-[i plâng p\catele lor. Pentru a
fi mai concludent, Sf. Vasile vine [i d\ exemplul din Vechiul Testament, hr\nirea poporului ales `n pustie cu man\ cereasc\. ~n Capadocia, p\mântul nu a rodit aproape nimic pentru hran\ unei popula]ii mult mai mic\ `n num\r, ca pedeaps\ pentru `ndep\rtarea de Dumnezeu, prin nesocotirea aproapelui.
Milostenia, `n viziunea Sf. Vasile, are multiple consecin]e pozitive: pe de o parte iart\ p\catele [i aduce har de la Dumnezeu, iar pe de alt\
parte elimin\ consecin]ele negative ale nepractic\rii ei: minciun\, certuri, r\zboaie [i moarte.
Când `ndemna pe cei boga]i s\ fac\ milostenie,
Marele Vasile argumenta c\ ~nsu[i Dumnezeu
este milostiv. El arat\ c\ tot ceea ce avem se datoreaz\ lui Dumnezeu, filantropiei Lui [i de aceea [i noi avem datoria s\ manifest\m filantropie fa]\ de aproapele.

Primele a[ez\minte
filantropice permanente
~n anul 370, scaunul Cezareei Capadociei a
r\mas vacant prin moartea episcopului Eusebie, [i este ocupat de Sf. Vasile. Ca episcop,
Sf. Vasile a luptat cu fapta, cu cuvântul [i cu
scrisul. Am v\zut c\ grija pentru cei s\raci, ajutorarea celor din nevoi, u[urarea suferin]elor
celor bolnavi [i `mbun\t\]irea vie]ii celor mutila]i din na[tere [i din `mprejur\ri nenorocite,
au fost grijile permanente ale `ntregii vie]i a
Sf. Vasile. Ca tân\r, a `mp\r]it `ntreaga sa avere oropsi]ilor soartei, ca preot, a dat hran\ celor fl\mânzi `n timpul secetei [i foametei cumplite din 368, iar ca episcop, [i-a l\rgit ac]iunile sale filantropice, pe de o parte dând dispozi]ie horepiscopilor s\i s\ `nfiin]eze `n eparhiile lor a[ez\minte filantropice permanente, iar
pe de alt\ parte a ridicat `n apropierea Cezareei
un mare complex filantropic care cuprindea:
biseric\, spitale, leprozerii, azile pentru b\trâni, case pentru str\ini.
martie-aprilie 2009

Vasiliada a fost modelul dup\ care Biserica,
fie `n Imperiul Bizantin, fie mai târziu `n
cele na]ionale, a implementat filantropia ca
slujire practic\.

A[ez\mintele Vasiliadei
Sf. Vasile este primul care pune bazele filantropiei practice `ntr-o provincie. El a construit lâng\ ora[ul Cezareea un alt ora[, pe care poporul l-a numit, dup\ numele `ntemeietorului, „Vasiliada“. Sistemul de `ngrijire
medico-social cuprindea case de `ngrijire a
s\racilor, un c\min pentru str\ini, un spital
pentru lepro[i [i alte anexe. ~n acest a[ez\mânt
`[i desf\[urau activitatea: doctori, infirmieri,
brancardieri, supraveghetori, oameni de serviciu. Prin amploarea [i diversitatea activit\]ilor lui, acest a[ez\mânt era neobi[nuit pentru
acea vreme, c\ci `nsu[i prefectul provinciei
era tulburat, ne[tiind ce m\suri s\ ia.
Din cuprinsul „Scrisorii 94“ adresat\ guvernatorului provinciei Capadociei, afl\m pe
de o parte amploarea Vasiliadei, iar pe de alta
grija deosebit\ a Bisericii pentru cei nevoia[i,
al\turi de personalitatea marelui ierarh: „Poate
spune, oare, cineva c\ aducem vreo v\t\mare
ordinii de stat, când `n\l]\m Dumnezeului nostru o biseric\, zidit\ m\re], iar `mprejurul ei
locuin]e, dintre care una este pus\ la dispozi]ia
c\peteniei provinciei, iar altele mai mici,
`mp\r]ite dup\ rang slujitorilor biserice[ti, care
pot fi folosite [i de demnitarii [i `nso]itorii
vo[tri? Pe cine nedrept\]im dac\ zidim case
pentru cei care sunt `n trecere pe aici, case
pentru cei care din pricina bolilor au nevoie de
`ngrijiri, dându-le acestora ajutorul necesar:
`ngrijitori de bolnavi, doctori, animale de jug
[i c\ru]a[i? Aceste construc]ii au nevoie de
me[teri [i de lucr\tori care s\ procure celor ce
locuiesc `n ele cele de trebuin]\ vie]ii [i tot ce
le poate u[ura vie]uirea, au nevoie apoi [i de
alte cl\diri proprii pentru ateliere. Toate aceste
construc]ii sunt o podoab\ pentru locul `n care
se g\sesc, iar pentru tine, guvernatorul nostru,
un semn de laud\, aduc\tor de slav\.“5.
~n a[ez\mintele Vasiliadei, fiecare boal\, fiecare fel de suferin]\, `[i avea compartimentul [i
locul potrivit cu `ngijire deosebit\. Astfel, filantropia practic\ [i asisten]a social\ a bisericilor
au fost `nsufle]ite.
Trebuie s\ remarc\m mai multe aspecte: Vasiliada se caraterizeaz\ ca centrul filantropic al
Bisericii. De aceea, Biserica ocup\ locul principal, fiind `n centru. ~n jurul ei se afl\ casa episcopului (c\ci Sf. Vasile dorea s\ locuiasc\ lâng\
bolnavii [i s\racii s\i), cl\dirile destinate diferitelor trepte [i ranguri ale clerului. Aici avea rezervate apartamente [i prefectul provinciei. Apoi urmau cl\dirile pentru pelerini [i c\l\tori,
ospicii pentru b\trâni, spitale pentru bolnavi,
spitale pentru lepro[i, locuin]ele medicilor, ale
infirmierilor, ale oamenilor de serviciu, apoi celelalte dependin]e (grajduri, staule, ateliere de
tot felul, chiar [i ateliere de art\). Sf. Vasile cere
guvernatorului Ilie s\-i aprobe [coli de art\ [i
me[te[uguri pentru orfanii sus]inu]i de Biseric\.
anul II (IX) nr. 3-4

Milostenia, `n viziunea Sf. Vasile, are multiple consecin]e pozitive: pe de o
parte iart\ p\catele [i aduce har de la Dumnezeu, iar pe de alt\ parte elimin\
consecin]ele negative ale nepractic\rii ei: minciun\, certuri, r\zboaie [i moarte

~nsemn\tatea
filantropiei practice
~n cuvântul rostit de Sf. Grigorie de Nazianz, la moartea prietenului s\u Sf. Vasile, descoperim importan]a filantropiei practice [i ce
a `nsemnat [i va `nsemna pentru Biseric\ Vasiliada. „Ie[i pu]in `n afara ora[ului [i prive[te
noul ora[, casa de provizii a evlaviei, comoara
comun\ a proprietarilor `n care surplusul bog\]iei, chiar necesitatea bunurilor este anulat\
din spiritul de jertf\, dar din `ndemnul lui Vasile se depun `n el chiar unele din cele de neap\rat\ trebuin]\, pentru c\ acolo sunt ferite de
molii [i ap\rate de ho]i, neatinse de pizm\ [i
scutite de stricare [i `nvechire. Prive[te loca[ul `n care boala se sufer\ cu r\bdare, nenorocirile sunt adesea binecuvântate, iar milostivirea se g\se[te din bel[ug. ~n compara]ie cu aceste ora[, ce `nsemn\tate mai poate avea Teba cu cele 7 por]i ale sale sau Teba din Egipt,
zidurile Babilonului cele mari [i frumoase,
colosul de aram\ din Rodos sau templele cele
mari [i frumoase, care acum nu mai exist\... [i
care nu au adus decât pu]in\ glorie?... {i Vasile este acela care ne-a convins pe to]i ca, fiind
oameni, s\ nu dispre]uim pe oamenii ace[tia
(bolnavi de toate categoriile [i nenoroci]i) [i
s\ nu necinstim pe Hristos, singurul cap al nostru, al tuturor, prin neomenia ce-am ar\tat-o
fa]\ de dân[ii, ci când vedem nenorociri str\ine, s\ ne silim a plasa bine avu]iile noastre, s\
`mprumut\m lui Dumnezeu mila, de care [i
noi vom avea nevoie cândva. Apoi acest b\r-

bat nobil [i de bun\ familie, cu un nume a[a de
str\lucit, nu se sfia de a cinsti chiar cu buzele
sale aceast\ boal\ (lepra), ci s\ruta pe bolnavi
ca pe ni[te fra]i.“6
~ntregul complex Vasiliada, a marelui capadocian, reprezint\ viziunea clar\ despre filantropie
[i arat\ importan]a deosebit\ pentru ceea ce a constituit el `n sine la nivel teologic [i social. Vasiliada a fost modelul dup\ care Biserica, fie `n
Imperiul Bizantin, fie mai târziu `n cele na]ionale,
a implementat filantropia ca slujire practic\.
F\r\ a gre[i, putem afirma c\ el este cel mai
mare filantrop `ntre Sfin]ii P\rin]i [i cel care
deschide `n modul cel mai clar aceast\ func]ie
social\ a Bisericii, r\mânând modelul demn de
urmat pentru cei de dup\ el. 
*Referat sus]inut pe 12 martie 2009 în Aula Magna a Universit\]ii de Vest din Timi[oara, în cadrul ciclului de „conferin]e prepascale“ organizate de Catedra de Teologie a Facult\]ii de Litere, Istorie [i Teologie a Universit\]ii de Vest din Timi[oara, Mitropolia Banatului [i Arhiescopia Timi[oarei.
1
Diac. asist. I. Bria art., „Iisus Hristos – iubitorul de oameni“, în Ortodoxia, XVIII , nr.1/ 1966, p. 56).
2
Ioan M. Stoian, „Dic]ionar Religios“, ed. Garamond,
1994, p. 107.
3
PSB, Vol. 17, Sf. Vasile cel Mare, scrieri partea I,
EIBM al BOR, Bucure[ti, 1986, p. 19.
4

Ibidem.

5

Ibidem, p. 29.

6

PSB. Vol. 17, Sf. Vasile cel Mare, scrieri partea I,
EIBM al BOR, Bucure[ti, 1986, p. 28.
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~nainte de a fi ales episcop al Romanului, Melchisedec
cuno[tea foarte bine toate lipsurile de care suferea
aceast\ eparhie, din vremea când s-aa documentat [i a
tip\rit „Chronica Romanului [i a Episcopiei de
Roman", vol. I-III, Bucure[ti, 1874-11875.

DOCUMENTAR

Episcopia Romanului acum 130 de ani
Se `mplinesc `n prim\vara aceasta 130 de ani de la `nsc\unarea ca episcop al Romanului
a ilustrului ierarh Melchisedec
{tef\nescu (foto). Din `nsemn\rile [i m\rturiile celor care au
avut privilegiul s\-l cunoasc\
personal - unul dintre ace[tia
fiind arhidiaconul s\u Teodor
Bu[il\ - `ncerc\m, `n pu]inele
cuvinte ce urmeaz\, s\ prezent\m momentul `nsc\un\rii ierarhului la Roman, `n mar]ea
patimilor anului 1879, pe 3 aprilie, [i primul s\u an de trud\
spre `ndreptarea unor st\ri de
lucruri de la Centrul Eparhial
[i din `ntreaga eparhie `ncredin]at\ lui spre p\storire.
de pr. dr. Florin }USCANU,
Protopop de Roman
Din cauza tulbur\rilor politice, vreme de 28
de ani, de la 1851-1879, scaunul episcopal de la
Roman a stat ne`ntrerupt v\duvit de `ntâist\t\tor, toate lucr\rile eparhiei fiind coordonate de
locotenen]i de episcopi: Iustin Criv\] (iulie
1851 - noiembrie 1855), Nectarie Hermeziu
(noiembrie 1855 - septembrie 1864), Atanasie
Stoienescu (1864 - mai 1865), Ghenadie }eposu (numit prin decret la 10 mai 1865, dar nu a
func]ionat), Isaia Vicol (noiembrie 1868 - ianuarie 1873, când a fost ales episcop eparhiot;
moare la 20 ianuarie 1878), Calist B\c\uanul
(iunie 1878 - februarie 1879).
~n aceste condi]ii, Episcopia Romanului, `n
cea de-a doua decad\ a secolului al XIX-lea, se
afla `ntr-o adev\rat\ ruin\, nu doar material\, ci
[i moral\.

130 de ani de la instalarea
ca episcop la Roman
~ntrunindu-se Marele Colegiu Electoral, care pe lâng\ membrii Sfântului Sinod, cuprinde
la acea vreme [i membrii celor dou\ corpuri legiuitoare - deputa]ii [i senatorii, sub pre[eden]ia
mitropolitului primat, `n ziua de 22 februarie
26

1879, cu unanimitate de voturi, au ales `n scaunul vacant de la Roman pe episcopul Dun\rii de
Jos - Melchisedec {tef\nescu.
Trecerea sa `n Episcopia Romanului a fost
un r\spuns la dorin]a pioas\ a sufletului s\u de
a se apropia de ]inuturile natale, fa]\ de care se
sim]ea legat prin neuitatele amintiri ale copil\riei [i prin iubirea ne[tears\ fa]\ de ai s\i.
~ndat\ dup\ confirmare, Melchisedec a trimis la Roman bani din resursele sale pentru crearea unei gr\dini de flori (cum avusese la episcopia din Ismail), iar el a r\mas `n Bucure[ti `nc\ trei s\pt\mâni pentru a lua parte la lucr\rile
Academiei Române.

Primit cu mare bucurie
Mar]i, `n s\pt\mâna mare dinaintea Pa[telui,
pe data de 3 aprilie 1879, episcopul Melchisedec sose[te `n noua sa eparhie, fiind `ntâmpinat
`n gara ora[ului Roman de clerici [i mireni, din
`ntreaga elit\ roma[can\.
Cu acela[i tren, a c\l\torit de la Bucure[ti
[i mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, care, coborând din tren a binecuvântat poporul,
adresându-le celor prezen]i o scurt\ [i emo]ionant\ cuvântare, recomandându-le roma[cani-

lor pe distinsul episcop, felicitându-i totodat\
de a avea `n mijlocul lor „pe cel mai `nv\]at episcop al românilor“.
Dup\ solemnitatea religioas\ din catedrala episcopal\ (care era d\r\p\nat\, cu pere]ii strica]i
[i pictura acoperit\ de un strat gros de funingine,
`ncât nu se mai cuno[tea nimic), s-a dat citire decretului regal, semnat de regele Carol I. ~n final,
potrivit rânduirii, `ntâist\t\torul a adresat celor
prezen]i un cuvânt de salut, dar [i de `nv\]\tur\,
inspirat de epistolele Sfântului Apostol Pavel,
pe care l-a `ncheiat cu urm\toarele cuvinte: „Pe
aceast\ cale (a faptelor bune, m.n.), noi totdeauna ne vom `ntâlni. Dumneavoastr\ ve]i afla `n
mine un amic nedeslipit [i serv al datoriilor sale,
[i eu `n dumneavoastr\, fra]ii [i amicii mei cei
iubi]i `ntru numele Domnului“.
Delega]ii ale tuturor confesiunilor [i na]ionalit\]ilor convie]uitoare roma[cane, precum:
armenii, lipovenii, evreii, germanii [.a., au venit
s\ ureze bun-venit noului episcop, asigurându-l
de respectul [i pre]uirea lor.
Dup\ Pa[ti, episcopul Melchisedec a dorit s\
viziteze [i s\ slujeasc\ `n toate bisericile ortodoxe din Roman - „Precista Mare“, „Sf. Voievozi“, „Sf. Nicolae“, „Sf. Gheorghe“, f\când [i
un lucru nemai`ntâlnit pân\ la dânsul, respectiv
vizitarea unor biserici de alt rit din Roman.
Pretutindeni a fost primit cu o bucurie de nedescris; mai cu seam\ de armeni, pentru care era
un eveniment nea[teptat intrarea unui ierarh ortodox `n biserica lor (biseric\ ridicat\ `n 1609).
Dup\ ce a oficiat pe rând la toate bisericile din
Roman, a `nceput a face vizite pastorale `n parohiile din eparhie, prilej cu care `[i vizita [i prietenii precum: George Sturdza de la Micl\u[eni
(pe atunci satul apar]inea de jude]ul Roman), Elena Sturdza din Dulce[ti (m\tu[a celui amintit anterior), poetul Vasile Alecsandri de la Mirce[ti
(localitate tot din jude]ul Roman), Petru Donici
de la Valea Ursului, Ioan Stroe de la Pânce[ti [.a.

~nceputul dificil
~nainte de a fi ales episcop al Romanului,
Melchisedec cuno[tea foarte bine toate lipsurile
de care suferea aceast\ eparhie, din vremea când
s-a documentat [i a tip\rit „Chronica Romanului
[i a Episcopiei de Roman“, vol. I-II, Bucure[ti,
1874-1875. Iat\ impresiile sale despre cele existente aici, la vremea respectiv\: „Ast\zi episcopia Romanului se afl\ `n cea mai deplorabil\ stare. Nici case episcopale... nici `nc\peri pentru
servitorii biserice[ti, decât ni[te mizerabile resturi de chilii; nici atenan]e. Gr\dina, de[i are o
pozi]ie admirabil\ pe un deal pe sub care curge
râul Moldova, se afl\ de tot p\r\sit\“.
martie-aprilie 2009

„Tot ce am agonisit `n curgerea unui serviciu public de 45 de
ani, ca Profesor [i apoi ca Episcop, voiesc ca s\ serveasc\
dup\ moartea mea pentru dezvoltarea intelectual\, moral\ [i
religioas\ a na]iunii mele `n genere [i a Bisericii Române
Ortodoxe `n special". (Episcop Melchisedec {tef\nescu)
La sosirea episcopului Melchisedec la Roman (aprilie 1879), `n vasta curte a Catedralei
„Sf. Cuv. Parascheva“ de la Episcopie, z\ceau
de ani de zile gr\mezi de moloz, c\r\mizi, piatr\ [i alte resturi ale caselor episcopale ce sau stricat cu aproximativ 30 de ani `n urm\.
Peste acestea cre[teau spinii [i p\l\mida precum [i alte buruieni `nalte, `ncât nimeni nu se
`ncumeta s\ treac\ pe acolo „de frica reptilelor ce se `ncuibeaz\ `n asemenea locuri“.
Al\turi de catedral\ exista un rând de case
(cu vreo 20 de camere) [i ni[te anexe ([uri) din
scândur\ cu acoperi[urile `nverzite de vechime.
~n mijlocul acestei priveli[ti, de „cas\ f\r\
st\pân“, [edea Catedrala episcopal\, biserica
Mu[atinilor, ponosit\ [i [ubrezit\ „ca o santinel\
veghetoare a ideii cre[tine [i ca o m\rturie ne[tears\ a piet\]ii vechilor domni“.
Episcopul Isaia, antecesorul lui Melchisedec, din lipsa unei locuin]e cuviincioase, locuia
`n afara zidurilor episcopiei, `n ni[te case `nchiriate. C\lug\rii [i vie]uitorii episcopiei locuiau
`n chiliile improprii din preajma Catedralei, departe de ochii st\pânului.

man, arhimandrit de scaun, iar dup\ alegerea acestuia ca arhiereu, a fost ajutat de c\tre fratele
mai mic, Ieronim arhimandritul.

O complex\ [i
jertfelnic\ activitate
Odat\ cu venirea episcopului Melchisedec
toate s-au schimbat `n bine. „Ca un alt Zorobabel, scria un biograf al s\u, s-a apucat el a rezidi
acest Ierusalim risipit [i d\r\p\nat de din]ii timpului [i de incuria predecesorilor s\i“.
Vechile ruini s-au transformat `ntr-o re[edin]\ episcopal\ monumental\ - inaugurat\
chiar `n toamna primului s\u an de arhip\storire
la Roman; locul b\l\riilor a fost luat de o frumoas\ gr\din\ de flori; a plantat o livad\ cu
pomi fructiferi atât indigeni cât [i exotici, precum: migdali, smochini, l\mâi etc., a `ngr\dit
gr\dina Episcopiei, a f\cut un iaz, mai multe
fântâni [i chio[curi, a plantat vie [.a.
Chiar din primul an al episcopatului s\u la
Roman, a cump\rat cu banii s\i o stupin\, a[ezând-o pe locul numit „Lunca Vl\dic\i“, dincolo de râul Moldova, unde personal mergea s\
se ocupe de albine când `i permitea timpul. A
scris chiar [i un manual de apicultur\, ce se
p\streaz\ [i ast\zi `n manuscris.
~n aceast\ complex\ [i jertfelnic\ activitate,
episcopul Melchisedec a fost ajutat foarte mult
de fra]ii s\i: Valerian, pe care l-a g\sit la Ro-

O minte luminat\,
un episcop smerit
Un episod mai pu]in cunoscut din primele
luni ale anului 1879, imediat dup\ instalarea episcopului Melchisedec la Roman, este consemnat de vizita domnitorului Carol I, `nso]it de
principele mo[tenitor al Suediei [i Norvegiei,
prin Moldova. ~n prim\vara acelui an, ierarhul
[i-a ales pentru a locui `n preajma Catedralei episcopale, câteva chiliu]e din curtea Episcopiei,
pentru c\ nu a dorit s\ locuiasc\ afar\, `n ora[.
Odat\ cu instalarea sa aici, a instituit [i masa
comun\. Un clopo]el anun]a ora mesei, iar to]i
se adunau, `n fruntea mesei stând `nsu[i episcopul. ~n acele chiliu]e modeste i-a primit [i g\zduit episcopul Melchisedec pe `nal]ii oaspe]i,
impresionându-i nu prin bog\]ia re[edin]ei sale,
ci prin bog\]ia cuno[tin]elor [i tezaurul virtu]ilor
sale. Au trecut de atunci 130 de ani [i `l sim]im
`nc\ aproape de noi `n aspira]iile prezentului,
pentru c\ idealurile sale, pe care le-a promovat
cu atâta d\ruire, nu au vârst\ [i nici moarte. 

Idealuri de o via]\
„Am dorit `n via]a mea dezvoltarea spre bine a institu]iunilor religioase din România, ce ni le-au transmis pietatea [i râvna str\mo[ilor
no[tri, pentru cultura intelectual\ [i moral\ a poporului român.
Mi-a fost pre]ios progresul [i ridicarea na]iunii din dec\derea ei secular\.
Am iubit [tiin]a [i pe oamenii devota]i ei [i am urât ignoran]a [i pe
ap\r\torii ei.
Am crezut c\ numai [tiin]a, unit\ cu sentimentul adev\rat religios,
va ridica clerul [i Biserica noastr\ la `n\l]imea cuvenit\ [i la con[tiin]a
datoriei.
Am crezut c\, f\r\ cultur\, clerul va continua a r\mânea amor]it [i
st\pânit de prejudi]iile vulgare, de vicii, [i spre batjocura despotismului unor ambi]io[i, vani [i speculatori de cele sfinte; iar Biserica o institu]iune moart\, destinat\ numai a acompania pe mor]i la mormânt.
Am iubit poporul [i am dorit `mbun\t\]irea soartei lui materialice[te
[i moralice[te.
Am privit cu adânc\ durere la degradarea [i distrugerea institutelor
religioase str\mo[e[ti, care fiind legate cu istoria ]\rii [i plantate adânc
`n spiritul religios al poporului, ar fi putut deveni atâtea institu]iuni
pentru cultura intelectual\, moral\, industrial\ a poporului [i de aziluri
pentru neputincio[i [i pentru orfani.
Cât am fost `n via]\, am lucrat `n sensul acestor dorin]e ale mele suflete[ti, `ntru cât m-au ajutat mijloacele [i puterile mele.
Acum depun la altarul patriei aceste aspira]iuni [i credin]e ale mele, `mpreun\ cu rodul ostenelilor mele din via]a ce am parcurs `n lumea aceasta.
Tot ce am agonisit `n curgerea unui serviciu public de 45 de ani, ca
Profesor [i apoi ca Episcop, voiesc ca s\ serveasc\ dup\ moartea mea
pentru dezvoltarea intelectual\, moral\ [i religioas\ a na]iunii mele `n geanul II (IX) nr. 3-4

Testamentul episcopului Melchisedec al Romanului

nere [i a Bisericii Române Ortodoxe `n special“. (fragment din Testamentul `ntocmit `n 1889 de c\tre episcopul Melchisedec {tef\nescu)
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Sfântul Pahomie s-aa remarcat la Roman ca un bun
gospodar, care a c\utat s\ chiverniseasc\ bine averile
episcopiei. El nu s-aa mul]umit `ns\ doar cu aceasta, ci a
urm\rit s\ restabileasc\ drepturi mai vechi ale Episcopiei
Romanului, care fuseser\ uzurpate `n timp.

SINAXAR

Pahomie, episcopul sfânt al Romanului
Biserica Ortodox\ Român\ `l
pr\znuie[te pe Sfântul Pahomie
de la Gledin, episcopul Romanului, `n fiecare an, pe 14 aprilie. Anul acesta se `mplinesc doi
ani de la proclamarea canoniz\rii Sfântului Pahomie, canonizare aprobat\ de Sfântul Sinod al BOR, `n [edin]a din 1415 noiembrie 2006.
Via]a Sfântului Pahomie a fost
scris\ de un ucenic al s\u de mai
târziu, r\mas necunoscut, dup\
m\rturiile orale ale p\rin]ilor de
la Neam] [i Pocrov, dar ]inând
seama [i de `nsemn\rile l\sate
pe diferite c\r]i care i-au apar]inut ierarhului.
de pr. Bogdan RACU
Episcopul Romanului Melchisedec {tef\nescu a reprodus via]a Sfântului Pahomie `n
„Chronica Romanului“, scrierea sa fiind folosit\ ca surs\ istoric\ `n diferite studii de specialitate cu privire la ierarh.
Sfântul Pahomie s-a n\scut `n satul Gledin
din Bistri]a-N\s\udului, `n jurul anului 1674,
primind la botez numele Petru. Nu avem date
despre copil\ria Sfântului Pahomie, dar este de
presupus c\ a primit o educa]ie aleas\ de la p\rin]ii s\i, preotul Eftimie [i prezbitera Ana. Tân\rul Petru de la Gledin a ajuns la M\n\stirea
Neam], unde a intrat `n ob[te ca frate. ~n anul
1967 a fost tuns `n monahism, primind la c\lug\rie numele Pahomie, iar la scurt timp a fost
hirotonit diacon. Din pricina r\zboiului
`ncheiat `n anul 1699 cu pacea de la Karlowitz,
a plecat `n pribegie `mpreun\ cu ceilal]i
vie]uitori ai M\n\stirii Neam], a[ezându-se la
schitul Strâmba. Dup\ `ncetarea ostilit\]ilor, a
venit din nou la Neam]. ~n anul 1700 a fost hirotonit preot [i ales mare eclesiarh.

Sihastru `n mun]ii Neam]ului
~n 1702, ob[tea M\n\stirii Neam] l-a ales pe
Pahomie ca s\-i fie stare]. Ca egumen la
Neam], nu a stat decât pân\ `n prim\vara anului 1704, când, atras de dorul des\vâr[irii, a
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„Dumnezeu, cunosc\torul inimilor, prin oamenii S\i, te-a
chemat la `nalta slujire a
arhieriei. Drept aceea, `n vremuri de restri[te, ai primit spre
p\storire Episcopia Romanului,
pe care ai chivernisit-o cu
dreapta socoteal\ [i aleas\
vrednicie, c=nt=nd lui
Dumnezeu: Aliluia!
Ca arhip\stor preaales al
Bisericii lui Hristos [i lucr\tor
al rug\ciunii, i-ai cercetat,
P\rinte Pahomie, pe p\stori]ii
t\i asupri]i de grijile vie]ii [i de
n\v\lirile str\inilor. Cu to]ii s-au
folosit de smerenia, r\bdarea,
pove]ele [i ajutorul t\u, Sfinte
P\rinte, sporindu-[i n\dejdea `n
mila lui Dumnezeu. Pentru
aceasta, cei care, prin rug\ciunile tale, s-au `nvrednicit de
darurile lui Hristos, te-au l\udat
c=nt=nd unele ca acestea:
Bucur\-te, destoinic oc=rmuitor
al Episcopiei Romanului!“
(fragment din Acatistul
Sf=ntului Pahomie de la Gledin)

plecat `ntr-un pelerinaj la Lavra Pecerska. {ederea la Kiev i-a dat posibilitatea s\ cunoasc\
activitatea Sfântului Dimitrie, Mitropolitul
Rostovului, [i s\-l `ntâlneasc\ pe acesta. ~n
1706 s-a `ntors la M\n\stirea Neam]. A refuzat
`ns\ s\ mai fie egumen al m\n\stirii [i, cu `ng\duin]a soborului [i a noului egumen, Macarie, Sfântul Pahomie s-a retras „ca la un ceas
de M\n\stirea Neam]“, lâng\ Muntele Chiriac.
Sinodul Moldovei, `n frunte cu mitropolitul
Misail, l-a ales pe Pahomie, la 18 decembrie
1706, episcop al Romanului. A fost hirotonit
arhiereu `n 18 ianuarie 1707 [i a p\storit pân\
la 10 aprilie 1714, când s-a retras din scaun.

{apte ani episcop la Roman
Activitatea Sfântului Pahomie `n scaunul episcopal al Romanului s-a desf\[urat `ntr-o perioad\ de agita]ie [i instabilitate politic\. Astfel, `n
timpul celor [apte ani [i trei luni de episcopat, la
tronul Moldovei s-au succedat cinci domni. Unul
dintre ace[tia, Nicolae Mavrocordat, venit `n a
doua domnie `n Moldova (1711-1715), a fost uns
ca domn chiar de c\tre episcopul Pahomie, `n
lipsa mitropolitului Ghedeon. Sfântul Pahomie
s-a remarcat la Roman ca un bun gospodar, care

a c\utat s\ chiverniseasc\ bine averile episcopiei.
El nu s-a mul]umit `ns\ doar cu aceasta, ci a
urm\rit s\ restabileasc\ drepturi mai vechi ale
Episcopiei Romanului, care fuseser\ uzurpate `n
timp. Sfântul Pahomie a fost un filantrop. S-a
`ngrijit de starea material\ a celor pe care-i
p\storea. La trei zile de la hirotonie, la 21 ianuarie 1707, episcopul Pahomie a `nt\rit catastiful
breslei mi[eilor (s\racilor) din Roman.
Sfântul Pahomie a fost un ierarh iubit de
credincio[i [i ace[tia, `n frunte cu domnul Nicolae Mavrocordat, au c\utat s\-l conving\ s\ nu
renun]e la episcopat. ~ns\ pentru a se retrage la
„dorita sa lini[te“, Sfântul a renun]at la scaunul
episcopal la 10 aprilie 1714, retr\gându-se la
M\n\stirea Neam] [i dup\ câteva zile la schitul
Pocrov, pe care l-a ctitorit acum, ridicând biserica cu hramul „Acoper\mântul Maicii Domnului“ („pocrov“ `n limba slav\).

Pelerin spre Lavra Pecerska
~n 1717 a plecat din nou la Kiev, petrecând `n
rug\ciune [i osteneli c\rtur\re[ti pân\ la sfâr[itul
vie]ii. C\l\toria `n Rusia dintre anii 1704-1706, i-a
dat posibilitatea s\-[i completeze studiile `ncepute de la Neam]. Aceasta a f\cut-o `n atmosfera
martie-aprilie 2009

Prin munca de traducere [i de copiere a vie]ilor de
sfin]i [i a unor texte din operele Sfin]ilor P\rin]i,
Pahomie a creat la Pocrov o [coal\ de traduc\tori [i
de copi[ti, care continua vechea [coal\ de la Neam].
cultural-duhovniceasc\ din preajma sfin]ilor Dimitrie al Rostovului [i Ioan Maximovici. A intrat
`n contact cu prestigioasa Academie de la Kiev,
f\r\ a urma `ns\ studii sistematice acolo. A murit
la Lavra Pecerska, `n anul 1724.

Ctitorul schitului Pocrov
Cultura lui Pahomie a fost una bisericeasc\.
Cunosc\tor al limbii ruse, el s-a remarcat drept
un mare sprijinitor al culturii slavone, care a
cunoscut `n acea perioad\ ultima etap\ `nfloritoare. Cât a stat la Kiev, ieromonahul de la
Neam] a adunat c\r]i, `ntre care [i un manuscris
slav, un Molitfelnic arhieresc, vechi de la `nceputul veacului al XVIII-lea, care nu se mai g\sea `n nicio bibliotec\ slav\.
Sfântului Pahomie i-a pl\cut s\ scrie [i s\ citeasc\ [i a c\utat s\ cultive aceast\ dragoste [i `n
sufletul ucenicilor s\i.
A avut o grij\ deosebit\ s\ `nzestreze schitul
s\u de la Pocrov cu c\r]ile necesare slujbelor,
dup\ cum arat\ [i `n „A[ez\mântul“ pentru schitul Pocrov: „C\r]i tiparnice de biseric\, un triod
postnii (triod slavon numit „Triodul Postului“,
care cuprinde rânduiala Postului Mare, de la
Duminica Vame[ului [i Fariseului pân\ la sâmb\ta lui Laz\r), un trefoloiu (Antologhion slavon), dou\ psaltiri, un m\rg\rint („M\rg\ritarele“ Sfântului Ioan Gur\ de Aur, tip\rite la Bucure[ti `n 1699 [i d\ruite de Mihalcea Cândescul
biv vel stolnic), poucienie rum\neasc\ („Cazania“ lui Varlaam), o pravil\ mare, un bogorodnicinic, o Biblie rum\neasc\ care mi-au dat-o
Savin - banul fiindu-i ca duhovnic [i fiindu-mi
dator cu câ]iva bani [i o c\ldare mare [i un minei mare bun din }ara Munteneasc\ care l-am
cump\rat eu cu ai mei bani [i l-am dat m\n\stirii mele [i fiind purat cam r\u [i având molitva
sa ucenicul meu Mihail, unul `ntru acel chip
cump\rat din mila noastr\ la Roman, ca [i altele
toate câte are [i vânzându-l unui pop\ [i prinzând eu de veste, am schimbat, am dat cel purtat r\u [i am luat cel bun de l-am dat bisericii. Acum am auzit c\ iaste la Mihail, ci trebuie s\-l
deau unde iaste dat la m\n\stire, 12 Minei din
}ara Munteneasc\, care le-au dat M\ria sa Nicolae Vod\ (Mavrocordat) M\n\stirii Neam]ului, care am scris eu la M\ria sa [i cu a mea porunc\ cheltuial\ [i rug\minte am trimis pe Mihail de le-au adus [i apoi de iznoav\ le-am legat
cu a mea cheltuial\“.

~n timpul celei de-a doua [ederi la Kiev, a
trimis prin ucenici la M\n\stirea Neam] dou\
Psaltiri, un Triod tip\rit la Liov `n 1664 [i un Liturghier tip\rit la Liov `n acela[i an. Triodul [i
Liturghierul au fost legate de Sfântul Pahomie
la 22 septembrie 1717.
Dar nu doar pentru `nzestrarea cu c\r]i de
cult a M\n\stirii Neam] [i a schitului pe care-l
`ntemeiase a fost preocupat Sfântul Pahomie, ci
[i pentru a celorlalte biserici. Astfel, cât a fost episcop la Roman, a purtat aceast\ grij\ fa]\ de
bisericile din eparhia pe care o p\storea. Bisericii ridicate de unul dintre ucenicii s\i, Dosoftei,
sfântul i-a d\ruit un Apostol.
Sfântul Pahomie a fost interesat, dup\ ce a
pus la `ndemâna p\rin]ilor [i fra]ilor de la M\n\stirea Neam] [i schitul Pocrov, de c\r]ile de
folos sufletesc. Le-a citit cu aten]ie, recomandându-le [i altora. Pe „Cheia `n]elesului“, ap\rut\ `n 1678 la Bucure[ti, cump\rat\ la 25 martie 1713 [i d\ruit\ schitului Pocrov anul urm\tor, sfântul `ndeamn\ „s\ hie la cetit p\rin]ilor
ce s-or afla tr\itori acolo de folos sufletelor“.

Ucenicii
Sfântul Pahomie a adunat `n ostenelile sale
o bogat\ bibliotec\ pe care a d\ruit-o M\n\stirii

Neam] [i schitului Pocrov. O list\ pe care a f\cut-o `n perioada episcopatului la Roman „Izvod de c\r]i câte am s\ se [tie (7219-1711) martie“ cuprinde 52 de titluri. La acestea se adaug\
[i lucr\rile cump\rate dup\ aceast\ dat\. „Izvod
de zestre Pocrovul (1711-1802)“ aminte[te de
42 de c\r]i.
Pentru ca ostenelile s\ nu-i fie `n zadar, grija
de c\petenie a lui Pahomie a fost s\ formeze ucenici. Al\turi de c\lug\rii de la Neam] sau din
alte p\r]i, veni]i cu el la Pocrov, a chemat din
Transilvania nepo]i care s\ se bucure de beneficiile culturii [i s\-i continue activitatea.
Astfel, prin munca de traducere [i de copiere a vie]ilor de sfin]i [i a unor texte din operele
Sfin]ilor P\rin]i, Pahomie a creat la Pocrov o
[coal\ de traduc\tori [i de copi[ti, care continua
vechea [coal\ de la Neam].
Prin toat\ activitatea sa de tr\itor profund al
Ortodoxiei, mai ales prin via]a sa `mbun\t\]it\,
prin c\l\toriile sale `n Rusia [i rela]iile duhovnice[ti stabilite cu Sfântul Dimitrie al Rostovului,
Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin se
`nscrie `ntre marii arhierei care au f\cut istorie
vie `n p\mântul Moldovei.
* ARTICOL AP\RUT `N ZIARUL LUMINA,

LUNI,

14 APRILIE 2008

Mare iubitor de carte
~n c\l\toriile pe care le-a f\cut la Kiev, Sfântul Pahomie a urm\rit, `ntre altele, s\ achizi]ioneze c\r]i de cult, pe care mai apoi le-a adus sau
le-a trimis la Neam] [i Pocrov. Am amintit deja
de „Molifelnicul arhieresc“ pe care l-a adus,
`mpreun\ cu alte c\r]i de cult, din timpul c\l\toriei dintre 1704-1706.
anul II (IX) nr. 3-4
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„Fie mie dup\ cuvântul T\u" a devenit
izvor de bucurie mântuitoare pentru
`ntreg p\mântul, `nsetat de `ndelungata
a[teptare a lui Mesia.

LITURGIC|

Buna Vestire, `nceputul mântuirii noastre
de pr. Drago[ MUNTEANU
Sfânta S\rb\toare a „Bunei Vestiri“ este `n
primul r=nd bucurie. Primul cuvânt adresat de
`ngerul Gavriil c\tre Fecioara Maria a fost „Bucur\-te!“. Bucuria vine din cer c\tre p\mânt, cu
tot ce este pe el (f\ptura v\zut\ creat\ de Dumnezeu, c\zut\, dup\ c\lcarea poruncii postului),
crea]ie `nsetat\ de `ndelungata a[teptare a lui
Mesia, ca salvator, `mp\ciuitor [i eliberator. ~ns\[i fiin]a Fecioarei Maria care este, `n aceast\
s\rb\toare, centrul aten]iei lui Dumnezeu, este inundat\ de o bucurie de negr\it, care vine din rev\rsarea adumbririi harulu1 lui Dumnezeu: „1at\ vei lua `n pântece [i vei na[te fiu“, „Duhul
Sfânt Se va pogor` peste tine [i puterea Celui
Prea`nalt te va umbri...“ „Bucur\-te ceea ce e[ti
plin\ de har…“ (Luca 1, 28-35). Bucuria rev\rsat\ din cer prin vestirea `ngerului Gavriil se `mpline[te pe p\mânt, prin simpla acceptare a Fecioarei Maria, c\reia i se face dovada imposibilului: „1at\ Elisabeta, rudenia ta, a z\mislit [i ea
fiu la b\trâne]ea ei [i aceasta este a [asea lun\
pentru ea, cea numit\ stearp\.“ (Luca 1, 36).

Bucuria cerului [i a p\mântului
La aceast\ dovad\, care-i va fi confirmat\ mai
târziu Fecioarei Maria, r\spunsul, „Fie Mie dup\
cuvântul T\u!“ aduce deplin\tate bucuriei p\mântului. S-a bucurat p\mântul, dar [i cerul, acum, c\ci, f\r\ `ncuviin]area Fec1oarei Maria, potrivit libert\]ii de op]iune d\ruit\ de Dumnezeu omului, ~ntruparea Domnului n-ar fi fost posibil\,
iar planul lui Dumnezeu ar fi fost amânat. Acceptarea „Fie mie dup\ cuvântul T\u“ a devenit izvor
de bucurie mântuitoare pentru `ntreg p\mântul,
`nsetat de `ndelungata a[teptare a lui Mesia, iar
cerurile vor slavoslovi, prin `ngeri, la plini1rea acestora `n ieslea Betleemului, bucuria cerului [i a
p\mântului. ~n ce const\ aceast\ bucurie? Sfânta
Scriptur\ ne m\rturise[te prin glasul Evanghelistului (Luca 1, 30-32). ~mplinirea acestei bucurii a
fost posibil\ prin voia lui Dumnezeu [i prin acceptul p\mântului, `ntruchipat de Fecioara Maria.
La gândul tainic al acesteia, când `ngerul Gavril `i
face cunoscut planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, „Ce fel de `nchinare poate fi aceasta?“… `ngerul aduce lini[te fiin]ei tulburate
de aceast\ veste… „Nu te teme, Marie, c\ci ai aflat har la Dumnezeu [i, iat\, vei lua `n pântece [i
vei na[te Fiu [i vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare [i Fiul Celui Prea`nalt Se va chema“
(Luca 1, 30-32).

~ndoiala, semnul firii omene[ti
F\când o paralel\ `ntre `nchinarea diavolului `n Rai, care a ispitit-o pe Eva la mâncarea
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Buna Vestire, icoan\ de la Biserica „Buna Vestire“ din Bac\u

din fructul oprit [i care a adus p\timire [i triste]e
crea]iei lui Dumnezeu Eva nou\, Fecioara Maria, a pus de data aceasta [i ea `n cump\n\ cuvintele `ngerulu1 Gavriil, dup\ cum a procedat
[i Zaharia - tat\l Sfântulu1 Ioan Botez\torul, care a primit [i el de la `ngeri vestea z\mislirii minunate din Elisabeta. Aici se constat\ interven]ia firii omului, iscoditoare [i tem\toare, dup\
cum [i zice Sf. Scriptur\: „Oare ce este lucrul acesta, ce ni se `ntâmpl\? Vreo n\lucire sau ispit\? S\ nu fie cumva vreo `n[el\ciune de la diavol!“. Tân\ra Fecioar\, nedumerit\, ne`ncrez\toare la marea veste pe care o prime[te st\ `n
cumpan\. „Tu zici c\ Dumnezeu se va s\l\[lui
`n mine, dar cum poate s\ `ncap\ `n mine Dumnezeu Care a creat toat\ zidirea [i pe Care nicio

f\ptur\ nu-L poate `nc\pea?“. Ca s\ fac\ accesibil\ aceast\ minune, `ngerul Gavriil apeleaz\ la
paralela z\mislirii minunate a rudeniei sale, Elisabeta, numit\ cea stearp\, [i la cuno[tin]ele pe
care Fec1oara Maria le-a primit `n timpul instruirii `n templu, la Ierusalim. „Adu-]i aminte,
preafericit\ Fecioar\, c\ la Dumnezeu niciun lucru nu este cu neputin]\“. (Luca 1, 37). „Adu-]i
aminte cum toiagul lui Aaron, uscat fiind, a odr\slit“ (Numer 1 17, 8). „Adu-]i aminte cum
Sarra, femeia lui Avraam, stearp\ [i b\trân\, a
nascut pe Isaac“ (Fac. 21, 2-3). „Adu-]i aminte
cum Ana, mama ta, stearp\ [i ea fiind, te-a n\scut pe tine. Apoi cum rugul, pe care l-a v\zut
Moise proorocul, `n muntele Sinai, arzând cu
par\ de foc, nu se mistuia“ (Ie[ire 3, 2). „A[a [i
martie-aprilie 2009

~ntruparea Domnului Iisus Hristos pe care o
serb\m la Buna Vestire ne d\ fiec\ruia dintre
noi [ans\ spre mântuire. O [ans\ care decurge
din smerenia Fecioarei Maria.
tu vei lua `ntru tine focul dumnezeiesc [i nu te vei
arde, Duhul Sfânt se va pogor` peste tine [i puterea Celu1 Prea`nalt te va umbri“ (Luca 1, 35).

mentul, ci trebuie raportat la prezent, c\ci cuvântul „Bucur\-te“, rostit atunci de Arhanghelu1 Gavriil, str\bate veacurile [i se adreseaz\ fiec\ruia dintre noi.

Unde voie[te Dumnezeu,
se biruie[te firea

„Buna Veste“ se
adreseaz\
tuturor
C=nd ra]iunea prime[te explica]ia c\utat\, i-

mediat apare efectul bucuriei firii umane: „Iat\
roaba Domnului. Fie mie dup\ cuvântul t\u.“
(Luca 1, 38). Rostind aceste cuvinte, `ntruparea
voit\ de Dumnezeu, s-a `mplinit, f\r\ b\rbat, ci
din voie dumnezeiasc\, biruindu-se firea de
Dumnezeu tocmit\. S-a z\mislit Iisus Hristos `n
preacuratul ei pântece. S-a plinit planul lui
Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc
descoperindu-se taina cea din veac ascuns\ [i
de `ngeri ne[tiut\. Nu vedem `n aceast\ „Bun\
Vestire“ doar un fapt istoric anume, un eveniment consemnat `n analele lumii greco-romane
de acum 2000 de ani, de[i faptul `n sine, ca moment istoric, este de cea mai mare importan]\
pentru omenire. Sfântul Ioan Damaschin (sec.
al VIII-lea) avea s\ men]ioneze: „Singurul
eveniment nou sub soare este ~ntruparea Fiului
lui Dumnezeu“. ~n acel timp, `n care lumea
greco-roman\ se g\sea `n suspinul multor pac\te
- politeism complicat, `ntre]inut printr-un cult
formal, adesea plin de imoralitate, `n care zeii
se amestecau cu oamenii, cre=nd [i procre=nd
fiin]e, semizei (vezi Apollo, Odiseu (Ulise) [i
al]ii), Zeus, care pedepsea dup\ bunul plac
chiar [i pe zeii din Olimp, mereu mânios [i
r\zbun\tor - pe de o parte, iar lumea - pe de alta
parte, `mp\r]it\ `n privilegia]i, care dominau cu
discre]ie asupra vie]ii [i mor]ii, asupra sclavilor
[i care cuprindea cele mai inumane forme de
exprimare, crime s\vâr[ite `n amiaza mare, f\r\
remu[c\ri, `n circuri [i hipodromuri sub privirile `nsetate de sânge ale unor spectatori dezumaniza]i - „Buna Vestire“ apare `n acest context, ajungând ca o eliberare [i o `mplinire totodat\ a
timpulu1 `n care omul r\t\cea f\r\ ]int\, reducând existen]a sa doar la timp, f\r\ viitor [i perspectiv\. Este un eveniment de importan]\ unic\ `n existen]a istoric\ a omenirii. Cunoscând acestea, nu putem doar comemora istoric eveni-

~ntruparea Domnului Iisus Hristos pe care o
serb\m la Buna Vestire ne d\ fiec\ruia dintre noi
[ans\ spre mântuire. O [ans\ care decurge din
smerenia Fecioarei Maria. „Iat\, de acum m\ vor
ferici toate neamurile“ (Luca 1, 48), chemare
spre o [ans\ comun\ `ntregii omeniri, dar [i personal\, chiar dac\ suntem `nconjura]i de suferin]\, de dezn\dejde, de `ndoieli, de c\deri. Acum, când ne `ncearc\ criza bunurilor trec\toare,
parc\ devine nefiresc s\ spunem cuvântul:
„Bucur\-te“, când mul]i, din ce `n ce mai mul]i,
iau drumul pribegiei printre str\ini, devenind

sclavi ai altora sau ai lor proprii, sclavi ai banului, sclavi ai drogurilor [i ai altor patimi care `l
fac pe om captiv dezn\dejdii. Nu trebuie s\ uit\m
c\ [ansa pe care ne-o ofer\ evenimentul ~ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu apar]ine deopotriv\
omenirii `ntregi, dar [i fiec\rui suflet `n parte.
Evenimentul ~ntrup\rii nefire[ti `n cele fire[ti ale
omulu1 revars\ bucurie sfânt\ `n sufletele tuturor. Momentul `n sine apar]ine istoriei Vechiului Testament, dar el este eviden]iat `n Evangheliile Noului Testament, ca un factor de speran]\, c\ci acest eveniment marcheaz\ sfâr[itul
n\zuin]elor vechi [i aduce `mplinirea speran]elor.
La aceast\ bucurie este chemat `ntreg neamul
omenesc, cel mult `ncercat [i c\zut adesea `n
dezn\dejde. Celor ce li se pare c\ suferin]a,
r\utatea, minciuna [i alte asemenea sunt cople[itoare, s\-[i aminteasc\ c\ Buna Veste adus\ atunci de Gavriil se adreseaz\ tuturor, [tiind c\
„cele ce sunt cu neputin]\ la oameni, sunt cu putin]\ la Dumnezeu.“ 

biserica „Buna Vestire“, unul dintre cele
mai vechi l\ca[uri de rug\ciune din Bac\u

Una dintre primele s\rb\tori `nchinate Maicii Domnului
Despre „Buna Vestire“, una dintre cele mai importante s\rb\tori
`nchinate Maicii Domnului, se [tie c\ este s\rb\toarea ce aminte[te momentul c=nd Sf=ntul Arhanghel Gavriil a vestit pe Sf=nta Fecioar\ c\ ea
va na[te pe Mesia, c=nd S-a [i z\mislit dumnezeiescul Prunc `n p=ntecele Sfintei Fecioare, prin puterea Sf=ntului Duh. De aceea, `n Apus,
ziua aceasta este numit\ [i S\rb\toarea Z\mislirii Domnului.
S\rb\toarea „Bunei Vestiri“, sau popular Blagove[tenia, a fost a[ezat\
cu nou\ luni `nainte de na[terea cu trup a Domnului, adic\ la 25 martie.
Este printre primele s\rb\tori `nchinate Maicii Domnului, care sunt
ateste documentar. ~n secolul al IV-lea sau al V-lea s-a zidit la Nazaret
o biseric\, pe locul unde fusese casa `n care Maica Domnului a primit
de la `nger vestea c\ va na[te pe dumnezeiescul Prunc.
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Data acestei s\rb\tori a variat la `nceput. Unii o s\rb\toreau `n ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar `n unele Biserici din Apus, se comemora la 18 decembrie, dat\ p\strat\ p=n\ azi `n ritul galican [i cel mozarab. La Roma, s\rb\toarea a fost introdus\ de papa Leon II, de origine sicilian\ [i de cultur\ greac\ (681-683), la `nceput ca o s\rb\toare local\ [i cu denumirea de s\rb\toare a a[tept\rii Na[terii Domnului. Varia]ia datei ei a durat `n Apus p=n\ `n sec. al XI-lea, c=nd data de 25 martie s-a generalizat `n toat\ lumea catolic\ de atunci. ~n R\s\rit, data de
25 martie s-a generalizat `ndat\ ce „Na[terea Domnului“ a `nceput s\
fie s\rb\torit\ peste tot la 25 decembrie, adic\ `nc\ din prima jum\tate
a secolului al V-lea. Numai la armeni, „Buna Vestire“ se serbeaz\ la 7
aprilie, men]in=ndu-se `nc\ raportarea la data veche a s\rb\torii
„Na[terii Domnului“ (6 ianuarie). (pr. Ctin Gherasim)
31

Dup\ modelul mul]imii din cetatea Ierusalimului care
l-aa `ntâmpinat pe Mântuitorul cu frunze de finic,
Biserica Ortodox\ a rânduit ca, `n ziua de Florii,
dup\ s\vâr[irea Sfintei Liturghii, prin rug\ciune s\ se
sfin]easc\ ramurile de salcie aduse de credincio[i.

LITURGIC|

~mpreun\ c\l\tori spre Ierusalimul ceresc
S\rb\toarea Floriilor sau a Stâlp\rilor, cum mai este numit\, se
serbeaz\ `n duminica premerg\toare ~nvierii [i este precedat\
de sâmb\ta lui Laz\r, zi `n care
Biserica pomene[te minunea `nvierii din mor]i a lui Laz\r, s\vâr[it\ de c\tre Domnul Iisus
Hristos. S\rb\toarea rememoreaz\ primirea triumfal\ ce I s-a
f\cut Domnului Hristos, Care a
intrat `n Ierusalim ca ~mp\rat
smerit, c\lare pe un asin, `mplinind o proorocire din Vechiul Testament (Zaharia 9, 10).
de prof. Mirela CRE}U,
Colegiul Tehnic „Petru
Poni“- Roman
Conform Evangheliei, Mântuitorul venea din
Betania [i ajungând `n Ierusalim, a fost `ntâmpinat de mul]imea de evrei, care venise s\ serbeze
Pa[tile, cu ramuri de finic [i cu strigarea: „Osana,
bine este cuvântat ~mp\ratul lui Israel, Cel ce vine
`ntru numele Domnului“ (Ioan 12,12-16). Intrarea Domnului Iisus Hristos `n Ierusalim este singurul moment din via]a Sa p\mânteasc\ `n care a
acceptat s\ fie aclamat ca ~mp\rat. Termenul „Osana“ este o preluare din psalmul 117 [i `nseamn\
„Doamne mântuie[te“, iar celelalte expresii arat\
recunoa[terea Sa ca Mesia, ca trimis al Domnului
pentru a elibera iudeii.

Un alt fel de `mp\rat
Iudeii se a[teptau ca Iisus s\ mearg\ s\ ia tronul lui Irod, dar aceasta nu s-a `ntâmplat. De a-

ceea, mul]i dintre ei au
fost dezam\gi]i. Ei nu
[tiau c\ Hristos este un
alt fel de `mp\rat, este
eliberatorul oamenilor
de sub st\pânirea p\catului. Intrarea lui Iisus
c\lare pe mânzul asinei
a fost o `mplinire a profe]iei lui Zaharia. Faptul c\ a ales un asin, are
o dubl\ semnifica]ie.
Pe de o parte, aceasta
demonstreaz\ c\ Fiul
Omului a venit pentru
a distruge p\gânismul,
pentru a ar\ta superioritatea credin]ei `n
Dumnezeu, c\ci asinul
era `n concep]ia iudaic\ un animal necurat. Asinul
simbolizeaz\ omul robit de p\cat, de instincte
primare, pe care Hristos le supune [i de care
elibereaz\ neamul omenesc. Tot astfel, Domnul
se s\l\[luie[te peste omul robit de p\cate, care se
supune voii [i `nv\]\turii Sale [i `l aduce pe acesta
`n cetatea p\cii, `n Ierusalimul Ceresc. Pe de alt\
parte, istoria arat\ c\ `nc\ din secolul al XVII-lea
`.Hr., `mp\ra]ii c\l\reau, pe timp de pace, asini,
caii fiind folosi]i doar la r\zboi. A[adar,
Mântuitorul este prin aceasta `mp\ratul p\cii, al
Slavei, Mesia, Care aduce mântuirea.

Sfin]irea ramurilor de salcie
Dup\ modelul mul]imii din cetatea Ierusalimului care l-a `ntâmpinat pe Mântuitorul cu frunze de finic, Biserica Ortodox\ a rânduit ca, dup\
s\vâr[irea Sfintei Liturghii, prin rug\ciune s\ se
sfin]easc\ ramurile de salcie aduse de credincio[i.
Slujitorii Bisericii citesc cele 7 rug\ciuni de sfin]ire a salciei, ]inând `n mâini aceste ramuri `nmugurite, cu lumân\ri aprinse, ca simbol al biruin]ei
vie]ii asupra mor]ii, fiind cunoscut faptul c\ salcia
are o putere mare de regenerare.

Floriile precre[tine
Pe lâng\ importan]a liturgic\ a „Intr\rii Domnului `n Ierusalim“, aceasta s\rb\toare, de-a
lungul timpului, a c\p\tat [i alte semnifica]ii, absorbind [i unele obiceiuri precre[tine, legate
de re`nnoirea naturii `n anotimpul de prim\var\. De Florii, aten]ia comunit\]ii tradi]ionale era
`ndreptat\, pe lâng\ s\rb\toarea religioas\, c\tre rena[terea vegeta]iei. De fapt, denumirea popular\ a s\rb\torii vine de la zei]a roman\ a florilor, Flora, peste care cre[tinii au suprapus s\rb\toarea „Intr\rii Domnului `n Ierusalim“. Astfel, pe lâng\ s\rb\toarea cre[tin\ a „Intr\rii Mântuitorului `n Ierusalim“ au ap\rut [i nenum\rate obiceiuri [i tradi]ii, atât `n mediul rural, cât [i
`n cel urban, cele mai multe de sorginte p\gân\. De exemplu, de Florii se obi[nuia s\ se fac\
„de ursit\“, astfel c\ fetele aflau, prin diverse procedee, dac\ se vor c\s\tori sau nu `n acel an.
La toate popoarele cre[tine pot fi `ntâlnite diferite obiceiuri, unele chiar similare celor cunoscute la noi, majoritatea având `n prim-plan „finicul“ sau „salcia“.
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Obiceiul sfin]irii s\lciilor este de origine ierusalimitean\, din perioada de dup\ persecu]ii.
Sfântul Chiril al Ierusalimului aminte[te de finic
din care oamenii au rupt ramuri pentru a-L `ntâmpina pe Iisus, care se mai putea vedea `n timpul s\u `n Valea Cedronului, aproape de Muntele Maslinilor. Obiceiul s-a r\spândit repede `n
Palestina, Egipt [i Siria, [i chiar `n Apus, fiind amintit de papa Grigorie cel Mare (540-604).
{i ast\zi cre[tinii pr\znuiesc Intrarea Mântuitorului participând la Sfânta Liturghie, `mpodobind cu ramuri de salcie sfin]it\ icoanele, u[ile [i
ferestrele gospod\riilor lor [i p\strând rânduiala
postului. Aceste ramuri sfin]ite se p\streaz\ peste
an fiind folosite cu credin]\ la t\m\duirea diferitelor boli. De asemenea, fiind praznic `mp\r\tesc,
Sfânta Biserica a rânduit ca `n aceast\ zi s\ fie
dezlegare la pe[te, vin [i untdelemn.

Intrarea `n Ierusalimul ceresc
Intrarea Mântuitorului `n Ierusalim prefigureaz\ demnitatea `mp\r\teasc\ a lui Iisus Hristos, Care vine c\lare pe asin. ~nsu[i Dumnezeu
ne d\ exemplu de smerenie [i se descoper\ ca
~mp\rat al P\cii, al unei `mp\r\]ii care nu apar]ine lumii acesteia [i nu se conduce dup\ legile ei.
Ierusalimul a fost pentru poporul iudeu centrul spiritual. De aceea, Intrarea lui Iisus `n Ierusalim a fost v\zut\ ca o [ans\ de eliberare.
Pentru noi, cre[tinii-ortodoc[i, Ierusalimul ceresc sau tronul lui Dumnezeu este `mp\r\]ia Cerurilor deschis\ spre a fi mo[tenit\ de cei care
`mbrac\ haina Sfântului Botez [i `l primesc pe
Hristos `n inimile lor. }inând rânduiala acestui
post, avem [ansa s\ ne `mp\rt\[im `mpreun\ cu
cinstitul [i sfântul Sânge [i Trup al Domnului
nostru Iisus Hristos [i s\ devenim de pe acum
locuitori ai Ierusalimului Ceresc, având ca `mp\rat pe `nsu[i Domnul Slavei. 
martie-aprilie 2009

ISTORIE

File din istoria Mitropoliei Basarabiei
Anul acesta, `n ziua de 27 martie, O eparhie necanonic\
s-au `mplinit 91 de ani de la unirea
Regimul ]arist urm\rea distrugerea culBasarabiei cu România. Evenimen- turii na]ionale române[ti. Dar cultura era
concentrat\ `n jurul bisericilor, unde copiii,
tul a fost marcat prin diferite ma- tinerii studiau religia [i elemente ale vie]ii
nifest\ri culturale, desf\[urate de civile. Ca rezultat, faptul predominant `n
politica guvernului ]arist fa]\ de Basarabia
o parte [i de alta a Prutului.
anexat\ a devenit rusificarea for]at\ a popuPrigoana ]arist\, comunist\ [i
postcomunist\ rus\ fa]\ de comunitatea româneasc\ din spa]iul
dintre Prut [i Nistru [i-a pus amprenta [i asupra istoriei Mitropoliei Basarabiei.
de prof. Petru FLENCHEA
Prin tratatul de pace de la Bucure[ti din 1812,
teritoriul dintre Prut [i Nistru a fost anexat de Imperiul }arist (Turcia cedându-l f\r\ nici un drept
juridic [i istoric) [i a fost `nscris `n documente sub
numele de „Basarabia“.
De[i motto-ul ru[ilor era acela de a „elibera ortodoc[ii de sub p\gâni“, adev\ratul scop era apropierea de Constantinopol, impunerea Rusiei `n calitate de „continuatoare a Imperiului Bizantin“. ~n
calea spre Constantinopol, statul rus [i Biserica
Ortodox\ Rus\ au jertfit Basarabia, rupând-o de
]ara mam\. (...)

Sub domina]ia ruseasc\
Basarabia, noul teritoriu anexat, aducea Imperiului Rus importante avantaje, constituind un pas
important `n direc]ia strâmtorilor `n urma c\rora era atins\ linia Dun\rii la v\rsare. Pentru prima dat\, Rusia ocupa un teritoriu locuit de o popula]ie
cre[tin-ortodox\, care se aflase sub dependen]a
Por]ii. Acest fapt a obligat Petersburgul s\ acorde
o aten]ie special\ acestei provincii, c\reia `i va reveni rolul de „vitrin\ european\“ a vastului imperiu. Ocupa]ia p\r]ii Moldovei dintre Prut [i Nistru
a fost `ntâmpinat\ cu ostilitate de c\tre popula]ia
local\, multe familii refugiindu-se la vest de Prut,
ceea ce a determinat guvernul ]arist s\ `nchid\ grani]a de pe Prut. (...)
Locuitorii cre[tini, afla]i sub domina]ie otoman\, trebuiau convin[i c\ sub obl\duirea „Mamei
Rusia“ via]a lor se va `mbun\t\]i sub toate aspectele. Prin aceast\ politic\ se preg\tea terenul pentru anexarea de noi teritorii `n S-E Europei.
Aspectul spiritual a fost foarte important `n cadrul metodelor de administrare a Basarabiei, pentru `ntreaga perioad\ de domina]ie ]arist\. Prin urmare, fiind smuls\ din trupul Principatului Moldovei, Basarabia a devenit dup\ 1812 o colonie [i
sub aspect spiritual.
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la]iei autohtone [i intensificarea procesului
de asimilare spiritual\ a românilor dintre
Prut [i Nistru. ~n prima perioad\ ce a urmat
fatidicului an 1812, autorit\]ile ]ariste nu au
`ndr\znit s\ interzic\ serviciul religios `n
limba român\ `n bisericile [i m\n\stirile
construite de domnitorii români `n spa]iul
dintre Prut [i Nistru. Obiectivul central atât al ]arilor ru[i, cât [i al Bisericii Ortodoxe Ruse era acela
al [tergerii memoriei colective [i a datinilor str\mo[e[ti, anihilarea con[tiin]ei de neam [i crearea
unei noi identit\]i etnice [i culturale, rusificarea
Basarabiei. Aceste obiective au fost urm\rite atât
`n perioada ]arist\, cât [i `n cea comunist\, continuându-se [i `n zilele noastre.
Pân\ la 1828, Basarabia a fost o provincie autonom\, iar limba român\ a continuat s\ fie folosit\ `n administra]ie, al\turi de limba rus\. ~ntre anii 1808-1812, `n timpul ocupa]iei Principatelor,
]arul Alexandru I, f\r\ nici un temei juridic, l-a numit „exarh“ al Bisericilor din }ara Româneasc\ [i
Moldova pe mitropolitul Gavril B\nulescu-Bodoni. Dup\ pacea de la Bucure[ti, el s-a stabilit la
Chi[in\u, considerându-se `ntâist\t\tor (conduc\tor) al Bisericii de pe teritoriul anexat de Rusia.
Mitropolitul a `naintat, `n noiembrie 1812, Sinodului Rusesc cererea de `nfiin]are a unei noi eparhii pentru teritoriul proasp\t anexat, ceea ce contrazicea canonul 34 Apostolic [i canonul 8 al Sinodului III Ecumenic de la Efes (431), care se referea la `nfiin]area eparhiilor dup\ principiul na]ional [i neamestecul unei eparhii `n jurisdic]ia altei
eparhii. Alexandru I a aprobat cererea `n august
1813 [i, prin acest act, Biserica Rus\ a devenit
complice la anexarea Basarabiei.

Organizarea dup\ model rusesc
Dup\ ce a organizat Eparhia Chi[in\ului, mitropolitul a reu[it s\ `nfiin]eze Seminarul Teologic
de la Chi[in\u, `n cadrul c\ruia studiile se realizau
`n limba rus\, limba român\ fiind un obiect obligatoriu de studiu.
~n 1816, pe lâng\ Seminarul Teologic, s-a deschis „Pensionul nobilimii“, prima [coal\ laic\ sub
regimul rusesc, `n care se preg\teau cadre pentru
servirea noului regim. ~ns\ `n tot teritoriul dintre
Prut [i Nistru au fost `nfiin]ate [coli parohiale, ele
men]inând vie con[tiin]a na]ional\ a românilor,
prin studierea `n limba român\, conform manualelor [i tradi]iei române[ti.
Mitropolitul, care a reu[it s\ aplice treptat planurile ru[ilor, a trecut la reorganizarea m\n\stiri-

lor, multe din acestea fiind desfiin]ate, iar altele
date sub administrarea unor c\lug\ri de origine ucrainean\ [i rus\. Dup\ 1821 [i mai ales dup\
1828, st\pânirea rus\ a trecut la rusificarea f\]i[\ a
popula]iei autohtone, activând `n toate domeniile
(politic, economic social [i cultural), dar mai ales
`n cel bisericesc. Seminarul Teologic a fost reorganizat `n 1823, dup\ regulamente ruse[ti, fiind
subordonat Direc]iei Academiei Teologice din Kiev. ~n 1841, a avut loc o nou\ reform\ a `nv\]\mântului teologic, când `n programa [colar\ s-au
introdus obiecte de studiu cu caracter practic [i a
fost `nlesnit studiul tinerilor absolven]i ai Seminarului din Chi[in\u `n institu]ii de `nv\]\mânt superior din Imperiul Rus. ~n aceast\ perioad\ a `nceput construirea de biserici [i m\n\stiri `n stil rusesc. Drept exemplu sunt m\n\stirile de la Dobru[ca, Japca, Hâncu, Hirova etc. ~n 1836 se ridic\
catedrala de la Chi[in\u, care a devenit un simbol
al st\pânirii ruse[ti.

Intens proces
de rusificare for]at\
~n timpul arhiepiscopului Irinarh Popov
(1844-1858) s-a des\vâr[it organizarea Bisericii
din Basarabia dup\ modelul rusesc. Chiar din perioada premerg\toare, de pân\ la 1840, preo]ii români au `nceput s\ poarte ve[minte specific ruse[ti
[i cruci pastorale, a[a cum au numai preo]ii ortodoc[i din Rusia, `ncepând s\ utilizeze limba slavon\ `n slujbe. Numele multor preo]i români au `nceput s\ fie rusificate `nc\ din anii de seminar; `n a
doua jum\tate a secolului al XIX-lea, `ntâlnim
preo]ii români cu numele de Danielevschi, La]cov,
Florov, Cernovadov, Stoicov, Vlaicov, Popovschi
etc. Se urm\rea [i c\s\toria absolven]ilor cu fete
rusoaice [i ucrainience `n vederea rusific\rii familiilor preo]e[ti.
De semenea, autorit\]ile ]ariste au ini]iat o ampl\ ac]iune de colonizare a Basarabiei (...) `nc\ de
la sfâr[itul secolului al XVIII-lea, care a luat amploare `n secolul urm\tor. Treptat, dezvoltarea curentului panslavist a avut efect `n Basarabia, leg\tura tradi]ional\ dintre preot [i sat destr\m=ndu-se,
primul croindu-[i tot mai mult o via]\ separat\, cu
totul deosebit\ de cea a credincio[ilor s\i. 
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REPERE
Agenda de lucru a PS Ioachim B\c\uanul, Arhiereu-vicar
al Episcopiei Romanului, pe lunile februarie - martie 2009
22.02. - a oficiat Sfânta Liturghie pentru comunitatea ortodox\ la Basilica San Domenico, din Brescia.
A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.

FEBRUARIE
01 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Trei
Ierarhi“, Bac\u. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a acordat interviu la Radio Trinitas, Bucure[ti referitor la Evanghelia Duminicii Cananeencii;

24 februarie
- a participat la [edin]a anual\ de lucru a Adun\rii
Na]ional Biserice[ti, `ntrunit\ la Palatul Patriarhal din
Bucure[ti.

02 februarie

25-26 februarie

- a f\cut parte din soborul de ierarhi, care, sub protia IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a
oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\, cu
hramul „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i;
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan,
`ntrunit la Ia[i.

- a participat la lucr\rile [edin]ei Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe.

27 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Palur, Parohia
Letea Veche, Prot. Bac\u Nord, Pr. Vasile Luncanu,
Parohia Clime[ti, Prot. Roman, Pr. C\t\lin Micl\u[,
Parohia „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, Arhim. Antonie
Jeflea, M\n\stirea Giurgeni, Prot. Roman.

03 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a vizitat Parhohia Clime[ti, Protoieria Roman, ca
urmare a incendiului din seara zilei de 02 februarie
a.c., care a afectat Biserica „Sf. Dumitru“;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Strat Vasile, Parohia „Sf.
Dumitru“ Roman, PC Pr. Valentin B\ltoi, Parohia
Icu[e[ti, PC Pr. Ichim Vasile, Parohia „Intrarea Domnului `n Ierusalim“, Bac\u.

28 februarie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

04 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe presv. Muntean Victoria,
Moine[ti; D-L Alexandrescu Adrian, Bac\u; PC. Pr. Anton Florin, Bac\u, Pr. R\sloag\ Gabriel, Parohia S\c\leni, Protoieria Roman; Ierom. Paisie B\l]\tescu, M-rea
Bistri]a; Pr. Alixandrescu Teodor, parohia D\rm\ne[ti [i
Pr. Andrioaie Gheorghe, Parohia „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Protoieria Moine[ti.

05 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l ing. Eugen Bor[.

06 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a vizitat Parohia Clime[ti, Protoieria Roman;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale.

08 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei [i Paraclisul
Maicii Domnului la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt catehetic.

11 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou.

12 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Vadana, Parohia
S\uce[ti, Protoieria Bac\u Nord;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial.

13 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
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- a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Andrei
{ova, la Biserica „Sf. Treime“, Bac\u.

15 februarie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sfântul Sava“, Berzun]i. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.

16 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Buc\, parohia Negoie[ti, Protoieria One[ti.

17 februarie
- Bucure[ti;
- audien]e [i lucr\ri de birou.

18 - 23 februarie
- a efectuat o vizit\ `n Italia, la invita]ia domnului
Giampietro Franchini, [i a doi prela]i Don Giuliano Florio [i Don Amatore Guerini, reprezentan]i ai parohiilor
catolice Mairano - Pievedizio, din provincia Brescia.

18 februarie - a vizitat Centro Paolo Sesto.
19 februarie - a vizitat Basilica Santa Maria Degli
Angeli, din localitatea Assisi.
20 februarie - a vizitat basilicile: San Damiano,
Santa Chiara [i Cattedrale di San Ruffino;
- a vizitat alte obiective eclesiale.
21 februarie - a vizita diferite obiective turistice [i
eclesiale;
- a participat la la un concert de muzic\
sacr\, organizat la Brescia `n cadrul c\ruia a sus]inut o
alocu]iune.

01 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Bunavestire“, Pogle]. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt
catehetic.

02 martie
- a participat la Slujba laudelor `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Silviu Ailenei, Parohia
Mândri[ca, Pr. Gabriel Popovici, Parohia „Izvorul
T\m\duirii“, Protoieria Bac\u Sud [i d-l Valerian Ro[u,
Bac\u;
- a oficiat Slujba canonului Sf. Andrei Criteanul la
Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
]inut cuvânt duhovnicesc.

03 martie
- a participat la Slujba laudelor [i a oficiat Sfânta
Liturghie a Sf. Grigore Dialogul `n Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Marin Gheorghiescu [i
Pr. Petru Ad\sc\li]ei, Parohia „Sfin]ii Voievozi“,
Roman;
- a oficiat Slujba canonului Sf. Andrei Criteanul la
Biserica „Sfântul Nicolae“, Bac\u. A ]inut cuvânt
duhovnicesc.

04 martie
- a participat la Slujba laudelor `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
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- a primit `n audien]\ pe Pr. Neculai Osoeanu,
Parohia Scurta II [i Pr. Marian B\lan, Parohia Valea
Seac\ II, Protoieria Bac\u Sud;
- a oficiat Slujba canonului Sf. Andrei Criteanul la
Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman [i
Biserica „Precista Mare“, Roman. A ]inut cuvânt
duhovnicesc.

05 martie
- a participat la Slujba laudelor `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Petre Moraru, Protopop
al Protoieriei Moine[ti, Pr. Gheorghe Aniculoae, Parohia
„Sf. Nicolae“, Moine[ti, Pr. Aniculoae Nelu, Parohia
Prisaca, Pr. Ionu] Purcaru, Parohia R\]eni, Pr. Ioan
Negoi]\, Parohia Pânce[ti, Protoieria Bac\u Sud;
- a oficiat Slujba canonului Sf. Andrei Criteanul la
Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A ]inut cuvânt
duhovnicesc.

06 martie
- a participat la Slujba laudelor `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ovidiu Radu, Parohia
„Izvorul T\m\duirii“, Bac\u, judec\tor Crâ[maru
Gabriel [i arhitect Boiciuc Viorel {tefan din Bac\u;
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul la
Biserica „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman. A ]inut
cuvânt duhovnicesc.

07 martie
- a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.

08 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt
catehetic.

09 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul la
Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- audien]e [i lucr\ri de birou.

10 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou.

11 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Prepeli]\, Parohia
„Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Boi[tea I, Pr. Ioan
Roncea, A[ez\mântul social filantropic „Binecredinciosul
Voievod {tefan cel Mare [i Sfânt“, Bac\u, Pr. Constantin
Ciobotaru, Parohia „Sfântul Ioan“, Tg. Ocna, Pr. Ioan
Antoci, Biserica „Sfântul Vasile cel Mare“, Roman.

12 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Neculai Osoeanu,
Parohia Scurta II, Pr. Marian Balan, Parohia Valea Seac\
II, Protoieria Bac\u Sud, Pr. Teodor Alixandrescu,
Parohia D\rm\ne[ti, Protoieria Moine[ti, Pr. Florin
Ursu, Parohia Coteni, Protoieria Bac\u Nord;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial
la care au participat [i p\rin]ii protopopi.
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13 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat audien]e la sediul Protoieriei Bac\u
Nord, unde a primit pe d-l Constantin Cojocaru din
Com\ne[ti;
- a primit, la Centrul eparhial, vizita PS Calinic,
episcopul Arge[ului;
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul la
Biserica „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman. A ]inut
cuvânt duhovnicesc.

14 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ilie“,
St\ni]a, Protoieria Roman [i Slujba de pomenire a
r\posatei Anica Giosanu, mama Preasfin]iei Sale. A
]inut cuvânt ocazional;
- a oferit aproximativ 200 pachete cu alimente tuturor credincio[ilor prezen]i.

15 martie
- a oficiat Slujba sfin]irii aghiasmei [i a resfin]it catapeteasma Bisericii Precista, Bac\u, `n urma lucr\rilor de
restaurare ce au fost efectuate;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Precista“,
Bac\u. A ]inut cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt
catehetic.

16 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe PC Pr. Daniel Enea, Parohia „Sfântul Nicolae“, Moine[ti, Pr. Sorin Dumitru,
Parohia Fântânele, Prot. Bac\u Nord, Pr. Drug Grecu
Gabriel, Parohia Bârs\ne[ti II, Protoieria One[ti;
- a primit, la Centrul eparhial, vizita PS Siluan,
Episcopul Episcopiei Ortodoxe a Italiei.

17 martie
- a efectuat vizit\ de lucru la Catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt“, One[ti;
- s-a `ntâlnit cu d-l Emil Lemnaru, primarul Municipiului One[ti la sediul prim\riei;
- s-a `ntâlnit cu d-l {eban Adrian, primarul ora[ului
Sl\nic Moldova, la sediul prim\riei;
- a inspectat Centrul cultural misionar [i social
„Izvorul T\m\duirii“ `nfiin]at de Episcopia Romanului
`n sta]iunea Sl\nic Moldova.

18 martie
- a participat la Slujba laudelor `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a prezidat examenul de capacitate organizat la
Centrul eparhial Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit, la Centrul eparhial, vizita PS Siluan,
Episcopul Episcopiei Ortodoxe a Italiei.

19 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Arhim. Antonie Jeflea,
stare]ul M\n\stirii Giurgeni.

20 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Nicolae Hurjui,
Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u, Pr. Marian

V\t\m\nescu, Parohia Odobe[ti, Pr. Daniel Pruteanu,
Parohia Ciuture[ti, Protopopiatul Bac\u Nord.

21 martie
- a efectuat vizit\ misionar canonic\ la M\n\stirea
„Schimbarea la Fa]\“, Sfântul Sava, Berzun]i.

22 martie
- a oficiat Sânta Liturghie la M\n\stirea
„Schimbarea la Fa]\“, Sfântul Sava, Berzun]i. A ]inut
cuvânt de `nv\]\tur\.

23 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Negoi]\ [i Pr. Ioan
Cerbu, parohia Pânce[ti Sascut, Diacon Iulian Mu[at [i
Diacon Ionu] Am\rinii, Catedrala episcopal\ Roman.

24 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Nicolae Osoeanu,
Parohia Scurta II, Pr. Marian Balan, Parohia Valea Seac\
II,, Pr. Prof. Florin Bucescu [i Pr. Prof. Alex\ndrel
Barnea din Ia[i.

25 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea
„Bunavestire“, Tisa Silvestri, Bac\u. A ]inut cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Parincea.

26 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Negoi]\, Parohia
Pânce[ti Sascut, Pr. Costic\ Ceau[u, Parohia Scor]eni,
Protoieria Moine[ti, Pr. Romeo Trofin, Parohia Simione[ti, Protoieria Roman.

27 martie
- audien]e birou arhieresc;
- a participat la Gala culturii roma[cane, organizate
de c\tre Consiliul local Roman, `n cadrul c\reia a primit
Diploma de excelen]\ pentru `ntreaga activitate cultural\, religioas\ [i misionar\ desf\[urat\ `n anul 2008;
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul la
Biserica „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, Roman. A ]inut
cuvânt duhovnicesc.

28 martie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala episcopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.

29 martie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A ]inut cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala episcopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a participat la Slujba de Te Deum oficiat\ cu prilejul zilei de na[tere a Preasfin]iei Sale. A ]inut cuvânt de
mul]umire.

30 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Daniel Prepeli]\,
Parohia Boi[tea I, Protoieria Moine[ti, Pr. S\vi]\ Graur,
Parohia Sascut Târg, Protoieria Bac\u Sud. (a consemnat arhid. Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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