EDITORIAL

~n anul 2010, s\rb\toarea Sfintei
Cuvioase Parascheva a oferit
pelerinilor un festin duhovnicesc
care, pe lâng\ caracterul latreutic
specific, a readus, pentru o scurt\
perioad\ de timp, prezen]a harismatic\ a Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, `n mijlocul
credincio[ilor din Moldova.
~ntâist\t\torul Bisericii noastre a
binevoit s\ prezideze aproape
toate manifest\rile liturgice,
culturale sau pastoral-misionare
care s-au organizat cu acest prilej
`n Mitropolia noastr\, a Moldovei
[i Bucovinei. ~ntre acestea s-a
num\rat [i evenimentul derulat
sâmb\t\, 16 octombrie, la M\n\stirea Sih\stria, care a constat `n
comemorarea a dou\zeci de ani de
la trecerea `n ve[nicie a P\rintelui
Paisie Olaru. Preafericirea Sa nu
putea lipsi de la acest moment
important, deoarece, `n calitatea
sa de Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei, a fost cel care, tot `n
contextul s\rb\torilor moldave, `n
ziua de 18 octombrie 1990, prezida
slujba de `nmormântare a marelui
Avv\, chemat la Domnul.
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Cu p\rintele Paisie, la [coala sfin]eniei

PS Episcop Ioachim, la simpozionul dedicat comemor\rii p\rintelui Paisie
Olaru (M\n\stirea Sih\stria, 16 octombrie 2010)

precum [i a altor p\rin]i `nduhovnici]i ai acestei
importante lavre române[ti. ~n cadrul Sfintei Liturghii, a slujbei de pomenire [i a simpozionului care a avut loc, s-au scos `n eviden]\ virtu]ile
[i misiunea marelui duhovnic. To]i vorbitorii au
f\cut referire la `ntâlnirea lor cu P\rintele Paisie
[i la modul `n care a contribuit acest `mbun\t\]it
avv\ la formarea lor spiritual\.
Textul care urmeaz\ reproduce fragmente din
tr\irile mele al\turi de P\rintele Paisie, precum [i
câteva reflec]ii personale despre via]a [i activitatea duhovniceasc\ a p\rintelui. Parte din aceste
m\rturii au ap\rut [i `ntr-un volum omagial, reeditat de mai multe ori `n ultimii ani, `ns\, textul de
fa]\ completeaz\, cu alte aduceri-aminte, timpul,
desprins parc\ din Pateric, pe care l-am petrecut
lâng\ marele duhovnic al Sih\striei.

† IOACHIM B|C|UANUL

Fotografia – icoana
unor sfinte amintiri

Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

~n anii 1970, M\n\stirea Sih\stria era o adev\rat\ oaz\ duhovniceasc\. O simpl\ fotografie
cu ob[tea m\n\stirii din acea vreme mi-a readus
`n minte [i `n inim\ acei frumo[i ani, pe care iam tr\it al\turi de p\rin]ii `mbun\t\]i]i ai complexului monastic al Sih\striei. Am rev\zut fotografia `n cartea P\rintele Cleopa Ilie, Prieten
al Sfin]ilor [i Duhovnic al credincio[ilor, in memoriam, editat\ cu binecuvântarea IPS Mitropolit Daniel, la `mplinirea a [apte ani de la trecerea `n ve[nicie a marelui avv\, `n capitolul final, „Biografie `n imagini“, la pagina 11. Mai
recent o v\d cu pl\cere pe coperta unei c\r]i a

Datorit\ faptului c\ am avut [ansa s\ cunosc
[i s\ stau mult\ vreme `n preajma P\rintelui Paisie
Olaru, acest minunat p\rinte filocalic, nu puteam lipsi nici eu de la evenimentul derulat la
M\n\stirea Sih\stria, fiind al\turi de ~ntâist\t\torul Bisericii noastre. Reamintim faptul c\ P\rintele Patriarh Daniel a f\cut parte din ob[tea acestei m\n\stiri, formându-se la [coala duhovniceasc\ a P\rintelui Cleopa, a P\rintelui Paisie,
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P\rintelui Nicolae C\t\lin Lucian, intitulat\ Monahismul moldav `n primele decenii ale comunismului românesc, editat\ cu binecuvântarea
IPS Teofan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Privesc cu bucurie aceast\ imagine [i-mi
amintesc, aproape cu exactitate, de to]i p\rin]ii
[i fra]ii ce se osteneau `n oaza de spiritualitate a
renumitei m\n\stiri, a[ezat\ `ntr-un „col]i[or de
rai“, la confluen]a Pârâului Negru cu Râul Secului din Mun]ii Neam]ului. ~mi amintesc chiar
detaliul cum P\rintele Ioanichie B\lan, care pe
vremea aceea se ocupa de rezolvarea problemelor administrative ale m\n\stirii, a adus un
vestit fotograf de pe la Târgu Neam] pentru a
imortaliza, „spre amintirea genera]iilor viitoare“, soborul p\rin]ilor [i fra]ilor M\n\stirii
Sih\stria [i ai Schitului Sihla, „c\ci, zicea el,
timpurile sunt tulburi [i nestatornice“. ~ntr-adev\r, dup\ mai bine de un an, aproape jum\tate
din acele chipuri luminate nu mai erau `n „Gr\dina Maicii Domnului“ de la Sih\stria. O parte
dintre ei a plecat `n lumea drep]ilor, unii au fost
izgoni]i `n „valea plângerii“ de „ighemonii“
regimului totalitar comunist ateu, iar al]ii trimi[i
for]at pe la alte m\n\stiri.
~i rememorez pe fiecare ca dintr-un pomelnic [i-mi amintesc de via]a [i virtu]ile fiec\ruia.
~n centrul imaginii se afl\ chipul stare]ului, Arhimandritul Caliopie Apetrei, din familia marelui povestitor I. Creang\. Lâng\ el, Arhimandritul Ioil Gheorghiu, fostul stare] al Sih\striei. ~n
stânga stare]ului Caliopie, având chipuri iconice, P\rin]ii Cleopa Ilie [i Paisie Olaru, duhovnicii m\n\stirii. ~n acela[i rând cu ei, se mai dis3
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P\rintele Paisie a fost duhovnicul
harismatic a zeci de mii de credincio[i,
c\lug\ri [i preo]i.
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egumen al Schitului Prodromul [i cel al P\rintelui Chiril\ {aramet, devenit ieroschimonahul
Calistrat, la Prodromul. Apoi, ceila]i p\rin]i minuna]i: Ieromonahul Ieronim, lemnarul (când
am plecat la Seminarul de la M\n\stirea Neam]
mi-a f\cut o valiz\ imens\ care, goal\, cânt\rea
11 kg); apoi, Ierodiaconul Anton, pitarul m\n\stirii; monahul Ambrozie, chelarul; ieromonahii
Varsanufie [i Iulian, duhovnici; ieromonahul
Nazarie, pomelnicarul [i monahul Silvestru, arhondarul; monahul Ignatie, paracliserul [i ceasornicul; monahul Inochentie (fost frizer, ce
avea obliga]ia, din când `n când, spre regretul
nostru, al celor tineri, s\ ne tund\ p\rul capului,
pentru a nu fi descoperi]i de „`mputernici]ii“
regimului c\ facem parte din ob[tea m\n\stirii).
Mai disting apoi pe ierodiaconii Macarie, eclesiarhul, [i Vartolomei, pictorul; monahii
Victorin [i Damian, buc\tarii; Nectarie Hanganu [i rasoforul Neculai Ple[can (devenit Nicanor, duhovnicul actual de la Agapia Veche),
protopsal]ii; Ciril Ro[u, secretarul [i Ilarion,
trapezarul; Martinean, pustnicul [i Gherasim
Bulearc\, ciobanul (apoi `ngrijitorul b\trânilor
neputincio[i). ~i v\d, apoi, pe b\trânii monahi
Hariton [i Filotei, Nicodim, Veniamin [i Paisie
Nichitencu, care se rânduiau, din dou\ `n dou\
ore, la biseric\, pentru cititul Psaltirii `n timpul
r\mas liber dintre sfintele slujbe. ~mi mai amintesc de Nicodim, fierarul [i fratele Ion {ova, inginerul m\n\stirii; apoi de fratele Nicolae {erban (monahul Nicanor), v\carul, [i Ioanichie
Mutrescu, mecanicul (cel care, din tabla cutiilor
de conserve, confec]iona rame la icoane, care,
apoi, erau distribuite de p\rintele Paisie [i al]i
duhovnici credincio[ilor ce veneau la spovedit).
~ntre tinerii fra]i din fotografie, a[eza]i pe un
covor la picioarele p\rin]ilor din conducerea
m\n\stirii, m\ aflu [i eu. F\ceam parte din ob[tea aceea minunat\. Ast\zi cred c\ nu m\iestria
fotografului-artist, ci Providen]a a f\cut s\ fiu
a[ezat la picioarele p\rintelui Paisie Olaru [i ale
P\rintelui Cleopa Ilie, cei mai mari duhovnici ai
monahismului românesc din a doua jum\tate a
secolului al XX-lea. Pe atunci nu realizam, dar
anul acesta, când se `mplinesc 12 ani de la trecerea `n ve[nicie a p\rintelui Cleopa [i 20 ani de
la cea a P\rintelui Paisie, `mi dau seama c\,
acum 40 de ani, st\team la picioarele unor
sfin]i. Fotografia nu-i decât o amintire. O amintire pl\cut\, ne[tears\! Dar amintirile pl\cute [i
frumoase nu-s altceva decât „singurul rai din
care nu te poate izgoni nimeni!“. Cine a avut
imensa [ans\ s\ fie fiul spiritual al marelui
Paisie Olaru [i preg\tit la [coala dohovniceasc\
a P\rintelui Cleopa Ilie nu poate uita niciodat\
experien]a tr\it\, ce nu poate fi `nlocuit\ prin
nimic altceva. Via]a p\mânteasc\ se scurge repede, asemenea unui fir care iese din caierul
timpului [i se deap\n\ pe ghemul ve[niciei [i
uneori uitarea acoper\ cu v\lul s\u anumite
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Ob[tea M\n\stirii Sih\stria, acum 40 de ani (Prea Sfin]itul Ioachim B\c\uanul,
pe atunci frate de m\n\stire, este primul din dreapta jos)

fapte [i evenimente pe care le-am tr\it cândva.
Mie `ns\ mi-au r\mas `n suflet chipurile iconice
ale acestor mari `nv\]\tori [i `ndrum\tori, ce au
exercitat asupra mea acea paternitate spiritual\
care m-a marcat pentru toat\ via]a. De aceea
spun adesea c\ la baza ini]ierii mele `n via]a
monahal\ stau `nv\]\tura primit\ la [coala
duhovniceasc\ a P\rintelui Cleopa [i pov\]uirile
sfinte ale P\rintelui Paisie.

Paternitatea duhovniceasc\
a marelui avv\
P\rintele Paisie a fost duhovnicul harismatic
a zeci de mii de credincio[i, c\lug\ri [i preo]i.
M\ num\r printre ace[tia. ~mi amintesc c\ `n
ajunul praznicului Na[terii Maicii Domnului,
din 8 septembrie 1969, am ajuns `n oaza de
spiritualitate de la Sih\stria. Venisem decis s\
r\mân `n ob[tea acestei m\n\stiri despre care, la
acea vreme, nu [tiam prea multe. Dup\ ce au
trecut s\rb\torile am fost prezentat p\rintelui
stare], Protosinghelul Caliopie Apetrei. ~ntâlnirea a fost scurt\, dar dens\. ~mi r\sun\ [i
acum, ca un ecou, primele reguli pe care trebuia
s\ le `mplinesc, ca orice `ncep\tor: „Frate Ilie,
pentru ascultare `n gospod\rie te adresezi
economului, P\rintelui Victorin; când ai nevoie
de cele necesare traiului, chelarului, P\rintelui

Ambrozie; pentru `nv\]\turi [i sfaturi duhovnice[ti, P\rintelui Cleopa; pentru rânduiala bisericii, eclesiarhului mare, P\rintelui Macarie;
pentru cele c\rtur\re[ti, P\rintelui Petronie, iar
ca duhovnic s\ iei pe P\rintele Paisie“.
A[a am f\cut!
Aveam aproape 15 ani. A[ putea spune c\
nu-mi era str\in\ via]a m\n\stireasc\ [i nici
felul `n care trebuia f\cut\ spovedania, practica
[i mistica – cele dou\ laturi specifice oric\rei
lavre. Erau lucruri despre care auzisem acas\,
c\ci m-am n\scut `ntr-o familie evlavioas\, `ntre rudele mele apropiate aflându-se mul]i c\lug\ri. Totu[i, prima spovedanie la P\rintele
Paisie m-a marcat `n a[a m\sur\, `ncât aceasta
mi-a r\mas ca o icoan\ pentru `ntreaga via]\.
Cât\ pace [i lini[te mi-a rev\rsat `n suflet acest
Om al lui Dumnezeu, este greu de explicat. Nu
pot uita niciodat\. Cu pu]ine cuvinte, P\rintele
Paisie reu[ea s\-]i ridice moralul [i te izb\vea de
dezn\dejde. Dezlegarea lui te f\cea s\ te sim]i
deja la poarta raiului [i-]i umplea sufletul de
bucurie cereasc\. Convorbirea duhovniceasc\
cu sfin]ia sa era un dialog emo]ional, al inimii,
al bucuriei [i iubirii paradisiace. Era un dialog
filocalic, harismatic, plin de `ncredere [i d\t\tor
de n\dejdea mânturii. El nu vorbea aproape
niciodat\ despre diavol [i iad, ci despre flori [i
lumin\, `ngeri [i sfin]i, M\icu]a Domnului [i
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~nv\]\tura sa nu era sofisticat\,
ci simpl\ [i p\trunz\toare.

Â slava lui Dumnezeu. De aceea [i

salutul s\u obi[nuit, dup\ fiecare
spovedanie, era mereu acela[i:
„S\ ne `ntâlnim la u[a raiului!“.
Dumnezeu a dorit s\ deprind
bine felul de „a fi“ al P\rintelui
Paisie. Ajunsesem s\ cunosc
mersul s\u, osteneala [i programul s\u zilnic. Acestea pentru
c\, din primele zile ale vie]ii
mele `n ob[tea M\n\stirii
Sih\stria, chilia mea era perete `n
perete cu cea a Sfin]iei Sale.
P\rintele econom Victorin, actualul stare] al Sih\striei, mi-a rânduit ascultarea `n gospod\ria
anex\ a m\n\stirii. Mi-a `ncredin]at, „spre p\storire“, cârlanii [i berbecii, iar chilia mi-a
fixat-o mai aproape de grajd, cu
fratele Dumitru Asoltanii (din
c\lug\rie Dometian). ~mi amintesc c\, `n anii 1969-1970, `n corpul acela de chilii locuiau urm\torii p\rin]i: p\rintele Climent
Hotnog, ajutor de econom; p\rintele Ieronim Molmaciu, cel care
m-a `nv\]at s\ citesc slova kirilic\; fratele Nicolae {erban (devenit Monahul Nicon) [i P\rintele Paisie. Deoarece chilia mea
era perete `n perete cu cea a p\rintelui Paisie, aveam [ansa s\-i
cer binecuvântare `n fiecare zi [i
s\-i urm\resc programul cotidian.
~n fiecare noapte, când m\ alungeam pentru odihna trupului vl\guit de truda de peste zi, [tiind c\
dincolo de perete este P\rintele,
a[ezat pe scaunul s\u de spovedanie [i de rug\ciune, aveam, uneori, impresia c\ stau la pieptul
s\u, ascultându-i b\t\ile inimii.
Inima sa b\tea, parc\, `n acela[i
ritm cu inima mea.
Vedeam `n fiecare zi [i noapte [iruri ne`ntrerupte de credincio[i din toate categoriile sociale
trecând spre chilia P\rintelui. Lucrarea lui era
mereu aceea[i: s\ primeasc\ pe to]i la scaunul
de spovedanie [i s\ citeasc\ rug\ciuni pentru diferite trebuin]e. Câ]i oameni or fi `ngenuncheat
sub epitrahilul s\u? Numai Dumnezeu [tie!

Un duhovnic chibzuit
Vremurile erau confuze [i tulburi. Comunismul ateu constrânsese Biserica Ortodox\ s\-[i
desf\[oare o succint\ activitate liturgic\, doar `n
spa]iul limitat al l\ca[urilor de `nchinare. Cateheza era interzis\ `n locuri publice. ~ns\, Dumnezeu, pentru a men]ine vie spiritualiatatea poporului credincios, care `n majoritatea lui nu a
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anului 1969, p\rintele econom
mi-a dat ascultare la grajd. ~ngrijeam cele 25 de vaci ale
m\n\stirii. Munc\ grea pentru
vârsta mea fraged\! P\rintele Paisie [tia foarte bine acest lucru. De
aceea `mi doza canonul `n func]ie
de munca prestat\ peste zi. Nu
puteam s\ merg tot timpul la
Utrenia de la miezul nop]ii, ci
dup\ aceea. C\tre ora 1.30 clopotarul venea [i m\ trezea pentru a
pleca la biseric\, la Psaltire. De
fiecare dat\ m\ `ntâlneam cu
P\rintele Paisie care se `ntorcea
de la slujba Utreniei, atunci când
nu avea pe nimeni la spovedanie,
pentru c\ uneori spovedea [i `n
timpul Utreniei, iar alteori, toat\
noaptea. ~n orice caz, c\tre orele
05.00, când m\ `ntorceam de la
biseric\, prin fereastra p\rintelui
Paisie se vedea aceea[i lumin\
suav\, lumin\ lin\, angelic\. P\rintele era la rug\ciune. Nu [tiu
când dormea acest om! Cred c\
dobândise [i virtutea de achimit.

Un Zosima al
monahismului
românesc
P\rintele Paisie avea un tact
duhovnicesc unic `n felul s\u.
Atunci când c\deai `ntr-o ispit\
provocat\ de firea p\tima[\ sau
din cauza lenevirii, nu te mustra
nicidecum. Ba mai mult, cunoscându-]i fiin]a pân\ `n cele mai
profunde taini]e ale ei, `n caz de
vreun incident nedorit [i neP\rintele Paisie Olaru, provocat de propria-]i persoan\,
`n fa]a chiliei sale de la M\n\stirea Sih\stria proceda `ntr-un mod cu totul surprinz\tor. Ie[eai atât de mângâiat
voit s\-[i plece genunchii lui Baal, ici [i colo, `n [i lini[tit de sub epitrahilul lui, `ncât aveai impre]ara noastr\ binecuvântat\, a trimis ace[ti minu- sia c\ ai devenit un copil f\r\ pat\ [i f\r\ cusur.
na]i duhovnici misionari, care au `nv\]at omenii
Iat\ ce mi s-a `ntâmplat.
s\ p\streze dreapta credin]\ [i `nv\]\tur\, urEra prin luna mai, 1970. Ca ascultare aveam
mând calea pe care a indicat-o Hristos c\tre
~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Numai a[a nu ne-am `ngrijirea vi]eilor m\n\stirii. Plecam zilnic cu ei
pierdut orientarea `n istorie [i asem\narea cu la p\[unat prin codrii Sihlei. ~ntr-o bun\ zi,
Dumnezeu. ~ntre to]i ace[ti ale[i excela, cu sigu- `nainte de a p\r\si gospod\ria m\n\stirii pentru
ran]\, P\rintele Paisie. ~nv\]\tura sa nu era so- a p\trunde `n peisajul mirific al muntelui, penfisticat\, ci simpl\ [i p\trunz\toare. Cuvintele tru câteva momente am sc\pat de sub observa]ie
lui erau pline de har [i purtau ceva din mireas- zburdalnicele necuvânt\toare. Acestea inma ve[niciei. Nu era zi l\sat\ de la Dumnezeu s\ vadaser\ planta]ia de brazi care str\juia aleea ce
nu vin\ cineva la chilia sfin]iei sale. Primea pe leag\ ansamblul m\n\stirii de gospod\ria anex\.
to]i cu aceea[i bucurie serafic\ [i fiecare pleca Fragedele conifere, care erau plantate doar de
iar\[i la ale sale cu o floare `n suflet, culeas\ din câteva luni, riscau s\ fie strivite de copitele
nevinovatelor vie]uitoare. Ne[ansa mea a fost c\
acel „col]i[or de rai“ al chiliei P\rintelui.
ochiului vigilent al p\rintelui Victorin, econoNiciodat\ nu am v\zut lumina stins\ `n chi- mul, nu i-a sc\pat aceast\ nenorocire, [i care, `n
lia lui. ~mi amintesc c\ prin luna noiembrie a consecin]\, cu vocea-i sonor\, `ncepu s\ strige:
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S-aa spus [i se spune c\ P\rintele Paisie
era v\z\tor cu duhul.

EDITORIAL
Cuvintele b\trânului au declan[at deodat\ o
lini[te, care-mi inund\ sufletul... Am plecat u[urat, ca mul]i al]ii, din chilia plin\ de mireasm\
duhovniceasc\.
Nu [tiu dac\ P\rintele Paisie a f\cut pentru
mine cele 500 metanii, dar am sim]it c\ marele
avv\ era un duhovnic iscusit, care [tia s\ mângâie [i s\ consoleze cele mai mâhnite suflete.
~n ziua de 17 octombrie, la `mplinirea a
dou\zeci de ani de la na[terea `n cer a P\rintelui Paisie, am parcurs din nou aleea care leag\
gospod\ria anex\ de complexul arhitectural al
M\n\stirii Sih\stria. Aleea nu [i-a schimbat
traseul [i chiar lungimea ei a r\mas aceea[i. Am
parcurs-o cu sfial\ [i emo]ie, retr\ind clipele de
odinioar\, petrecute acolo. ~ns\ se schimbase
totu[i ceva. Br\du]ii minusculi planta]i acum 40
de ani [i care sc\paser\ de copitele necuvânt\toarelor au crescut falnici [i frumo[i. Ei borneaz\ acum nu numai calea aceea, ci [i ne[tersele mele amintiri de la Sih\stria, care mi-au
marcat via]a pentru totdeauna. Rug\ciunile P\rintelui Paisie au f\cut s\ fie a[a.

C=teva dintre obiectele care au apar]inut p\rintelui Paisie

Â

-M\, frate Ilie, unde e[ti? Vino-ncoace c\ tearanjez eu! De ce ai l\sat vi]eii `n planta]ie?
Un fior rece mi-a trecut prin coloana vertebral\, auzind amenin]area p\rintelui econom.
Cu glasu-mi tremurând, ie[ind din ocolul vitelor unde aranjam ultimele lucruri `nainte de plecare, am `ncercat s\ invoc o banal\ justificare:
-Ei s-au dus, n-am nicio vin\!
{i, `n grab\, m-am dus s\ abat cireada de pe
spa]iul sacru al economului. Acesta, furios,
`ncerc\ s\ m\ prind\ ca s\-mi administreze vreo
lovitur\ cu celebru-i baston pe care nu-l p\r\sea
niciodat\. Iute de picior cum eram, nu mi-a fost
greu ca s\ sprintez ca un atlet pentru a evita pericolul iminent. Iritat pentru c\ nu a reu[it s\ m\
altoiasc\, P\rintele Victorin, ad\ugând al]i câ]iva decibeli glasului s\u, `mi strig\ amenin]\tor:
-M\, tu cela, disear\ s\ faci 500 de metanii
pentru asta!
-Ierta]i, p\rinte econom, n-are s\ se mai
`ntâmple, voi fi mai vigilent...!
-M\, ascult\ ce-]i spun eu... scoate vi]eii din
planta]ie [i plec\ imediat `n p\dure!
~ntristat de cele `ntâmplate, f\r\ s\ mai
adaug niciun cuvânt, cu pruden]\ dirijez cireada
c\tre p\durile virgine ale mun]ilor Sihlei.
Ziua aceea a trecut foarte greu. Canonul
prescris de econom `mi p\rea o povar\. Abia am
a[teptat s\ trec\ ziua pentru a m\ duce la P\rintele Paisie s\-i povestesc cele ce se petrecuser\.
~n sfâr[it, dup\ ce termin corvezile de sear\, bat
la u[a marelui duhovnic. Nici nu am intrat bine
`n chilie, c\ `ndat\ p\rintele a citit pe chipul

meu `ntristarea [i mi s-a p\rut c\ [tie ispita mea
de diminea]\. F\r\ s\ spun ceva, cunosc\torul
sufletelor `mi zice:
-Ai avut o zi grea, frate Ilie.
-Da, P\rinte Paisie, grea...!
-Ia spune, ce ]i s-a `ntâmplat? Ai p\]it vreo
ispit\...?
-Mare ispit\, P\rinte. Cu p\rintele econom.
Vi]eii i[tea zburdalnici s-au dus `n planta]ie, iar
pentru aceasta p\rintele mi-a dat s\ fac `n
seara aceasta 500 de metanii.
N-am mai putut ad\uga niciun cuvânt, c\ci
am izbucnit `ntr-un plâns profund, cu sughi]uri....
-Lini[te[te-te, frate Ilie, c\ poate nu-i a[a de
grav!
{i a `nceput iscusitul duhovnic s\-mi distrag\ aten]ia cu diferite sfaturi [i pilde duhovnice[ti. Nimic `ns\ nu m\ consola. Dup\ c=teva
momente adaug\:
-Apoi s\ [tii, fr\]ia ta, c\ p\rintele econom
este diacon [i nu are dreptul s\ dea canoane.
Nici acest argument nu a fost suficient ca s\
m\ consoleze. V\zând c\ r\mân nemângâiat,
deodat\ marele duhovnic zice:
-{tiu, frate, c\ ai ascultare grea [i te ostene[ti s\ o `mpline[ti cu dragoste. Iat\ ce, fr\]ia
ta, f\ mai departe ascultarea cu aceea[i dragoste, apoi s\ nu-]i r\mân\ canona[ul pe care ]i
l-am rânduit eu. Cât prive[te cele 500 de metanii, acelea nu le mai face, c\ le fac eu `n locul
fr\]iei tale. Mergi acum `n pace la chilia ta.

P\rintele Paisie – vas ales
al darurilor lui Dumnezeu
S-a spus [i se spune c\ P\rintele Paisie era
v\z\tor cu duhul. Da, [i eu cred c\ era! Iat\ de
ce! Dup\ cum spuneam mai sus, ca novice la
M\n\stirea Sih\stria, din prim\vara anului
1970, economul mi-a `ncredin]at `ngrijirea vi]eilor m\n\stirii. Plecam de diminea]\ cu ei prin
codrii din jur, `nspre Schitul Sihla. Pân\ la
amiaz\ ajungeam `n preajma pe[terii Sfintei
Teodora, unde intram cu sfial\ s\ m\ rog pu]in,
apoi continuam c\tre Poiana Pustnicilor [i Râpa
lui Coroi. H\l\duiam singur [i nestingherit de nimeni. Ca s\ nu m\ `nsp\imântez de animalele
s\lbatice, p\rintele Paisie `mi d\dea sfatul s\ repet mereu „Doamne, Iisuse...“, pentru a m\ deprinde cu formula isihast\. Dar mintea mea zburdalnic\ mai fugea spre anii copil\riei [i spre satul
natal, iar `n loc de „Doamne, Iisuse...“ mai cântam câte un cântec popular. {tiam bine c\ `n codrii aceia seculari nu m\ auzea nimeni. ~ns\,
mare mi-a fost mirarea când, `ntr-o zi, la
spovedanie, P\rintele Paisie `mi spune:
- Frate Ilie, las\ de acum cântecele populare [i deprinde-te cu cânt\rile biserice[ti.
~nva]\ s\ cân]i „Ap\r\toare Doamn\“, „Sfinte
Dumnezeule“, „Lumin\ lin\“, Tropare, Psalmi...,
c\ `mpreun\ cu tine, `n chip nev\zut, cânt\ [i
`ngerii `n ceruri. Numai a[a ai s\ devii un bun
slujitor `n Biserica lui Hristos.
Nu [tiu dac\ am devenit un „bun slujitor `n
Biserica lui Hristos“, dar de un lucru mi-am dat
seama, P\rintele Paisie era v\z\tor cu duhul!
~n sus]inerea argument\rii mele mai amintesc un fapt.
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Atunci când Biserica va decide s\ se `nceap\ o lucrare
sistematic\ de `ntocmire a documenta]iei de canonizare
a P\rintelui Paisie Olaru, multe m\rturii ca acestea
vor constitui criterii doveditoare pentru declararea lui
ca sfânt cuvios, isihast al Bisericii noastre Ortodoxe.
tân\rul acela a fost hirotonit ierodiacon de c\tre Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pe
atunci Mitropolit la Ia[i, ci la 6 mai 2005, când,
`n ziua „Izvorului T\m\durii“ a fost hirotonit,
tot de Preafericitul Daniel, pe atunci mitropolit
[i delegat al Patriarhului Teoctist, `mpreun\ cu
al]i ierahi (`ntre care m\ aflam [i eu), episcopvicar, pentru Mitropolia Românilor din Europa
Occidental\ [i Meridional\. Este vorba de PS
Marc (Alrik) Nem]eanul, fostul arhitect, n\scut
`n mijlocul Parisului, nu departe de „Jardin de
Luxembourg“. Cine [tia atunci, `n anul 1970, c\
drumul meu, fratele Ilie, p\storul oilor [i
vi]eilor M\n\stirii Sih\stria `n codrii Carpa]ilor
[i al lui Marc, arhitectul din Paris, aveau s\ se
intersecteze `n anul 1990? ~n acel an, `ntradev\r, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel ma trimis, din mijlocul Carpa]ilor, `n mijlocul
Parisului, pentru aprofundarea studiilor de
teologie, iar pe arhitectul Marc Alrik l-a chemat
din mijlocul Parisului, `n mijlocul Carpa]ilor, s\
devin\ c\lug\r, la Sih\stria. {tiam c\ psalmistul
a spus: „Pa[ii omului de la Domnul se `ndrepteaz\“. Dar, P\rintele Paisie [tia [i el acest lucru, dinainte! A[adar, cum m-a[ putea `ndoi c\
P\rintele Paisie era un om cu via]\ sfânt\ [i avea
darul `nainte vederii? De aceea, cred c\, atunci
când Biserica va decide s\ se `nceap\ o lucrare
sistematic\ de `ntocmire a documenta]iei de
canonizare a P\rintelui Paisie Olaru, multe
m\rturii ca acestea vor constitui criterii doveditoare pentru declararea lui ca sfânt cuvios, isihast al Bisericii noastre Ortodoxe. Nu cred c\
Patriarhul nostru, Preafericitul Daniel, fiul duhovnicesc al M\n\stirii Sih\stria, va `ntârzia s\
desemneze o comisie care s\ studieze via]a marilor p\rin]i sih\streni [i s\ canonizeze marii duhovnici pe care i-a cunoscut [i i-a avut ca mentori spirituali `n m\n\stirea de metanie a Preafericirii Sale. Cel pu]in trei dintre p\rin]ii `mbun\t\]i]i ai Sih\striei (Paisie Olaru, Cleopa Ilie [i
Ioanichie B\lan) a[teapt\ aceast\ decizie.
Morm=ntul p\rintelui Paisie Olaru, din lini[titul cimitir al Sih\striei

Â

P\rintele Ioanichie B\lan, la trei ani dup\
trecerea `n ve[nicie a P\rintelui Paisie, `n anul
1993, cu binecuvântarea IPS P\rinte Daniel, pe
atunci Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, a
scris o carte intitulat\ „P\rintele Paisie Duhovnicul“. ~n capitolul, „Sfaturi [i cuvinte duhovnice[ti la P\rintele Paisie“, pag. 12, citim urm\toarele: „~n vara anului 1990 a venit `n pelerinaj pe la m\n\stirile din Moldova un tân\r
ortodox, arhitect la Paris. Ajungând [i la M\n\stirea Sih\stria, a auzit de vestitul duhovnic
Paisie [i dorea s\-i cear\ un sfat duhovnicesc.
A fost primit cu dragoste de b\trânul.
-P\rinte Paisie, a `ntrebat tân\rul pelerin
prin translator, nu [tiu ce s\ fac `n via]\, s\ m\
c\s\toresc sau s\ m\ fac monah?
-Câ]i ani ave]i, a `ntrebat P\rintele Paisie?
anul II (X) nr. 10

-Am 31 de ani, p\rinte!
- Dac\ a trecut vremea de c\s\torie, du-te la
m\n\stire, f\-te c\lug\r [i sluje[te lui Hristos c\
vei avea mare plat\ `n ceruri!
~ntorcându-se `n patria sa, acest tân\r nu
mai avea lini[te `n suflet. Cuvintele P\rintelui
Paisie [i glasul Duhului Sfânt `l chemau s\ renun]e la toate [i s\ se fac\ monah. Dup\ câteva
luni a intrat `n ob[tea M\n\stirii Sih\stria [i
ast\zi (1993 n.n) este ierodiacon [i mul]ume[te
lui Dumnezeu pentru harul primit“ .
A[a a scris P\rintele Ioanichie `n anul 1993.
Eu scriu aceste rânduri `n octombrie, anul mântuirii 2010. De aceea la m\rturia P\rintelui
Ioanichie mai pot ad\uga c\ „vederea `n duh“ a
P\rintelui Paisie nu s-a `ncheiat atunci când

{tia necazul [i durerea fiec\ruia
Am mai remarcat ceva la P\rintele Paisie!
Cuno[tea pe fiecare persoan\ `n cele mai mici
detalii. M\ miram cum ]ine minte numele fiec\rui credincios, tainele vie]ii [i lucrarea fiec\ruia. Spre exemplu, `mi aduc aminte c\ P\rintele Paisie, ca [i P\rintele Cleopa, nu era pentru
`mp\rt\[ania deas\ sau rar\, ci cu dreapt\ socoteal\ [i con[tient\. De obicei, cei care nu erau
hirotoni]i, fra]ii [i c\lug\rii [i unii credincio[i,
trebuiau s\ se `mp\rt\[easc\, cu regularitate,
cam la patruzeci de zile.
Preocupat cu ascult\rile zilnice `n gospod\ria m\n\stirii, `ntr-o sear\, când am trecut, ca
de obicei, s\ iau binecuvântare de la P\rintele,
`mi spune:
-Frate Ilie, au trecut, iat\, patruzeci de zile
[i nu te-ai preg\tit pentru Sfânta ~mp\rt\[anie.
7
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P\rintele Paisie era [i om al rug\ciunii
ne`ncetate. Ajunsese la starea de
rug\ciune curat\, f\r\ expresii [i gesturi.

P\rintele [tia c\ neglijasem esen]ialul vie]ii.
Am `n]eles c\, `n preajma acestui mare avv\, nu
puteai s\ disimulezi ceva sau s\ te eschivezi de
la calea cea dreapt\, pentru c\ el te ajuta s\ discerni esen]ialul de non-esen]ial, `n efemera aventur\ terestr\.
P\rintele Paisie era [i om al rug\ciunii ne`ncetate. Ajunsese la starea de rug\ciune curat\,
f\r\ expresii [i gesturi. ~mi amintesc c\ de multe
ori se retr\gea la „Sihli[oara“ lui, cum `i pl\cea
s\-i spun\ P\rintele Schitului Sihla, [i se ad\postea `n chilia de sus, de sub stâncile care
ocrotesc acel schit, nu departe de bisericu]a
Sfintei Teodora, f\cut\ dintr-un singur lemn.
Pân\ la Biserica „Sf. Ioan Botez\torul“, din vale, cobora poteca construit\ din trepte. Dup\ ce
participa la sfintele slujbe, urca `napoi la chilie.
L-am v\zut de multe ori urcând sau coborând.
P\stra acela[i ritm molcom, de parc\ spunea o
rug\ciune la fiecare trept\ a potecii. ~n]elegeam,
prin aceasta, c\ toat\ via]a lui era o rug\ciune, o
liturghie, asemenea sfin]ilor filocalici. Nimic
nu era de prisos sau disimulat `n via]a lui. Cred
c\ avea dobândit\, dup\ atâta experien]\ isihast\, ceea ce numesc Sfin]ii P\rin]i „rug\ciunea inimii“, iar aceast\ rug\ciune continu\ f\cea s\ se `ntrez\reasc\ pe chipul lui acea teofanie permanent\, care-i d\dea atâta lini[te, atât
sie[i, cât [i celor ce-i veneau `n preajma-i, cu inima curat\.
Pe vremea aceea nu slujea Sfânta Liturghie
singur, ci foarte rar, doar `n sobor. Nu lipsea
`ns\ niciodat\ de la rug\ciunea comun\. Dup\
rânduiala m\n\stirii, ziua de vineri era consacrat\ spovedaniei. P\rintele Pasisie venea la
biseric\ [i citea molifta de spovedanie, apoi
pleca la chilie s\ primeasc\ p\rin]ii [i fra]ii pentru spovedania s\pt\mânal\. Când citea moliftele de spovedanie credincio[ilor, ad\uga [i
altele pentru diferite trebuin]e. D\dea impresia
c\ [tie necazul [i durerea fiec\ruia. {tia s\ fie
acela[i pentru to]i [i diferit pentru fiecare.

FOTO: „ZIARUL LUMINA“
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EDITORIAL

Vizita canonic\ a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel `n Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei, efectuat\ `n luna octombrie a.c., a inclus [i M\n\stirea Sih\stria. Preafericirea Sa a fost `nso]it de IPS Vasilios de Elassona, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei [i al]i membri ai Sf=ntului Sinod al Bisericii noastre. La intrarea `n
m\n\stire, Patriarhul României a fost `ntâmpinat de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, de arhim. Victorin
Oanele, stare]ul a[ez\rii monahale, de preo]ii mai multor parohii din Arhiepiscopia
Ia[ilor, de vie]uitori ai Sih\striei, de credincio[i [i de elevi ai Seminarului Teologic
Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“, de la M\n\stirea Neam]. Apoi, `n Biserica „Sf.
Teodora de la Sihla“, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat o slujb\ de Te Deum.

Dou\ decenii de la chemarea
P\rintelui Paisie la Domnul

La vârsta de 90 de ani, se sim]ea obosit pentru c\ durerile fizice `i vl\guiau trupul ostenit de
ascez\. Cu toate acestea, primea [i... tot primea...!
Pân\ când a venit [i pentru el „marea `nserare“.

La M\n\stirea Sih\stria din Jud. Neam],
evenimentele prilejuite de comemorarea a 2
decenii de la trecerea la cele ve[nice a
ieroschimonahului Paisie Olaru au debutat
sâmb\t\, 16 octombrie, cu oficierea Sfintei
Liturghii. Apoi, parastasul pentru p\rintele
Paisie a fost s\vâr[it de ~ntâist\t\torul Bisericii noastre, `nconjurat de soborul de ierarhi,
preo]i [i diaconi, `n prezen]a a sute de credincio[i. P\rintele Patriarh Daniel a evocat
cu acest prilej personalitatea duhovnicului
Paisie Olaru: „Chipul luminos al p\rintelui
Paisie Olaru r\mâne viu `ntip\rit `n memoria
noastr\, `n sufletul nostru, sub forma acestor
trei lumini `mpletite `ntre ele, [i anume: chipul unui rug\tor smerit, al unui sf\tuitor `n]elept [i al unui p\rinte milostiv.“. Soborul de
ierarhi, preo]i [i diaconi, c\ruia i s-a ad\ugat
mul]imea de pelerini, s-a `ndreptat c\tre mormântul marelui duhovnic Paisie, unde a fost
oficiat un Trisaghion.

Pentru P\rintele Paisie, ziua de 18 octombrie 1990 a fost zi de Pa[ti, adic\ de trecere din
aceast\ lume coruptibil\ la cea incoruptibil\,
unde a `nceput s\ se odihneasc\ pân\ la `nvierea

cea de ob[te. Acum nu ne mai d\ sfaturi, dar ne
prive[te cu dragoste din ceruri. De acolo observ\ dac\ `mplinim cele ce ni le-a dat [i se roa-

De la o anumit\ vârst\, P\rintele Paisie vedea foarte pu]in cu ochii trupe[ti. Reu[ea `ns\ s\
spun\ textul rug\ciunilor pe de rost, cu aceea[i
voce cald\ [i aceea[i cursivitate. Dup\ anii
1980, nu l-am mai v\zut citind rug\ciunile din
vreo carte. Cu toate c\ ]inea cartea `n mân\, nu
citea din ea, pentru c\ totul venea din inima lui
inundat\ de Duhul Sfânt.

~n continuare, la demisolul Bisericii „Sf.
Teodora de la Sihla“, a avut loc un simpozion dedicat `mpliniri a 20 de la trecerea la
Domnul a p\rintelui Paisie. ~n debutul
manifest\rii, moderate de arhim. Nichifor
Horia, exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a fost prezentat un film documentar despre p\rintele Paisie Olaru, realizat
de postul de televiziune al Patriarhiei
Române, TRINITAS TV, intitulat „P\rintele
Paisie, Duhovnicul“. Ierarhii prezen]i au ]inut cuvânt\ri [i au dat m\rturii despre chipul
duhovnicesc al p\rintelui Paisie. De asemenea, a fost prezentat un film cu ieroschimonahul Paisie, din arhiva M\n\stirii Sih\stria.
~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a
remarcat, la finalul manifest\rilor, c\ `mplinirea celor 20 de ani de la plecarea p\rintelui
Paisie la Domnul s-a transformat `ntr-o surprinz\toare [i benefic\ `ntâlnire cu marele
duhovnic de la M\n\stirea Sih\stria.
g\ pentru ca nici unul dintre ucenicii s\i s\ nu
piar\, ci s\ intre `n via]a ve[nic\, al\turi de el.
Cuvioase P\rinte Paisie, roag\-te pentru noi!
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Sute de credincio[i au trecut pe la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, pentru a se
`nchina ve[mântului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ve[m=ntul, care a acoperit pentru o
vreme moa[tele Sfintei, a fost adus la Roman,
`n ziua de 13 octombrie, de la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i. De asemenea, `n ajunul
serb\rii Sfintei Cuvioase Parascheva, Preafericitul Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a
venit `ntr-o scurt\ vizit\ [i la Centrul Eparhial
Roman, r\spunz=nd astfel invita]iei Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n ziua hramului, ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva, pe 14 octombrie, la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, Sfânta Liturghie
a fost oficiat\ de un impresionant sobor de preo]i.
Catedrala „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ din
Roman s-a dovedit a fi ne`nc\p\toare pentru to]i
cei care au ]inut s\ fie prezen]i la serbarea hramului, aduc=nd prinosul lor de rug\ciune c\tre
Ocrotitoarea Moldovei, care, de peste 600 de
ani, mijloce[te `ntre ei [i Dumnezeu. Slujba din
ziua hramului a fost oficiat\ de un sobor de
preo]i, sub protia p\rintelui vicar Ioan Gherasimescu, al\turi de care s-au aflat preo]i consilieri
[i inspectori din cadrul Centrului eparhial de la
Roman. ~n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie, p\rintele vicar Ioan Gherasimescu a explicat credincio[ilor prezen]i importan]a [i rolul credin]ei
`n via]a fiec\rui cre[tin.
La final, s-a oficiat Slujba Parastasului pentru
ctitorii Catedralei arhiepiscopale de la Roman.

Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel `n vizit\ la Centrul
Eparhial Roman
~n ajunul serb\rii Sfintei Cuvioase Parascheva,
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, aflat `n vizit\
pastoral\ `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, a
ajuns [i la Centrul Eparhial Roman, r\spunz=nd
astfel invita]iei Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, de a veni la Catedrala arhiepiscopal\ pentru a-l vizita pe ~naltpreasfin]itul Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului. Al\turi de Preafericirea Sa s-au aflat [i ~naltpreasfin]itul Vasilios,
Mitropolit de Elassona, ~naltpreasfin]itul Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, precum [i
Preasfin]itul Ambrozie, Episcopul Giurgiului.
Preafericitul P\rinte Daniel a fost `ntâmpinat `n
fa]a Catedralei Arhiepiscopale din Roman de c\tre
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, al\turi de
preo]i din cadrul Centrului Eparhial din Roman.
Cu aceast\ ocazie, PF P\rinte Patriarh Daniel a
rostit un scurt cuvânt `n Catedrala arhiepiscopal\,
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Evenimente care au marcat hramul
Catedralei arhiepiscopale din Roman

Aflat `n vizit\ pastoral\ `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei,
PF P\rinte Patriarh Daniel s-a oprit [i la Roman

ar\tând leg\tura dintre Ia[i [i Roman „prin `nsu[i
faptul c\ ambele catedrale poart\ acela[i hram“ al
Sfintei Parascheva, „iar aici, `n aceast\ catedral\, a
fost pomenit\ Sfânta Parascheva cu mult timp `nainte ca moa[tele ei s\ fie aduse la Ia[i. (…) Avem
un cult al Sfintei Parascheva exprimat `n pictura acestei biserici cu peste 100 de ani `nainte de venirea moa[telor Sfintei Parascheva, `n 1641, la
Ia[i. Cred c\ aici, la Roman, `n aceast\ catedral\,
avem cea mai dezvoltat\ expunere, `n fresc\, a vie]ii Sfintei Cuvioase Parascheva. (...)
Rug\m pe Hristos Domnul ca, prin rug\ciunile, solirile, mijlocirile Sfintei Cuvioasei Maicii
noastre Parascheva, s\ d\ruiasc\ s\n\tate [i ajutor
~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Eftimie, Preasfin]iei Voastre, colaboratorilor Centrului Eparhial,
preo]ilor, monahilor [i tuturor credincio[ilor“, a
spus PF P\rinte Patriarh Daniel.

Daruri cu binecuv=ntare
arhiereasc\
Catedralei arhiepiscopale din Roman, Preafericitul P\rinte Patriarh i-a d\ruit o Evanghelie, un
volum despre activitatea social\ a Bisericii [i volumul „Conduc\torul Cre[tin ~n]elept – ~nv\]\turile
~mp\ratului Vasile I Macedoneanul c\tre fiul s\u,
Leon cel ~n]elept; Sfaturile cre[tino-politice ale
Mitropolitului Antim Ivireanul c\tre Domnitorul
Ioan {tefan-Cantacuzino“.
Celor prezen]i, ca semn de binecuvântare,
Preafericitul P\rinte Patriarh le-a oferit iconi]e cu
Sfânta Cuvioas\ Parascheva. De asemenea, Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul a oferit Preafericirii Sale dou\ volume editate cu prilejul Anu-

lui Omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei
Române[ti: „Autocefalie [i Patriarhie“ [i „Episcopul Melchisedec – Eminent ierarh, pedagog [i om
de cultur\“.
Apoi, ierarhi [i preo]i au mers la re[edin]a Arhiepiscopal\ unde ~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Române, al\turi de ceilal]i membri ai delega]iei,
s-a `ntâlnit cu ~naltpreasfin]itul Eftimie, pe care l-a
felicitat [i c\ruia i-a urat mult\ s\n\tate. (C. G.)

Un ve[mânt al Sfintei
Cuvioase Parascheva
a ajuns la Roman
Zeci de preo]i [i numero[i credincio[i au `nt=mpinat la Catedral\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, miercuri, 13 octombrie, la orele
dup\-amiezii, ve[m=ntul Cuvioasei Parascheva. Ve[mântul a fost adus, cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, de la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, cu ocazia serb\rii hramului
Catedralei arhiepiscopale din Roman. Adus din
ini]iativa PS Episcop Ioachim B\c\uanul, cu ocazia serb\rii hramului Ocrotitoarei Moldovei,
ve[m=ntul Sfintei Parascheva a fost depus spre
`nchinare `n Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. Relicva sf=nt\ a fost purtat\ `n procesiune
`n jurul catedralei, dup\ care, a urmat Slujba
Vecerniei, oficiat\ de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un
impresionant sobor de preo]i.
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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a aprobat canonizarea Cuviosului Irodion
de la Lainici, cu ziua de pomenire la 3 mai.

ACTUALITATE

{edin]a de toamn\ a Sfântului Sinod al BOR
~n zilele de 28 [i 29 octombrie a.c. s-a
reunit Sf=ntul Sinod al BOR. Astfel,
pe 28 octombrie, s-a desf\[urat
[edin]a solemn\ a Sf=ntului Sinod
dedicat\ Anului Omagial al Crezului
Ortodox [i al Autocefaliei Rom=ne[ti.
~n ziua de 29 octombrie 2010, `n Sala
sinodal\ din Re[edin]a patriarhal\,
sub pre[edin]ia Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc
[edin]a de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.
~n cadrul acesteia s-a aprobat
canonizarea Cuviosului Irodion de la
M\n\stirea Lainici, duhovnicul
Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica, cu data de pr\znuire 3 mai.
~n cadrul [edin]ei sinodale o aten]ie
deosebit\ a fost acordat\ intensific\rii vie]ii duhovnice[ti `n [colile de
teologie [i problemelor pastorale din
diaspora ortodox\ român\.
~n ziua S\rb\toririi Sfântului Ierarh Iachint,
Mitropolitul }\rii Române[ti, 28 octombrie, a
avut loc {edin]a Solemn\ a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, dedicat\ Anului Omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei
Române[ti. Cuvântul de deschidere a fost rostit
de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a vorbit, `ntre altele, despre importan]a Crezului Ortodox [i a subliniat importan]a dobândirii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. ~n continuare, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a mul]umit Sanctit\]ii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic,
pentru prezen]a la acest eveniment deosebit.

Activitatea Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
remarcat\ `n raportul-sintez\
prezentat Sf=ntului Sinod
~n continuarea cuv=ntului de deschidere a
PF P\rinte Patriarh Daniel, a urmat alocu]iunea
Sanctit\]ii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, dedicat\ Anului Crezului Ortodox [i al Autocefaliei Române[ti.
De asemenea, Pre[edintele României, domnul Traian B\sescu, a transmis un mesaj de felicitare Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel,

ierarhilor Bisericii noastre [i tuturor participan]ilor la {edin]a Solemn\ a Sfântului Sinod. Mesajul a fost citit de domnul C\t\lin Buciumeanu,
Consilier preziden]ial pentru Culte.
{edin]a a continuat cu prezentarea raportului-sintez\ intitulat „2010 – Anul Crezului Ortodox [i al Autocefaliei Române[ti“, sub aspect
religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i
mediatic, `n cuprinsul eparhiilor din Patriarhia
Român\ de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal [i
Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. ~n cadrul acestuia, Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului a fost men]ionat\ [i
apreciat\, al\turi de alte c=teva Eparhii, pentru
manifest\rile ample dedicate Anului Omagial al
Crezului Ortodox [i Autocefaliei Rom=ne[ti.

Trei volume omagiale dedicate
Autocefaliei Rom=ne[ti
{edin]a a continuat cu vizionarea Filmului
intitulat „Binecuvântare pentru popor. Patriarhia Român\ - Istorie - Organizare - Misiune“,
prezentat de TRINITAS TV, c=t [i cu prezentarea c\r]ii „Titulatura [i distinc]iile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului
mitropoli]ilor }\rii Române[ti (secolele XIVXVIII)“ [i a volumelor din trilogia AUTOCEFALIE: vol. I - Autocefalia, libertate [i demnitate; vol. II - Autocefalie [i responsabilitate;
vol. III - Autocefalie [i comuniune. Biserica
Ortodox\ Român\ `n dialog [i cooperare extern\ (1885-2010).
{edin]a Solemn\ a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a `ncheiat prin sus]inerea unui scurt concert de muzic\ bizantin\ de
protopsaltul grec Theodoros Vasilikos.
La {edin]a Solemn\ a Sfântului Sinod, dedicat\ Anului Omagial al Crezului Ortodox [i al
Autocefaliei Române[ti, desf\[urat\ `n Aula
Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei au participat Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, [i ierarhi ai Bisericii
noastre, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
De asemenea, au fost prezen]i la acest
eveniment membrii delega]iilor Patriarhiei de
Constantinopol [i Bisericii Greciei, membrii
Permanen]ei CNB [i Permanen]ei Arhiepiscopiei Bucure[tilor, cadre didactice, protopopi, preo]i, monahi, studen]i teologi [i elevi seminari[ti.

Cuviosul arhimandrit Irodion Ionescu,
duhovnicul Sf=ntului Ierarh Calinic de
la Cernica, a tr\it `n a doua jum\tate a
secolului al XIX-lea. Canonizarea sa
a fost aprobat\ de Sf=ntul Sinod
al BOR, `n [edin]a din 29 octombrie

Cuviosul Irodion,
un nou sf=nt rom=n
La Re[edin]a Patriarhal\ din Bucure[ti s-a
desf\[urat, `n ziua de 29 octombrie a.c., [edin]a
de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. ~ntrunirea a fost prezidat\ de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, informeaz\ Radio TRINITAS.
~n deschiderea lucr\rilor, Patriarhul României a rostit un cuvânt `n care a vorbit despre
binecuvânt\rile primite de hramul Sfântului
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucure[tilor, dar
[i de manifest\rile dedicate, anul acesta, Crezului Ortodox [i Autocefaliei Române[ti. A urmat
apoi cuvântul de medita]ie al ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
Tema abordat\ a fost „Arhiereul – Slujitorul
demn [i conduc\tor smerit `n Biseric\“.
~n continuare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Cuviosului Irodion de la Lainici, cu ziua de pomenire
la 3 mai. Propunerea sanctific\rii fostului stare]
a fost `naintat\ de Sinodul Mitropoliei Olteniei,
dup\ ce, `n urm\ cu aproape un an de zile, pe
data de 10 aprilie 2009, la M\n\stirea Lainici,
`n prezen]a ~naltpreasfin]itului P\rinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei [i Mitropolitul Olteniei,
au fost scoase la lumin\ moa[tele Cuviosului
Irodion. (www.basilica.ro)
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Autocefalia bisericeasc\: unitate
de credin]\ [i libertate de conducere
privesc `ntreaga Ortodoxie, ca de pild\,
`n vremea noastr\, conferin]ele panortodoxe sau dialogul panortodox cu diferitele confesiuni cre[tine etc. Titlul de patriarh ecumenic pe care `l poart\ Arhiepiscopul Constantinopolului deriv\ de
la cuvântul „oikoumene“ care `nseamn\
lumea locuit\ de oameni. Acest titlu a
intrat `n uz la Constantinopol `ncepând
cu secolul al VI-lea, deci `ntr-o vreme
când ora[ul Constantinopol era capitala Imperiului Roman cre[tin sau a lumii cre[tine. Cu alte cuvinte, patriarhul
ecumenic era patriarhul din capitala
imperial\ a lumii cre[tine, dar nicidecum patriarhul `ntregii cre[tin\t\]i, deoarece existau [i alte patru Patriarhii:
Roma, Alexandria, Antiohia [i Ierusalim. De altfel, patriarhul ecumenic este
ales doar de sinodul Patriarhiei Ecumenice, f\r\ participarea altor Biserici autocefale surori. Titlul de „patriarh ecumenic“ este deci un titlu onorific care
nu implic\ deloc ideea unei jurisdic]ii
sau puteri biserice[ti universale. Când
`ns\ este vorba de un sinod, sobor sau
conciliu ecumenic, cuvântul „ecume† DANIEL,
nic“ `nseamn\ „a toat\ lumea“ (cre[tiPatriarhul Bisericii
n\). Un sinod ecumenic este deci un siPreafericitul P\rinte Patriarh Daniel, Doctor Honoris nod cu autoritate universal\, pentru c\
Ortodoxe Române
Causa al Universit\]ii „Al. I. Cuza“ din Ia[i reune[te ierarhi ai tuturor Bisericilor
Ortodoxe din lume [i exprim\ `n modul
sediul la Tirana); Biserica Ortodox\ a Poloniei cel mai solemn credin]a Ortodoxiei universale.
(cu sediul la Var[ovia); Biserica Ortodox\ a Ce- Prin urmare, sinodul ecumenic este autoritatea
I. Autocefalia – not\
hiei [i Slovaciei (cu sediul la Praga).
suprem\ `n materie de `nv\]\tur\ dogmatic\,
caracteristic\ a Ortodoxiei
sacramental\ [i canonic-pastoral\. Dogmele [i
canoanele sinoadelor ecumenice sau cele conOrtodoxia sau Biserica Ortodox\ universal\ Sinodul ecumenic,
firmate de ele sunt valabile [i normative `n
se prezint\ ast\zi ca fiind o comuniune de Bise`ntreaga Ortodoxie.
rici autocefale surori, egale `ntre ele, libere une- autoritatea suprem\
le fa]\ de altele `n ceea ce prive[te conducerea
Ortodoc[ii din diaspora care au emigrat din
administrativ\, dar unite unele cu altele prin a- ]\rile unde Bisericile Ortodoxe sunt autocefale,
ceea[i credin]\, aceea[i via]\ sacramental\ [i a- sau care au devenit ortodoc[i `n urma misiunii Biserica Ortodox\ universal\ –
ceea[i structur\ [i disciplin\ canonic\ (juridic\). unor Biserici Ortodoxe depind, `n general [i `n o comuniune de Biserici egale
Aceste Biserici autocefale, recunoscute ca atare mod firesc, din punct de vedere canonic, de una
~n comuniunea Bisericilor Ortodoxe autoce`n `ntreaga Ortodoxie sunt: Patriarhia Ecume- din Bisericile-mame, `n a c\rei jurisdic]ie canic\ de Constantinopol (cu sediul la Istanbul, nonic\ [i grij\ pastoral\ se afl\, fie datorit\ iden- fale, patriarhul ecumenic, `ntrucât se bucur\
doar de un primat de onoare, nu are vreun drept
Turcia); Patriarhia Alexandriei (cu sediul la Alexandria, Egipt); Patriarhia Antiohiei (cu se- tit\]ii de credin]\ [i de etnie cu aceast\ Biseric\, de jurisdic]ie asupra celorlalte Biserici Ortododiul la Damasc, Siria); Patriarhia Ierusalimului fie datorit\ faptului c\ au devenit fiii acestei xe autocefale surori, nici dreptul de a vorbi sau
(cu sediul la Ierusalim, Israel); Patriarhia Rus\ Biserici `n urma primirii Botezului `ntr-o comu- decide ceva `n numele `ntregii Ortodoxii, f\r\
acordul celorlalte Biserici Ortodoxe surori, dar
(cu sediul la Moscova); Patriarhia Sârb\ (cu nitate a acesteia [i de la un slujitor al ei.
sediul la Belgrad); Patriarhia Român\ (cu se~ntre Bisericile Ortodoxe autocefale surori poate ini]ia consult\ri cu celelalte Biserici autodiul la Bucure[ti); Patriarhia Bulgar\ (cu se- [i egale `ntre ele, Patriarhia Ecumenic\ de Con- cefale pentru o ac]iune comun\. Toate acestea
diul la Sofia); Patriarhia Georgiei (cu sediul la stantinopol se bucur\ de un primat de onoare arat\ c\ autocefalia unei Biserici locale, indiTbilisi); Arhiepiscopia Ciprului (cu sediul la care, atunci când `mprejur\rile o cer, se prezint\ ferent de vechime sau m\rime, patriarhie sau
Nicosia); Biserica Ortodox\ a Greciei (cu se- sub forma unui primat de coordonare a core- mitropolie, implic\ egalitatea ei canonic\ [i
diul la Atena); Biserica Ortodox\ a Albaniei (cu sponsabilit\]ii panortodoxe `n ac]iuni care pastoral\ cu toate celelalte Biserici autocefale

Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, pe
15 octombrie, `n timpul
vizitei canonice `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei,
titlul de Doctor Honoris
Causa al Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i.
Cu acest prilej PF P\rinte
Patriarh Daniel a sus]inut
prelegerea al c\rei text `l
red\m integral `n cele ce
urmeaz\, ca o sintez\ a
manifest\rilor dedicate Autocefaliei Rom=ne[ti, `n anul 2010, pe `ntreg cuprinsul
Patriarhiei Rom=ne.

anul II (X) nr. 10
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Specificul unit\]ii biserice[ti a Ortodoxiei universale
este afirmarea principiului egalit\]ii
[i coresponsabilit\]ii Bisericilor surori.

DOSAR

Â surori. Cu alte cuvinte, organizarea vie]ii ecle- per omnes), ci unul `ntre egali (unus inter pa- provinciale [i universale (ecumenice) autorit\]ii
siale a Ortodoxiei universale, potrivit principiului fraternit\]ii [i egalit\]ii Apostolilor `ntre ei,
se exprim\ `ntr-o comuniune de Biserici egale
reprezentat\ pe plan universal de Sinodul ecumenic, iar la nivel regional (na]ional sau provincial), de Sinodul patriarhal sau Sinodul mitropolitan. Chiar [i dreptul de a primi apel [i
dreptul de devolu]iune al patriarhului [i al mitropolitului deriv\ din responsabilitatea lor de a
prezida sinodul patriarhal, respectiv, sinodul
mitropolitan. Astfel, sinodalitatea, ca autoritate rezultat\ din comuniunea dogmatic\, liturgic\ [i canonic\ a Bisericilor locale exprimat\
`n sinodul episcopilor, nu poate fi subordonat\
unei autorit\]i prima]iale singulare: patriarh
sau pap\, ci doar prezidat\ sau coordonat\ de
cel dintâi dintre episcopi. ~n Ortodoxie, primatul, adic\ slujirea, oficiul sau rangul de protos, este integrat `n sinodalitate, dup\ cum, `n
Sfânta Treime, Tat\l este „Protos“, dar egal cu
Fiul [i cu Duhul, iar unitatea lor este comuniunea lor de iubire reciproc\ [i de conlucrare f\r\
subordonare, izolare sau separa]ie. Astfel, sinodalitatea este imagine sau icoan\ a comuniunii apostolice, `n care `ntâist\t\torul `ntre Apostoli nu este unul deasupra tuturor (unus su-

res), chiar dac\ este `n fruntea lor. ~n acela[i
timp sinodalitatea este [i imagine sau icoan\
spiritual\ a comuniunii trinitare, `n care
Persoanele divine distincte sunt deofiin]\ (consubstan]iale), egale `ntre Ele, [i unite `n comuniune de iubire, comuniune care se manifest\ `n
d\ruirea lor reciproc\ [i `n conlucrarea lor `n
crea]ie [i `n iconomia mântuirii lumii. ~n acest
sens, comuniunea trinitar\ devine normativ\
pentru comuniunea eclesial\, cum se arat\ `n
Evanghelia dup\ Ioan (17, 21-22) [i canonul 34
Apostolic. ~n consecin]\, devierea de la sinodalitate poate deveni deviere de la eclesiologia trinitar\ [i apostolic\.
Specificul unit\]ii biserice[ti a Ortodoxiei universale este afirmarea principiului egalit\]ii [i
coresponsabilit\]ii Bisericilor surori, [i nu afirmarea principiului subordon\rii sinodului regional sau ecumenic unui singur ierarh, cu putere dogmatic\ [i canonic\ suprem\ [i absolut\,
cum este puterea singular\ a papei `n Biserica
Romano-Catolic\. La aceast\ putere singular\
[i absolut\ a papei s-a ajuns treptat, `n mileniul
al II-lea, dup\ Schisma din 1054, printr-o subordonare sistematic\ a autorit\]ii sinoadelor

papei, care aprob\ singur actele sinodului sau
conciliului ecumenic, pentru ca acestea s\ poat\
fi valide. Din acest motiv, `n prezent singura
autocefalie existent\ `n Biserica RomanoCatolic\ este autocefalia personal\ a papei, nu
cea a vreunui sinod al episcopilor.

Principiul autocefaliei multiple,
definitoriu pentru Ortodoxie
Totu[i, `n pofida acestei mari deosebiri `ntre
Ortodoxie [i Romano-Catolicism, `n privin]a
rela]iei dintre sinodalitate [i `ntâietate sau primat, deosebire care constituie pân\ ast\zi un
obstacol major `n calea unirii celor dou\
Biserici, ceea ce este comun amândurora este
importan]a episcopatului `n p\strarea unit\]ii
de credin]\, de via]\ sacramental\ [i disciplin\
canonic\, de-a lungul secolelor. ~n acest sens,
pentru ca dialogul teologic dintre Biserica Ortodox\ [i Biserica Romano-Catolic\ s\ avanseze, trebuie ca discu]ia despre primatul papei
s\ fie pus\ `n rela]ie cu autoritatea sinodului autocefal. Desigur, exist\ la Roma o `ncercare de
revenire la sinodalitate prin instituirea Sinodului episcopilor care se `ntrune[te periodic,
`ns\ acesta nu este `n prezent un for decizional,
ci doar consultativ.
Deci principiul autocefaliei multiple sau al
pluricefaliei distinge Ortodoxia de monocefalia
absolut\ a papei din Biserica Romano-Catolic\, `n care to]i episcopii Bisericilor locale (diecese), inclusiv patriarhii care prezideaz\ sinoadele Bisericilor Orientale unite cu Roma, sunt
subordona]i papei ca autoritate doctrinar\ [i canonic\ suprem\. Pe de alt\ parte, acela[i principiu al autocefaliei multiple distinge Ortodoxia [i de Protestantism, care, de[i pune accentul, ca [i Ortodoxia, pe libertatea Bisericilor locale, totu[i nu mai are capacitatea de a forma
`n totalitatea sa o singur\ Biseric\ [i nici nu face dovada de a fi p\strat unitatea de doctrin\ a
credin]ei, de via]\ sacramental\ [i de structur\
canonic\ din timpul sinoadelor ecumenice.
Aceasta se explic\ mai ales prin faptul c\ Reforma protestant\ a suprimat episcopatul sacramental [i sinodalitatea episcopal\ ca manifestare a coresponsabilit\]ii apostolice `n p\strarea unit\]ii de credin]\ de-a lungul secolelor
(succesiunea apostolic\ pe linie episcopal\).

Adev\rata libertate cre[tin\
nu se realizeaz\ prin schism\

Tomosul de
recunoa[tere a autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române

Spre deosebire de Protestantism, care se
prezint\ sub forma unei mul]imi de Biserici sau
comunit\]i confesionale diferite `ntre ele `n
ceea ce prive[te atât doctrina credin]ei, cât [i
via]a sacramental\ [i disciplina canonic\, Ortodoxia, fidel\ eclesiologiei apostolice [i eclesio-
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~n Ortodoxie nu oricine [i oricum
poate `nfiin]a Biserici locale noi.

Â logiei sinoadelor ecumenice din timpul arhie-

piscopiilor, mitropoliilor sau patriarhiilor autocefale, are con[tiin]a vie de a fi sau forma o
singur\ Biseric\, `n continuitatea Bisericii
nedesp\r]ite a lui Hristos, adic\ a Bisericii din
timpul Apostolilor [i al Sfin]ilor P\rin]i aduna]i
`n sinoadele ecumenice. Ortodoxia afirm\ acest
adev\r, nu ca pe un merit al oamenilor, ci ca pe
un dar sau ajutor de la Dumnezeu `n p\strarea
unit\]ii dogmatice, sacramentale [i canonice a
tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, `ntre ele,
pe baza Tradi]iei apostolice [i patristice. Ast\zi, aceast\ fidelitate fa]\ de Tradi]ia apostolic\
[i patristic\ trebuie reafirmat\ ca baz\ de dialog
cu alte Biserici [i uneori ca un corectiv adus
unor tendin]e interne de a diminua rolul sinodalit\]ii `n favoarea `ntâiet\]ii sau primatului,
care este `n]eles mai mult ca privilegiu singular,
decât ca responsabilitate `n interiorul sinodalit\]ii, sl\bind astfel fraternitatea [i egalitatea Bisericilor Ortodoxe autocefale surori.
Din punct de vedere al eclesiologiei ortodoxe, o Biseric\ local\ ortodox\ canonic\ (`n
sensul cel mai restrâns) este o episcopie care
are `n fruntea sa un episcop ortodox canonic,
care se afl\ `n comuniune cu `ntreg episcopatul
ortodox canonic universal, [i implicit cu totalitatea Bisericilor Ortodoxe autocefale surori.
De aceea, `n Ortodoxie nu oricine [i oricum
poate `nfiin]a Biserici locale noi, sub pretextul
sau cu preten]ia de a crea Biserici „libere“ sau
„independente“, deoarece adev\rata libertate
cre[tin\ nu se realizeaz\ prin r\zvr\tire, schism\ sau separa]ie bisericeasc\, dup\ cum nici
unitatea sau comuniunea eclesial\ nu se impune prin constrângere, ci libertatea eclesial\
se manifest\ prin afirmarea `mpreun\, `n comuniune, a unit\]ii de credin]\, de via]\ sacramental\, de iubire [i de respect reciproc. Iar
când trebuie corectate abuzuri sau devieri de la
normele comune [i când se dore[te `nnoirea
vie]ii biserice[ti, acestea trebuie s\ se fac\, pe
baza Tradi]iei Bisericii nedesp\r]ite, nu `mpotriva ei [i nici sub forma rupturii cu ea, ci printr-o fidelitate re`nnoit\ fa]\ de Biserica cea una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ a lui
Hristos de-a lungul veacurilor.

II. Drepturile unei
Biserici autocefale
Biserica autocefal\ este o Biseric\ având
conducere proprie sau de sine (`n grece[te autos
= de sine, propriu; kefalé = cap, conducere). Organismul de conducere al unei Biserici autocefale este Sfântul Sinod prezidat de `ntâist\t\torul acelei Biserici: patriarh, mitropolit sau arhiepiscop. Bisericile autocefale sunt Biserici surori, egale `ntre ele [i libere unele `n raport cu
altele `n ceea ce prive[te organizarea `ntregii
vie]i biserice[ti.
anul II (X) nr. 10

e. dreptul de a `nfiin]a instan]e canonice de
judecat\ sau tribunale biserice[ti `n vederea reglement\rii disciplinei biserice[ti;
f. dreptul de a cultiva rela]ii fraterne cu alte
Biserici Ortodoxe autocefale [i de a `ntreprinde
ac]iuni de interes comun `ntr-o anumit\ regiune,
precum [i dreptul de a ini]ia dialoguri bilaterale de ordin practic cu unele confesiuni cre[tine, desigur, nu `n numele Ortodoxiei `ntregi;
g. dreptul de a sfin]i Sfântul [i Marele Mir
(care este folosit la s\vâr[irea Sfintei Taine a Mirungerii, la sfin]irea antimiselor [i a bisericilor);
h. dreptul de a canoniza sfin]i locali [i de a
compune slujbele dedicate lor;
i. dreptul de a `nfiin]a [coli teologice;
j. dreptul de a p\stori propria sa diaspor\,
asigurând preo]i [i ierarhi pentru aceasta.

Miron Cristea, primul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne (1925-1939)

Autocefalia unei Biserici implic\ `n acela[i
timp: multe drepturi, mult\ libertate [i mult\ responsabilitate `n hot\rârile pe care le ia aceasta.
De[i drepturile unei Biserici autocefale nu sunt
expuse `ntr-un cod canonic, ele deriv\ dintr-un
consens al practicii vie]ii Bisericilor autocefale
de-a lungul veacurilor, `ntrucât totdeauna au existat mai multe Biserici autocefale, `n frunte cu
patriarhiile vechi Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim (Pentarhia), iar Sinodul III Ecumenic (431), prin canonul 8 acord\
autocefalie [i Bisericii Ciprului.
Drepturile Bisericilor autocefale sunt:
a. dreptul de a avea propriul sinod al episcopilor, prezidat de un patriarh, mitropolit sau
arhiepiscop; acest sinod este singura autoritate
canonic\ pentru tot ceea ce prive[te organizarea
vie]ii biserice[ti; hot\rârile sale sunt definitive
[i nu trebuie confirmate de vreo autoritate eclesial\ extern\;
b. dreptul de a alege proprii s\i episcopi, inclusiv pe `ntâist\t\torul ei (patriarh, mitropolit,
sau arhiepiscop), f\r\ o confirmare a acestora
de c\tre o autoritate bisericeasc\ extern\;
c. dreptul de a `nfiin]a [i organiza eparhii
sau mitropolii, sinoade mitropolitane [i adun\ri
biserice[ti eparhiale care privesc comunit\]ile
din jurisdic]ia sa canonic\;
d. dreptul de a `ntocmi [i promulga legi sau
regulamente [i reguli biserice[ti cu valabilitate
pentru toate comunit\]ile biserice[ti din jurisdic]ia sa;

~n rezumat, Biserica autocefal\ este o Biseric\ liber\ `n deciziile sale privind: alegerea [i
hirotonirea episcopilor, administra]ia bisericeasc\, organizarea educa]iei teologice, a
vie]ii liturgice [i a activit\]ii pastorale [i misionare, liber\ `n ceea ce prive[te misiunea sau
slujirea sa `n societate, rela]iile fr\]e[ti sau de
cooperare cu alte Biserici, precum [i rela]iile
cu autorit\]ile civile din ]ara `n care p\store[te
comunit\]i eclesiale. O Biseric\ autonom\ se
distinge de o Biseric\ autocefal\ prin faptul c\
nu se bucur\ de toate aceste drepturi enumerate mai sus: de pild\, `ntâist\t\torul sau primatul ei trebuie s\ fie confirmat de Biserica
Mam\, care `[i rezerv\ [i dreptul de a `ntocmi [i
promulga legi biserice[ti, de a `nfiin]a instan]e
canonice [i mai ales dreptul de a consacra
Sfântul [i Marele Mir, iar uneori [i dreptul de a
supraveghea rela]iile Bisericii autonome cu alte
Biserici Ortodoxe autocefale sau cu unele confesiuni cre[tine.

III. Condi]iile ob]inerii
autocefaliei
~n ceea ce prive[te acordarea sau recunoa[terea autocefaliei unei Biserici locale de c\tre
Biserica Mam\ [i de c\tre totalitatea Bisericilor
Ortodoxe autocefale, trebuie s\ preciz\m c\
Ortodoxia nu dispune la ora actual\ de reguli
canonice unanim acceptate privind modalitatea
acord\rii sau recunoa[terii autocefaliei, fapt
pentru care aceast\ tem\ a [i fost `nscris\ pe
agenda viitorului Sinod panortodox. ~n decursul istoriei, recunoa[terea autocefaliei unei
Biserici dintr-o ]ar\ sau regiune a fost, uneori,
un proces complicat [i dificil, condi]ionat nu
numai de principii canonice eclesiale, ci [i de
diferi]i factori de ordin istoric, misionar, etnic [i
politic. Astfel, au fost cazuri `n care unele
Biserici autocefale [i-au pierdut autocefalia
pentru o perioad\ anume, sau chiar `n mai multe
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Bisericile autocefale ortodoxe
au o constitu]ie sacramental\
[i canonic\-ppastoral\ comun\.

batere `n cadrul unei comisii panortodoxe.
Patriarhia Ecumenic\ dore[te ca Tomosul de autocefalie s\ fie semnat numai de patriarhul ecumenic, pe când alte patriarhii (Rus\ [i Român\)
doresc ca Tomosul s\ fie semnat de to]i
`ntâist\t\torii Bisericilor Ortodoxe surori, dup\
modelul actelor Sinoadelor ecumenice semnate
de ierarhii care au participat la eveniment.

IV. Scopul autocefaliei:
comuniunea bisericeasc\
fratern\ sau unitate
`n libertate responsabil\
Atât autocefalia cât [i autonomia unei
Biserici nu sunt un scop `n sine, ci ele vizeaz\
realizarea comuniunii fraterne [i responsabile
`ntre diferite Biserici locale, reprezentate prin
episcopii lor, comuniune care nu este nici unitate constrâng\toare, nici libertate schismatic\ (separatist\), sau pretext de izolare [i
de indiferen]\ fa]\ de via]a altor Biserici.
Sf=ntul Sinod al BOR este singura autoritate canonic\ care coordoneaz\
`ntreaga via]\ bisericeasc\ a rom=nilor ortodoc[i din ]ar\ [i str\in\tate

Â rânduri (de pild\, Biserica Ortodox\ Sârb\),

tocmai datorit\ fluctua]iilor istoriei, a st\pânirilor [i a frontierelor politice statale. ~ns\ când
contextul istoric a fost favorabil, autocefalia s-a
impus ca o necesitate pastoral-misionar\, ca libertate de ac]iune sporit\. Aceast\ orientare are
o baz\ canonic\ solid\ `n hot\râri ale Sinodului IV Ecumenic [i ale Sinodului VI Ecumenic,
care permit Bisericii o adaptare misionar\ [i
pastoral\ adecvat\ contextului istoric. De altfel, spre deosebire de sfintele dogme care privesc credin]a ortodox\, sfintele canoane sunt
reguli pastorale de organizare a vie]ii, astfel `ncât s\ fie ap\rat\ [i promovat\ lucrarea Evangheliei lui Hristos `n via]a poporului cre[tin (cf.
canonul 8 al Sinodului III Ecumenic).
~ntre condi]iile ob]inerii autocefaliei pot fi
enumerate:
a. capacitatea spiritual\ [i material\ a unei
Biserici locale de a men]ine [i promova credin]a ortodox\ [i de a organiza via]a bisericeasc\ a unui popor `n totalitatea sa, fapt dovedit `n decursul unei lungi perioade de timp;
b. num\rul suficient (cel pu]in trei) al episcopilor titulari;
c. dorin]a sau voin]a episcopilor, a clerului
[i credincio[ilor din eparhiile dintr-o ]ar\ de a
se organiza ca Biseric\ autocefal\;
d. un teritoriu bine definit [i un context etnic sau cultural `n care aceast\ Biseric\ local\
[i-a ar\tat capacitatea sa misionar\ [i pastoral\;
e. autocefalia a fost adesea condi]ionat\ de
independen]a statal\ sau politic\ a teritoriului

sau a ]\rii `n care se afl\ Biserica local\
respectiv\. Aceast\ condi]ionare a organiz\rii
vie]ii biserice[ti de evolu]ia organiz\rii statale
deriv\ din spiritul canoanelor 17 [i 28 ale Sinodului IV Ecumenic (451), precum [i al canonului 38 al Sinodului VI Ecumenic (Trulan,
692), potrivit c\rora, pentru o mai bun\ coordonare a vie]ii biserice[ti [i a activit\]ii misionare, organizarea bisericeasc\ trebuie s\ ]in\
seama de evolu]ia organiz\rii civile din Imperiul Roman cre[tin. ~ns\, dup\ ce imperiile cre[tine [i Imperiul Otoman s-au destr\mat au ap\rut
statele independente na]ionale, `n care Bisericile s-au organizat progresiv ca Biserici autocefale, iar unele dintre acestea au devenit mai
târziu Patriarhii noi, ad\ugându-se la vechile
Patriarhii din timpul Imperiului cre[tin, dup\
cum `ntr-o familie, copiii care ajung la maturitate `ntemeiaz\ propriile lor familii al\turi de
familia `n care s-au n\scut.
f. Biserica Mam\, care are responsabilitatea
canonic\ [i pastoral\ pentru Biserica local\ fiic\
aflat\ sub jurisdic]ia sa, trebuie s\ fie convins\
de posibilitatea [i necesitatea acord\rii sau recunoa[terii autocefaliei dorit\ de aceast\
Biseric\ local\-fiic\. Recunoa[terea acestei autocefalii [i, `n general, drepturile [i `ndatoririle
majore legate de ea, sunt precizate `ntr-un act
oficial [i solemn, numit Tomos; aceast\ recunoa[tere a autocefaliei de c\tre Biserica Mam\,
este adus\ la cuno[tin]a tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, c\rora li se cere s\ recunoasc\,
la rândul lor, Biserica respectiv\ ca Biseric\
autocefal\ sor\. ~n prezent, aceast\ procedur\
este considerat\ insuficient\ [i se afl\ `n dez-

Bisericile autocefale nu sunt Biserici independente dup\ modelul statelor independente [i suverane, care pot schimba, `ntr-un
fel sau altul, regimul social-politic [i constitu]ia lor fundamental\, deoarece Bisericile
autocefale ortodoxe au o constitu]ie sacramental\ [i canonic\-pastoral\ comun\, adic\
o identitate fundamental\ care le une[te pe toate
[i care transcende principiul autocefaliei ca
principiu de conducere administrativ\ proprie.
Acest fapt implic\ `ndatorirea fiec\rei Biserici
autocefale de a p\stra unitatea de credin]\, de
via]\ sacramental\ [i de structur\ canonic\ cu
toate celelalte Biserici Ortodoxe, `n spiritul
Tradi]iei apostolice [i patristice a Bisericii
nedesp\r]ite a lui Hristos. Voca]ia primordial\
[i esen]ial\ a Bisericii este comuniunea oamenilor cu Sfânta Treime, prin predicarea Sfintei
Evanghelii, prin Sfântul Botez, prin Sfânta
Euharistie [i prin toate Sfintele Taine, toate
s\vâr[ite de episcopi, preo]i [i diaconi ortodoc[i canonici, astfel `ncât via]a Bisericii s\
fie o imagine sau o icoan\ a comuniunii Sfintei Treimi, „ca to]i s\ fie una, precum Noi suntem una“ (Ioan 17,21).
O studiere atent\ a raportului dintre unitatea [i libertatea eclesial\ `n `n]elegerea lor
ortodox\, arat\ c\ unitatea bisericeasc\ autentic\ nu deriv\ din subordonare constrâng\toare, ci din consultare reciproc\ [i cooperare
fratern\, nici libertatea autentic\ bisericeasc\
nu deriv\ din izolare [i indiferen]\ fa]\ de
al]ii, ci este o libertate pentru comuniune, deci
libertate responsabil\. De ce? Pentru c\ iubirea
cre[tin\, slujirea [i responsabilitatea `n Biseric\
sunt cu atât mai autentice, cu cât sunt `mplinite
`n mai mult\ libertate.
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Principiul autocefaliei nu este libertate
`n izolare, ci libertate `n comuniune.

~n anul omagial al Crezului Ortodox [i Autocefaliei Rom=ne[ti, la Editura Basilica,
cu binecuv=ntarea PF P\rinte Patriarh Daniel, a ap\rut trilogia Autocefalie

Â Responsabilit\]i ale Bisericii
Ortodoxe autocefale
Aceast\ leg\tur\ strâns\ care exist\ `ntre
men]inerea unit\]ii de credin]\ [i libertatea bisericeasc\ responsabil\ este admirabil exprimat\
`n con]inutul Tomosului de recunoa[tere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (din anul
1885), care cuprinde, de fapt, principiile de
baz\ ale `nv\]\turii ortodoxe despre autocefalie.
Din acest Tomos reies urm\toarele principii:
a. Condi]ia primordial\ a acord\rii sau recunoa[terii autocefaliei unei Biserici este: conservarea „unit\]ii indisolubile a credin]ei `n leg\tura dragostei“. „Aceast\ unitate r\mânând
neatins\ [i neclintit\ `n toate veacurile – se
spune `n tomos –, chestiunile de administra]ie
eclesiastic\ [i ordinea demnit\]ilor se pot
modifica potrivit cu starea ]\rilor. De aceea,
[i Preasfânta, Marea Biseric\ a lui Hristos,
aprobând cu toat\ bun\voin]a [i recunoscând cu duhul p\cii [i al dragostei schimb\rile necesare administra]iei duhovnice[ti
din Sfintele Biserici locale, le binecuvinteaz\
[i le confirm\ spre mai bun\ zidire a comunit\]ii credincio[ilor.“
Deci putem afirma c\ recunoa[terea sau
acordarea autocefaliei unei Biserici locale care
n-a f\cut, timp `ndelungat, dovada capacit\]ii
sale de a p\stra neclintit\ unitatea credin]ei ortodoxe nu constituie un bine pentru via]a spiritual\ a acelei Biserici [i nici o ac]iune responsabil\ din partea Bisericii-Mame.
b. Autoritatea suprem\ responsabil\ de administrarea sau conducerea unei Biserici autoanul II (X) nr. 10

cefale este Sfântul Sinod al acesteia, prezidat
de un arhiepiscop, mitropolit sau patriarh.
Sfântul Sinod al acestei Biserici nu este subordonat altei autorit\]i eclesiale, dar Sfântul Sinod al unei Biserici autocefale trebuie s\ exercite aceast\ libertate total\ de conducere bisericeasc\ având con[tiin]a responsabilit\]ii directe
`n fa]a lui Hristos, Capul Bisericii [i Arhiereul
Ve[nic, dup\ cum se spune `n Tomos: „A[adar
dup\ cum am deliberat `n Sfântul Sinod, cel
de pe lâng\ noi, al iubi]ilor no[tri fra]i `n
Sfântul Duh [i coliturghisitori, declar\m c\
Biserica Ortodox\ din România s\ fie [i s\ se
numeasc\ [i s\ se recunoasc\ de c\tre to]i
neatârnat\ [i autocefal\, administrându-se
de propriul [i Sfântul s\u Sinod, având ca
pre[edinte pe ~naltpreasfin]itul [i Preastimatul Mitropolit al Ungrovlahiei [i Primat al
României, cel dup\ vreme, nerecunoscând `n
propria sa administra]ie intern\ nici o alt\
autoritate bisericeasc\, f\r\ numai pe Capul
Bisericii Ortodoxe celei una, sfânt\, catolic\
[i apostolic\, pe Mântuitorul DumnezeuOmul, Care este singura temelie [i piatra cea
din capul unghiului, [i `ntâiul [i supremul [i
ve[nicul Arhiereu [i Arhip\stor“.
c. Recunoa[terea autocefaliei unei Biserici
locale implic\ deci recunoa[terea autorit\]ii
sale canonice egal\ cu autoritatea canonic\ a
celorlalte Biserici surori. De aceea, Sinodul
noii Biserici autocefale este numit „Sinod frate
`n Hristos“. Prin recunoa[terea autocefaliei, o
Biseric\ fiic\ devine Biseric\ sor\ având maturitate eclesial\ deplin\. Aceast\ nou\ Biseric\
autocefal\ se face cunoscut\ tuturor Bisericilor
autocefale, pentru a fi primit\ `n comuniunea
lor universal\.

d. ~n Tomosul de autocefalie se mai precizeaz\ c\ aceast\ conducere de sine, `n deplin\ libertate, implic\, `ns\, o conformare liber\ cu Tradi]ia continu\ [i ne`ntrerupt\ a Bisericii Ortodoxe.
~n partea final\ a Tomosului se enumer\ [i alte
responsabilit\]i ale Bisericii Ortodoxe autocefale:
e. Biserica autocefal\, de[i se bucur\ de toate prerogativele [i drepturile inerente autocefaliei are, totu[i, datoria de a p\stra comuniunea
de credin]\ [i de via]\ sacramental\ cu celelalte Biserici autocefale [i, ca atare, Sfântul ei
Sinod trebuie s\ pomeneasc\ `n dipticele sale
pe `ntâist\t\torii acestor Biserici; s\ colaboreze [i s\ se `n]eleag\ cu celelalte Biserici Ortodoxe „`n toate chestiunile importante canonice [i dogmatice, care au trebuin]\ de o chibzuire mai general\ [i mai comun\, dup\ sfântul obicei al p\rin]ilor, p\strat de la `nceput“.
Toate acestea arat\ c\ principiul autocefaliei nu este libertate `n izolare, ci libertate `n
comuniune. Iar dac\ aceast\ comuniune se manifest\ mai ales la nivelul comemor\rii `n timpul Liturghiei celebrat\ de `ntâist\t\torul unei
Biserici autocefale, al inform\rii reciproce privind `ntronizarea noilor `ntâist\t\tori [i al
consf\tuirilor privind problemele de ordin bisericesc, o colaborare mai intens\ `n ceea ce prive[te via]a pastoral\ `n diaspora, misiunea [i
m\rturia ortodox\ comun\ ast\zi `n lume, ar
putea contribui [i mai mult la convingerea c\ libertatea pe care o ofer\ autocefalia nu se manifest\ `n izolare sau autarhie, ci `n dinamica vie]ii biserice[ti, `n cooperare [i ajutorare fr\]easc\. („Lumina de Duminic\“, 31 octombrie 2010)
Not\: intertitlurile apar]in redac]iei
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Pr. prof. Nicu Moldoveanu s-aa format la umbra unui
mare maestru, profesorul Nicolae Lungu, `ns\ a devenit
o personalitate distinct\ `n materie de muzic\ bisericeasc\,
`n arta dirijatului, precum [i `n cea a compozi]iilor muzicale.

OMAGIU

Tonalit\]ile armonice
ale unei `ntâlniri rememorate
† IOACHIM B|C|UANUL

Am fost invitat s\ scriu un scurt eseu evocator pentru unul dintre reputa]ii profesori
de la Facultatea de Teologie „Patriarhul Iustinian“ din Bucure[ti, P\rintele Nicu Moldoveanu, care s\ sporeasc\ paginile volumului
omagial ce s-a editat cu prilejul anivers\rii
vârstei de 70 de ani, pe care marele maestru
`i `mpline[te `n anul mântuirii 2010.
~ntruc=t am avut [ansa s\-i stau adeseori `n
preajm\, la `nceput mi-am `nchipuit c\-mi va fi
u[or s\ evoc figura emblematic\ a profesorului
meu de muzic\ psaltic\ [i liniar\ din anii 19761980, de la Institutul Teologic de Grad Universitar „Sf. Ecaterina“ din Bucure[ti. Dar când
mi-am etalat amintirile despre Prof. dr. Nicu
Moldoveanu mi-am dat seama c\ este foarte dificil s\-i zugr\vesc chipul `n a[a m\sur\, `ncât s\
surprind toate tr\s\turile care s\ `i structureze
distinsa personalitate. Am convingerea c\, din
num\rul `nsemnat de ucenici pe care i-a format
P\rintele Nicu Moldoveanu, se va g\si totu[i cineva s\ o creioneze cu mult\ acribie. De aceea,
`n cele ce urmeaz\, m\ limitez doar la a-mi exprima recuno[tin]a [i gratitudinea pentru profesorul ce mi-a dirijat pa[ii spre `mplinirea oric\rui lucru bun [i s\ afirm c\ Maestrul Nicu Moldoveanu, pentru mine, `ntrege[te panteonul „viris ilustribus“ care au contribuit la formarea
mea ca slujitor al Bisericii lui Hristos.

O personalitate distinct\ `n
materie de muzic\ bisericeasc\
Fac parte din genera]ia studen]ilor teologi ai
anilor pe care i-am consemnat mai sus. Pe
atunci, la facultatea de la Bucure[ti erau repartiza]i elevii care absolveau seminariile de la
M\n\stirea Neam], Bucure[ti, Buz\u [i Craiova.
De obicei, pân\ ce se cristalizeaz\ rela]iile dintre studen]i, trebuie s\ treac\ aproximativ un an.
Pentru genera]ia mea n-a fost a[a. Autorit\]ile
vremii au promulgat o lege prin care orice student admis la facultate trebuia s\ satisfac\ mai
`ntâi stagiul militar. Legea s-a aplicat [i pentru
studen]ii admi[i la Facultatea de Teologie.

FOTO: „ZIARUL LUMINA“

Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului

P\rintele profesor Nicu Moldoveanu a `mplinit 70 de ani, `n ziua de 20 octombrie
a.c.. Renumitul profesor de muzic\ bisericeasc\ a fost distins de PS P\rinte
Patriarh Daniel cu Ordinul „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“. Evenimentul a
fost marcat at=t de lansarea volumului omagial „P\rintele Profesor Doctor Nicu
Moldoveanu, la 70 de ani“, c=t [i de organizarea unui concert aniversar de c\tre
Corul mixt al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ din Bucure[ti

Astfel, tinerii absolven]i ai seminariilor amintite ne-am `ntâlnit la Pleni]a, `n Oltenia, pentru
satisfacerea serviciului militar, a[a cum ordonaser\ autorit\]ile comuniste ale timpului. Nu
[tiu cât de bine ne-au instruit cadrele militare `n
mânuirea armelor, dar `n calitate de solda]iteologi am constituit una dintre celebrele corale
militare ale timpului, `ncât regimentul de la
Pleni]a, considerat batalion disciplinar al armatei române din acea epoc\, a ajuns s\ fie perceput altfel datorit\ faimoasei „corale a popilor
militari“, dup\ cum ne batjocoreau unii.
Dup\ cele nou\ luni de cazarm\, o bun\
parte dintre membrii coralei militare de la Pleni]a ne-am reg\sit sub bagheta maestrului Nicu
Moldoveanu la faculatatea de la Bucure[ti.
Eram `ntr-un fel omogeniza]i, iar maestrul a
putut lucra cu noi mult mai u[or. Amintesc faptul c\ genera]ia mea a asistat la schimbarea
grupului de mari profesori care, pân\ atunci, deservise cu cinste Facultatea de Teologie de la
Bucure[ti la mai toate disciplinele teologice.
Ilu[trii profesori de teologie, `ntre care P\rintele
St\niloae, Coman, Balca, Liviu Stan, Chi]escu,
Popescu, Brani[te etc. `[i `ncheiau activitatea

universitar\. Plecarea lor nu a creat `ns\ un vid,
pentru c\ aproape to]i au [tiut s\-[i lase ucenici
pe m\sur\ la catedrele pe care le-au slujit cu
demnitate. La catedra de muzic\, dup\ cum se
[tie, Facultatea de la Bucure[ti a avut pe inegalabilul [i neobositul profesor Nicolae Lungu.
Când genera]ia mea a `nceput facultatea, `n
1976, marele compozitor [i dirijor `[i `ncetase [i
el activitatea universitar\, dar l\sase la catedr\
pe eminentul s\u discipol, Nicu Moldoveanu.
La `nceput nu mi-am dat seama dac\ profesorul
nostru imit\ sau nu pe `nainta[ul s\u. Ulterior,
am constatat c\ P\rintele prof. Nicu Moldoveanu s-a format la umbra unui mare maestru,
profesorul Nicolae Lungu, `ns\ a devenit o personalitate distinct\ `n materie de muzic\ bisericeasc\, `n arta dirijatului, precum [i `n cea a
compozi]iilor muzicale.

De dragul lui nu am lipsit
la nicio repeti]ie
[i la niciun concert
A[adar, timp de patru ani, eu [i mul]i dintre
colegii mei teologi am avut prilejul s\ ne struc-
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Binecuvântat de Dumnezeu fie p\rintele
profesor Nicu Moldoveanu, d\ruindu-ii
ani mul]i cu s\n\tate [i alese `mpliniri!

Â tur\m identitatea al\turi de P\rintele

niciodat\. Evident c\ aveam nota
Nicu Moldoveanu. ~mi amintesc cât
zece pe linie la obiectul muzic\ bisde pedagogic era `n toate, cât de
ericeasc\, dar nu aceasta era impormult dorea ca s\ ne form\m vocile
tant. Timp de patru ani m-am bucurat
dup\ darul pe care ni l-a dat Dumde aprecierea acestui demn profesor,
nezeu [i s\ devenim vrednici slujipe care l-am pre]uit mult.
tori ai Bisericii, cunosc\tori ai muzicii. Cei care am avut darul muzicii,
Pr . Prof. Nicu
nu numai dorul ei, am fost pre]ui]i
foarte mult de profesorul nostru. ~n
Moldoveanu
ceea ce m\ prive[te, cred c\ am fost
r\mâne o paradigm\
un r\sf\]at al lui. P\rintele profesor
Anii au trecut unul dup\ altul,
aprecia mult pe cei care doreau din
iar anul acesta, 2010, profesorul
r\sputeri s\-[i `nsu[easc\ cuno[tinNicu Moldoveanu, septuagenar, se
]ele muzicale [i arta cântatului. Ca `n
retrage din munca universitar\, luorice coral\ b\rb\teasc\, partea cea
cru pe care `l regret\m cu to]ii.
mai greu de sus]inut este a tenorilor
Pentru mine [i genera]ia mea, Pr.
primi. Ca studen]i, vocile noastre
Prof. Nicu Moldoveanu r\mâne o
erau deja formate [i adaptate p\r]ilor
paradigm\, un model, un compozicorale. Pe vremea mea erau pu]ini
tor, un interpret [i o enciclopedie `n
tenori primi autentici. Maestrul Moldomeniul muzicii biserice[ti [i nu
doveanu a descoperit c\ sunt unul
numai. Actualmente lucr\m `mpreudintre ace[tia [i a lucrat mult cu min\, din `ncredin]area PF Patriarh
ne, ca s\-mi p\strez vocea tenoral\
Daniel, la „Dic]ionarul de muzic\
autentic\. Am r\mas, p=n\ ast\zi, cu
bisericeasc\“. Din comisia coordoaceea[i voce datorit\ lui. ~n leg\tur\
natoare facem parte, al\turi de procu aceasta, `mi amintesc cum, la o
fesorul nostru, câ]iva ierarhi, fo[ti
repeti]ie pentru concertul de Cr\ciun
ucenici ai maestrului Moldoveanu.
eu vroiam s\ `nv\] [i celelalte p\r]i
Ca `n timpurile de demult, când sub
ale buc\]ilor muzicale. ~mi doream
bagheta sa magic\ vocile noastre se
pe atunci, având ca paradigm\ pe
`mbinau simfonic, dând la iveal\
profesorul meu, s\ devin dirijor.
nestemate ale tezaurului muzical, de
Con[tientizam faptul c\ pentru a fi
data aceasta, `n aceea[i atmosfer\ de
un bun dirijor trebuie s\-]i `nsu[e[ti
tain\, ne vom aduna pentru ca nu
bine toat\ partitura, la toate vocile.
glasurile, ci min]ile [i inimile noasLa repeti]ie m-am a[ezat printre
colegii mei de la bas. P\rintele proVolumul omagial „P\rintele Profesor Doctor Nicu tre, cu acela[i entuziasm [i aceea[i
gravitate intelectual\, s\ a[tearn\ `n
fesor nu m-a v\zut printre cei de la
Moldoveanu, la 70 de ani“ a ap\rut cu binecu- scris istoria muzicii biserice[ti. ~n
prim [i a `nceput s\ strige : „-Unde-i
vântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel `ntâlnirile noastre, cu acest prilej,
Ilie, de ce nu-i aici ?“. Eu m-am pitit
la Editura BASILICA [i a fost `ngrijit de pr. prof. mi-am dat `nc\ o dat\ seama c\ prof.
printre colegi. ~n cele din urm\ m-a
dr. Vasile Stanciu [i pr. lect. dr. Stelian Iona[cu Nicu Moldoveanu este unul dintre
z\rit [i mi-a spus: „-M\ Ilie, vino recei mai mari cunosc\tori [i cercet\pede la partea ta! Ce te-ai r\t\cit peacolo?“. „-L\sa]i-m\, p\rinte profesor, s\ cânt [i mente erau o raritate. Maestrul Nicu Moldovea- tori `n domeniul muzicii biserice[ti contempoeu aici, la bas.“ Replica a venit imediat: „-Las\, nu [tia aceasta [i le preg\tea cu mult\ scrupulo- rane. Când am spus c\ P\rintele Prof. Nicu
m\, c\ doar tu nu e[ti oal\ spart\ ca ei. Tu e[ti zitate. Deci pentru concertul din ziua Sfin]ilor Moldoveanu este o enciclopedie vie `n domevioara `ntâi de la prim! Hai, vino aici!“. Trei Ierarhi, `ntre buc\]ile muzicale care tre- niul muzicii corale [i biserice[ti, nu am f\cutAm coborât la partea mea, smerit, dar am `n- buiau s\ fie prezentate era [i superba lucrare a o gratuit sau f\r\ acoperire. De-a lungul cola]eles, `nc\ o dat\, c\ profesorul meu m\ pre]uia profesorului Nicolae Lungu intitulat\ Priveghe- bor\rii noastre mi-am dat sema c\ nu-i sc\p\
[i punea mare baz\ pe aportul meu la corala fa- re (cor pentru voci b\rb\te[ti, toac\ [i clopote nimic din istoriografia muzical\ bisericeasc\
cult\]ii.
sau pian). P\rintele Nicu Moldoveanu, [tiind c\ [i, `n acelasi timp, din biografia tuturor muzicienilor, compozitorilor, interpre]ilor de
De dragul lui nu am lipsit la nicio repeti]ie [i eu sunt frate de m\n\stire (dar `n secret, c\ci pe muzic\ bisericeasc\ nu numai din ]ar\, ci [i
atunci
vie]uitorii
m\n\stirilor
nu
aveau
dreptul
la niciun concert. Am tr\it multe bucurii `n
din `ntreaga Ortodoxie.
compania lui, iar multe evenimente mi-au la studii), m-a desemnat s\ bat toaca la `nceputul
buc\]ii
muzicale.
Am
f\cut
aceasta
de
mai
multe
Binecuvântat de Dumnezeu fie P\rintele
r\mas vii `n memorie, de parc\ s-au petrecut
ori
`n
repeti]ii,
`ns\
la
concert
am
avut
o
Profesor
Nicu Moldoveanu, d\ruindu-i ani
mai ieri. Evoc unul dintre ele, care m-a marcat
`n mod deosebit. Este vorba de concertul sus]i- presta]ie aparte. Am dat un concert de toac\ mul]i cu s\n\tate [i alese `mpliniri! N\d\jduiesc
nut de ziua hramului Institutului de Teologie, `ncât am uimit nu numai pe cei prezen]i `n sal\, s\ cred c\, peste ani [i ani, când Bunul Dumne„Sfin]ii Trei Ierarhi“, `n anul 1977. Cine a tr\it ci [i pe profesor `nsu[i, care mi-a m\rturisit zeu `l va chema la ceruri, cred c\ va dirija coru`n acele vremuri `n preajma Facult\]ii de Teo- aceasta dup\ mul]i ani de la eveniment.
rile de `ngeri [i sfin]i, care cânt\ m\ririle Prealogie de la Bucure[ti `[i aminte[te cu ce intesiA[adar, pot spune cu toat\ sinceritatea c\ m- sfintei Treimi `n liturghia cosmic\.
tate [i emo]ie erau a[teptate concertele am bucurat mult de aprecierea profesorului
La mul]i ani, p\rinte profesor!
studen]ilor teologi. Pe atunci, astfel de eveni- meu, pe care am `ncercat s\ nu-l dezam\gesc
anul II (X) nr. 10
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Pentru noua fabric\ de lumân\ri
de la Roman au fost achizi]ionate
un echipament ecologic
de producere a lumân\rilor de cult.

{TIRI
PE SCURT

Sfin]iri [i resfin]iri de biserici `n
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
~n luna octombrie a.c., mai multe l\ca[uri de
pe cuprinsul Arhiepiscopiei noastre au `mbr\cat
hain\ de s\rb\toare cu prilejul oficierii slujbelor
de sfin]ire sau resfin]ire.
Astfel, s=mb\t\, 2 octombrie, Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba de sfin]ire a
bisericii cu hramul „Acoper\m=ntul Maicii Domnului“ din municipiul Bac\u. L\ca[ul de cult a fost
construit sub coordonarea pr. Gabriel Ichim [i este
special destinat persoanelor cu deficien]e de auz [i
vorbire. Pentru c\ `n biseric\ vin at=t surdo-mu]i, c=t
[i persoane f\r\ deficien]e slujbele se ]in `n mod normal, `ns\ sunt [i traduse cu ajutorul unui interpret.
Duminic\, 3 octombrie, la Biserica „Sf. ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ din Bac\u, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, dimpreun\ cu un sobor de preo]i [i dia-

coni, a resfin]it ctitoria boiereasc\ spre slava lui
Dumnezeu [i `ntru binecuv=ntarea tuturor celor
care, sfid=nd criza, [tiu c\ via]a spiritual\ vie r\m=ne
singura referin]\ statornic\ pentru fiecare dintre noi.
O s\rb\toare deosebit\ a avut loc duminic\, 10
octombrie, [i `n localitatea S\nduleni. Credincio[ii
din zon\ au fost primii moldoveni care au dat tonul
bucuriilor duhovnice[ti prilejuite de serbarea
Cuvioasei Parascheva, deoarece PS Episcop-vicar
Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba de sfin]ire a bisericii din sat, `nchinat\ Ocrotitoarei Moldovei, un
l\ca[ de cult deosebit, ridicat `ntr-o zon\ `n care cre[tinii au fost greu `ncerca]i `n aceast\ var\ de furia apelor ce au distrus numeroase case [i gospod\rii.
{i biserica ctitorit\ de familia fondatoare a
Spitalului Jude]ean Bac\u a fost resfin]it\. Cu-

noscu]i ca fondatori ai Spitalului din Bac\u `n
anul 1857, Pavel [i Ana Cristea au fost pomeni]i
duminic\, 24 octombrie, [i `n calitate de ctitori ai
Bisericii „Na[terea Maicii Domnului“ din Chetri[,
pentru c\, `n acest modest sat situat `n st`nga
Siretului, Caminarul Pavel a hot\r=t `n anul 1833,
dimpreun\ cu so]ia sa, s\ ridice un Sf=nt L\ca[ cu
hramul Na[terii Preacuratei Fecioare. Slujba de
resfin]ire a fost oficiat\ de PS Episcop Ioachim,
dup\ ce, `n aproape 10 ani, Pr. Paroh Liviu Vasile
D\nil\, sus]inut de credincio[i, a reu[it s\ refac\
aproape `n `ntregime l\ca[ul de cult.
~n urm\toarea duminic\, pe 31 octombrie,
Biserica „Sfântul Ioan Botez\torul“ din Parohia
Buc[e[ti – Protopopiatul Moine[ti a fost [i ea resfin]it\ de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul.
Cu acest prilej a fost târnosit [i A[ez\mântul social-filantropic „Sfântul Ioan Botez\torul“, ridicat
`n trei luni, prin contribu]ia domnului Ioan
Dobrov\], primarul comunei Poduri, [i a domnului
Ioan Neculce.

La Bac\u, prima capel\
dintr-un centru comercial
Mar]i, 5 octombrie, la Arena Mall din
Bac\u, a avut loc slujba de sfin]ire a Capelei
„Sf. Ap. Andrei“. S-a considerat c\, dat fiind
faptul c\ acest centru comercial poate fi
v\zut, prin structura sa, ca un micro-ora[,
este binevenit\ ideea `nfiin]\rii unei „biserici
de proximitate“. Slujba de sfin]ire a acesteia
a fost oficiat\ de Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `ncojurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
La Capela „Sf. Andrei“, care se remarc\ prin
frumuse]ea mozaicurilor bizantine, serviciile
religioase vor fi asigurate de un preot, care va
stabili [i un program liturgic adecvat lucr\rii
misionare care se poate desf\[ura aici.

Binecuv=ntare arhiereasc\
pentru un proiect european
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a participat joi, 21 octombrie, la
[coala din St\ni]a, la deschiderea proiectului
Comenius „Descoper\ valoarea valorii“. Fost
elev al acestei [coli, PS Episcop Ioachim a
declarat: „Profesorii [i elevii din St\ni]a vor fi
purt\tori ai valorilor perene ale spiritualit\]ii
române[ti `n spa]iul european. Am venit la
deschiderea proiectului pentru a-i binecuvânta pe participan]i“. Prin intermediul acestui proiect european, profesori [i elevi din
St\ni]a vor lua contact cu cei din [colile
partenere din Turcia, Marea Britanie, Spania,
Polonia [i Italia, pentru a `n]elege ce, cum [i
de ce trebuie s\ `nve]e unii de la al]ii.

Sfin]irea Fabricii de lumân\ri
„Sfânta Fotini“ din Roman
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
`nconjurat de un sobor de preo]i, a oficiat joi, 7
octombrie, slujba de sfin]ire a fabricii de lumân\ri, cu hramul „Sf. Fotini“. Preasfin]ia Sa a
mul]umit celor care s-au implicat `n organizarea
[i dotarea acestei fabrici, celor care se ostenesc
aici, amintind c\ lumân\rile produse la „Sf. Fotini“ au binecuvântarea ierarhului, fiind produse
prin a c\ror achizi]ionare preo]ii [i credincio[ii
sus]in inclusiv activitatea social-filantropic\ [i
misionar\ a Centrului Eparhial de la Roman.
~n cuvântul rostit cu aceast\ ocazie, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a precizat: „Am ]inut s\ facem aceast\ slujb\ ca Dumnezeu s\ bi-

necuvinteze pe cei care se ostenesc la Fabrica
«Sf. Fotini» [i s\ `i ajute s\ `mplineasc\ aceast\
lucrare foarte important\ pentru binele [i prosperitatea eparhiei noastre. Sper\m s\ fie de
bun augur dorin]a de a avea fabrica noastr\ de
lumân\ri, f\cute cu rug\ciune. Preo]ii au datoria de a spune credincio[ilor c\ se binecuvinteaz\ cump\rând lumânarea de la pangarul bisericii [i, astfel, se `nmul]e[te darul lui
Dumnezeu“.
Pentru noua fabric\ de lumân\ri de la Roman au fost achizi]ionate un echipament ecologic de producere a lumân\rilor de cult [i o linie ecologic\ de reciclare a mucurilor [i de
preparare a compozi]iei.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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IN MEMORIAM
P\rintele Drago[ Munteanu, o paradigm\
pentru to]i cei care l-au cunoscut
P\rintele Drago[ Munteanu (foto
medalion) de la Parohia „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva“ din
Piatra Neam] a plecat la
Domnul joi, 21 octombrie 2010.
~nmormântarea a avut loc
duminic\, 24 octombrie, dup\
Sfânta Liturghie, la Biserica
Sf. Cuv. Parascheva“ din
Piatra Neam] [i a fost oficiat\
de c\tre IPS Calinic al Arge[ului [i Muscelului [i de PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul,
`nconjura]i de un numeros
sobor de preo]i [i diaconi.
Cu aceast\ ocazie, PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, delegat al IPS Mitropolit Teofan, a rostit un cuv=nt
de `ncurajare, adresat, `n primul
r=nd familiei, apropia]ilor, dar
[i tuturor celor prezen]i la `nmorm=ntarea p\rintelui Drago[
Munteanu. ~n cele ce urmeaz\
red\m c=teva fragmente din
aceast\ cuv=ntare funebr\.
† Ioachim B|C|UANUL
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
Ne afl\m `n Biserica „Sfintei Cuvioase Parascheva“ de la Piatra Neam], nu pentru o slujb\
oarecare, ci pentru prohodirea trupului ne`nsufle]it al preotului-ctitor al acestui sfânt loca[,
p\rintele Drago[ Munteanu. Vestea plec\rii din
aceast\ lume a Cucerniciei Sale s-a r\spândit ca
un tunet care str\bate z\rile cu repeziciune. De
mai bine de dou\ s\pt\mâni se vorbe[te `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, [i nu numai, de
c\derea P\rintelui Drago[ Munteanu de pe frontispiciul acestui frumos templu al Sfintei Parascheva. P\rintele-ctitor al acestei catedrale a
considerat c\, personal, trebuie s\ urce pe biseanul II (X) nr. 10

ric\ s\ instaleze ceasul care s\ marcheze timpul
astronomic al acestei lumi, dar [i timpul liturgic
pentru credincio[ii acestui loc. ~ns\ Dumnezeu
a r=nduit ca acesta s\ fie ceasul plec\rii sale din
aceast\ lume. Orologiul `[i continu\ mersul s\u
metronomic, m\surând curgerea timpului conven]ional, `ns\ ceasul din pieptul p\rintelui s-a
oprit pentru totdeauna, pân\ când va porni din
nou `n ziua cea mare a `nvierii de ob[te. Ceea ce
este important este faptul c\ ceasul sufletului s\u
este `n ceruri, pentru a bate ve[nic `n acela[i ritm
cu inima lui Hristos pe Care L-a slujit toat\ via]a.

Existen]a noastr\ terestr\ un fir pe ghemul ve[niciei
Onorabili prieteni,
Cum spuneam, suntem `n Biserica „Sf. Cuv.
Parascheva“ din Piatra Neam]. Pr\znuirea mult
folositoarei noastre s-a `ncheiat nu demult. ~ns\
s\rb\toarea Cuvioasei de anul acesta - atât pentru familia r\posatului, cât [i pentru comunitatea credincio[ilor `mbiserici]i la aceast\ superb\ catedral\ - n-a mai avut str\lucirea celorlalte de pân\ acum. P\rintele Drago[ lipsea. ~n
biserica aceasta, dup\ aproape dou\ s\pt\mâni,
parc\ se distinge `nc\ ecoul zgomotului produs
de c\derea p\rintelui. A c\zut `n chip misterios,
iar pr\bu[irea i-a fost fatal\. De dou\ s\pt\mâni
doamna preoteas\ Lucia, care n-a p\r\sit nicio
clip\ patul de suferin]\ [i agonie al p\rintelui,
al\turi de distin[ii s\i copii, Drago[ [i Costic\,
nenum\ra]ii fii [i fiice duhovnice[ti ai p\rintelui,
`ncercau s\ se resemneze deja cu ideea c\ se va
ajunge la „marea `nserare“ care a creat acest trist

moment pe care-l parcurgem acum. ~ntr-adev\r,
vestea plec\rii Cucerniciei Sale din aceast\ lume
a umplut de uimire, triste]e [i durere clerul [i
credincio[ii acestei urbe, dar [i pe cei care au avut
onoarea s\ stea, cândva, `n preajma acestui
p\rinte deosebit. Fiecare am sim]it fiorul sentimentului desp\r]irii de cineva care a fost apreciat
[i iubit pentru calit\]ile sale excep]ionale.
Pe frontispiciul unui pod am citit cândva cuvintele: „Tout ce qui est, ce n’est q’un passage!“,
adic\ „Totul este numai o trecere“. ~ntr-adev\r, toat\ existen]a noastr\ terestr\ nu-i decât un fir continuu, care iese din caierul vremii [i se deap\n\ pe
ghemul ve[niciei, f\r\ s\ se mai `ntoarc\. Plecarea
`n lumea cealalt\ este o intrare cu sens unic. (...)
Iubi]ii mei prieteni,
Este normal ca triste]ea, durerea [i doliul s\
coboare ca un v\l peste `ntreaga familie, dar [i
peste noi, mul]imea prietenilor de suflet, care
ne-am `ntâlnit, pe c\r\rile `ntortochiate ale
acestei vie]i, cu p\rintele Munteanu.
M\ aflu aici `n primul r=nd `n aceast\ calitate, de prieten al acestui OM, pe care l-am
cunoscut acum mai bine de 35 de ani, dar [i `n
calitate de mesager al IPS Mitropolit Teofan al
Moldovei [i Bucovinei, care m-a delegat s\ exprim sincera compasine a ~naltpreasfin]iei Sale,
pentru familia `ndoliat\ a p\rintelui, dar [i fa]\
de clerul [i credincio[ii acestei urbe.
Preaiubi]i prieteni,
Ziua de ast\zi este ziua de Pa[ti, adic\ de
trecere `ntr-o alt\ form\ de via]\ a P\rintelui
19

Â

Evident c\ Dumnezeu a avut planul s\u [i cu p\rintele
Drago[. L-aa trimis `n lume `n ziua de pr\znuire
a unei martire, pentru a sfâr[i ca un martir
pentru biserica pe care o iubea ca pe proprii ochi.

IN MEMORIAM

Â Drago[ Munteanu – este pa[tele s\u personal,

dar [i ziua bilan]ului f\ptuirilor Sfin]iei Sale. ~n
astfel de `mprejurari trebuie s\ amintim biografia [i traseul vie]ii celui care nu mai este
fizic printre noi. Nu sunt `n m\sur\ [i nici nu am
elementele necesare pentru a `ntocmi o biografie am\nun]it\ a P\rintelui Drago[. Nici nu
[tiu dac\ aceasta este atât de important\ acum.
Dar totu[i vom `ncerca, `n cele ce urmeaz\, s\
schi]\m câteva tr\s\turi ale chipului s\u iconic
[i s\ amintim câteva crâmpeie din parcursul s\u
terestru, pentru a distinge din acestea `mbun\t\]ita sa via]\.

Trimis `n lume `n ziua
de pr\znuire a unei martire
P\rintele Drago[ s-a n\scut `n ziua Sfintei
Mucenice Filofteia de la Arge[, 7 decembrie
1944. Data venirii sale `n aceast\ lume nu este
`ntâmpl\toare. Sfântuli]a de la Curtea de Arge[,
cum este cunoscut\ `n popor, ocrote[te cetatea
Arge[ului [i ctitoria Sfântului Neagoe Basarab.
Marele voievod de odinioar\ a construit, cum
spune Gavriil Protul, cea mai frumoas\ biseric\
din lume, pe care a numit-o Sionul rom=nesc.
Pentru realizarea acesteia a fost necesar\ [i o
jertf\. A[a vrea Dumnezeu! {tie El de ce! Acum, parc\ istoria s-a repetat [i la construc]ia
celei mai frumoase biserici a Cuvioasei Parascheva din aceast\ zon\ a ]\rii. Pentru l\ca[ul
Sfintei Parascheva poate c\ Dumnezeu a voit s\
jertfeasc\ pe `nsu[i ctitorul ei.
La Arge[, Manole, legendarul, nu este altcineva dec=t Emanuel. (...) Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, potrivit planului din eternitate al Sfintei Treimi, la plinirea vremii, a construit Biserica
vie [i Se jertfe[te pe Sine pentru mântuirea ei.
{tim c\ Dumnezeu este acela[i pentru to]i [i
diferit pentru fiecare. Evident c\ a avut planul
S\u [i cu p\rintele Drago[. L-a trimis `n lume `n
ziua de pr\znuire a unei martire, pentru a sf=r[i
ca un martir pentru biserica pe care o iubea ca
pe proprii ochi. Taine pe care mintea noastr\
limitat\ nu le poate percepe. (...)
Data na[terii sale a fost, de asemenea, `n
vremuri de restri[te. Era anul 1944. Tat\l s\u,
p\rintele Constantin Munteanu, cu so]ia sa,
Prezbitera Elena, se refugiaser\ `n p\r]ile
Sibiului, la R\[inari. Acolo a v\zut lumina
soarelui p\rintele Drago[, unul dintre cei patru
copii ai P\rintelui Constantin Munteanu. Dup\
ce timpurile s-au lini[tit, p\rintele Munteanu a
revenit din Egiptul ardelean `n Moldova lui
drag\, la Roman, unde a fost numit de Episcopul Lucian Triteanu, Inspector Eparhial. A r\mas `n aceast\ func]ie pân\ `n anul 1952.
{i iat\, un am\nunt interesant. La Roman,
p\rintele Constantin Munteanu, `mpreun\ cu familia sa, a locuit `n casele de protocol ale Episcopiei, construite sub coordonarea episcopului

Lucian. ~n vremurile noastre, aceste case ajunseser\ `ntr-o stare avansat\ de degradare. Astfel,
acum doi ani, am decis restaurarea lor. Fiul p\rintelui, Drago[, nepotul p\rintelui Constantin
Munteanu, numit de noi inspector cu problemele
de construc]ii [i patrimoniu al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a ajuns s\ se ocupe,
al\turi de noi, de restaurarea casei unde au locuit c=ndva bunicul [i preaiubitul s\u tat\. Nimic nu este `ntâmpl\tor, ci totul este har, totul
este provinden]\, cum spune Fericitul Augustin.
P\rintele Drago[ a crescut al\turi de tat\l s\u,
p\rintele Constantin, imit=ndu-l `ntru totul.
Spun aceasta `n cuno[tin]\ de cauz\, pentru c\,
din 1972, c=nd slujea la Biserica „Sf. Trei Ierarhi“ din Piatra Neam], drumurile noastre se intersectau uneori, dat fiind faptul c\ f\ceam parte
din ob[tea unei m\n\stiri din aceast\ regiune.
Dup\ absolvirea [colii generale, `n anul
1959, a urmat cursurile Seminarului Teologic
de la M\n\stirea Neam], pe care le-a absolvit `n
1964. A urmat apoi cursurile Institutului Teologic „Sf. Ecaterina“ din Bucure[ti, pe care le-a
absolvit `n anul 1968. ~n acela[i an s-a c\s\torit
cu Lucia Isac din Bere[ti Sascut, cu care a avut
trei copii: Mona, Costantin [i Drago[.
Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei l-a
hirotonit preot pe t=n\rul teolog. Ziua hirotoniei
a devenit paradigm\ [i icoan\ pentru noul slujitor al Bisericii, Drago[ Munteanu. Era 14 octombrie, anul mântuirii 1968, ziua Sfintei Cuvioase Parascheva. Cred c\ hirotonia sa `n ziua
Sfintei l-a determinat, atunci când a avut posi-

bilitatea, s\ construiasc\ protectoarei Moldovei
un l\ca[ de `nchinare. Era mul]umirea sa [i darul s\u pentru ocrotitoarea Moldovei [i a românilor. Dup\ hirotonie a fost trimis s\ p\storeasc\
credincio[ii din Chi[c\reni – Ia[i, apoi a fost
transferat la alte parohii, `ntre care la Petre[ti,
Alma[, „Buna Vestire“ din Piatra Neam]. ~n
aceast\ calitate, de preot slujitor `n urbea
nem]ean\, l-am cunoscut [i eu. Ca func]ie administrativ\, era secretar al Protopopiatului
Piatra Neam]. (...)

Fiecare c\r\mid\ din acest
l\ca[ este impregnat\
de iubirea [i fiin]a lui
Cartierul acesta, D\rm\ne[ti, construit `n
vremea comunismului, nu avea biseric\. Dup\
ce bra]ul secular comunist a fost zdrobit, p\rintele Drago[ Munteanu a primit binecuvântarea
PF P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit
al Moldovei [i Bucovinei, pentru a `ncepe monumentala lucrare, `n numele [i cu ajutorul nev\zut al Sfintei Parascheva. {tiam evlavia p\rintelui Drago[ pentru Cuvioasa Parascheva. ~mi amintesc c\, de fiecare dat\ când venea la Catedrala mitropolitan\ de la Ia[i, unde eram slujitor, st\tea minute `n [ir al\turi de racla care
ad\poste[te moa[tele Sfintei [i se ruga. Numai
Dumnezeu [i Sfânta [tiu ce voia p\rintele. Dar
acum putem [i noi presupune c\ a cerut s\ fie el
cel ales s\-i construiasc\ l\ca[ pe aceast\ colin\
din Piatra Neam]. Cât prive[te ata[amentul p\-
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A [tiut s\ alterneze constru]ia bisericii
de zid [i construc]ia Bisericii de suflete.

Â rintelui Drago[ fa]\ de lucrarea aceasta nu sunt

`n m\sur\ s\ dau m\rturie, dar Dvs, care a]i urm\rit din aproape `n aproape lucr\rile la aceast\
biseric\ pute]i spune multe. O ve]i face de fiecare dat\ când ve]i privi sau v\ ve]i `nchina aici.
La sfin]irea lucr\rii, p\rintele Drago[ p\rea
un om `mplinit. ~[i `mplinise rolul de constructor [i ctitor. Era un preot des\v=r[it. Construc]ia
de zid o terminase `ntrucâtva, dar construc]ia
templelor Duhului Sf=nt, care sunt credincio[ii,
pietrele vii din care se constituie trupul tainic al
lui Hrisitos, trebuia continuat\. „Râvna casei
tale aceasta m-a mistuit“, zice psalmistul. Pr.
Drago[ a avut aceast\ râvn\! A [tiut s\ alterneze
constru]ia bisericii de zid [i construc]ia Bisericii de suflete. Cunoa[te]i efortul p\rintelui [i
neodihnele sale pentru ridicarea acestei catedrale. Toat\ energia lui, priceperea lui, avutul
lui, le-a concentrat `n aceast\ zidire. Cred c\
fiecare c\r\mid\ din acest l\ca[ este impregnat\ de iubirea [i fiin]a lui.
Nu [tiu dac\ este o leg\tur\ `ntre aceast\ lucrare [i sf=r[itul tragic al p\rintelui, dar [tiu c\
Hristos a spus: „Niciun fir de p\r din capul nostru nu cade f\r\ [tirea Celui de Sus“. Cu atât
mai mult nu putem ignora asta, c=nd ne g=ndim
la forma pe care a ales-o Hristos pentru plecarea din aceast\ lume a preabunului nostru
frate. Se pare c\, dup\ ce a c\zut de pe biseric\,
el nu a mai vorbit decât cu Maica Domnului [i
cu Sfânta Parascheva, pe care o iubea atât de
mult, cu `ngerii, cu sfin]ii din ceruri. Doamna
preoteas\ Lucia poate da m\rtuire `n acest sens,
spun=ndu-ne c\ `n `ndelunga sa agonie, p\rintele p\rea lini[tit, ceea ce `nseamn\ c\ se instalase `n sufletu-i `mplinit acea isihia angelic\,
sau acea teofanie permanent\, prin care se va
recunoa[te `n Hristos [i Hristos `n el.
Nu cred c\ p\rintele a l\sat ceva scris pentru
urma[ii s\i. Nu, pentru c\ p\rintele Drago[ nu sa prezentat niciodat\ pe sine, ci pe Hristos prin
Care lucra. El a [tiut s\ se uite pe sine [i s\ fac\
totul pentru Biserica Sa, pentru promovarea valorilor sfintei noastre Ortodoxii. Majoritatea persoanelor de aici sunte]i pecetea apostoliei sale.
C=t v\ prive[te pe voi, copiii lui, p\stra]i-i
vie amintirea, c\ci v-a `mbr\cat sufletul cu cea
mai mare valoare de pe p\mânt: spiritualitate
autentic\ [i credin]a cea dreapt\ `n Dumnezeu.
P\stra]i nealterate acestea, c\ci celelalte nu sunt
decât ni[te detalii.

S\ nu v\ dep\rta]i de biserica
pe care el a construit-o
Iubi]ii mei,
Spunând aceste câteva gânduri despre via]a
[i activitatea p\rintelui Drago[, acum, la desp\r]ire, vreau s\ adresez câteva vorbe, mai `ntâi,
anul II (X) nr. 10

Distin[i [i onorabili prieteni!
Permite]i-mi, de asemenea, s\ adresez un
cuvânt de `mb\rb\tare [i compasiune membrilor
familiei `ndoliate, rudeniilor, de fa]\ sau absente din motive binecuvântate.

preaiubitului nostru frate [i p\rinte duhovnicesc
al atâtor credincio[i.
Iubite frate `n Hristos, p\rinte Drago[, ast\zi, pentru tine, cum spuneam este zi de Pa[te,
adic\ de trecere `ntr-o alt\ form\ de via]\, mai
autentic\ decât cea pe care ai parcurs-o aici pe
p\mânt. Toat\ aceast\ lume adunat\ `n biserica
pe care ai zidit-o, unde ai slujit de atâtea ori,
unde ai botezat atâtea suflete, unde ai cununat
sau ai acompaniat pe ultimul drum pe mul]i, a
venit pentru tine. ~naltpreasfin]itul Calinic,
colegul de studii la Neam] [i Bucure[ti, este
aici; de asemenea preo]ii, cu care ai lucrat `n via
Domnului, sunt [i ei aici. Tu i-ai mobilizat, `nc\
o dat\, dar nu pentru o corvad\ anume, ci pentru a cinsti trupul t\u, ostenit de atâta efort [i
alergare, c\ci sufletul t\u a plecat c\tre ceruri s\
vad\ fa]a Celui `n Care ai crezut. De data
aceasta sunt aduna]i `n jurul t\u nu pentru a face
planuri de viitor pentru aceast\ frumoas\ biseric\ sau pentru alte treburi ce aveai `n plan s\
le `mpline[ti, ci pentru a se ruga pentru tine,
cum [i tu te-ai rugat de atâtea ori pentru ei. ~]i
promit c\ vor termina tot ce mai este de
`nf\ptuit, a[a cum tu ai pl\nuit. Tu odihne[te-te
`n pace [i prive[te-i de acolo de unde e[ti!
{tim c\ `n inima ta to]i aveau un loc precis
[i `nsemnat. (...) Fii `ncredin]at c\ vei r\mâne ca
o paradigm\ pentru to]i cei pe care ]i i-a dat
Dumnezeu ca prieteni [i cunoscu]i. De aceea ei
sunt to]i aici [i te privesc cu respect. Cu to]ii `]i
doresc ca Dumnezeu s\ te a[eze `n ceata ale[ilor
lui. M\ fac, `n acest moment, mesagerul tuturor
[i-]i dorim ca Dumnezeu s\ te mântuiasc\.

Doamna preoteas\, p\rinte Costic\,
p\rinte Drago[, drag\ Mona,
Ce v\ pot spune, iubi]ii mei? Doar atât:
l\sa]i pe p\rintele dvs, pe tat\l vostru s\ se odihneasc\ `n pace. Considera]i c\ i-a venit dispozi]ie de la Arhiereul cel ve[nic de mobilizare,
pentru a pleca departe. Cine [tie care este rânduiala lui Dumnezeu pentru el. Cred c\ Dumnezeu avea nevoie de un preot s\ se adauge
soborului de preo]i care slujesc liturghia cosmic\ sub protia direct\ a Marelui Arhiereu. ~nceta]i s\ mai pl=nge]i plecarea lui, c\ci el este `n
pace. Plânge]i-l de acum cu slove evocatoare,
c\ci sunt multe de spus despre el [i activitatea
lui. Resemna]i-v\ acum [i p\stra]i-i vie amintirea, v\ ruga]i pentru el [i fi]i demni, precum a
fost [i el. Fi]i `ncredin]a]i c\ [i el se roag\ pentru voi. Iubi]i-l ca [i mai `nainte, dar cu o iubire
aparte, duhovniceasc\, c\ci numai astfel de iubire v\ va ajuta s\ ignora]i absen]a lui fizic\
dintre voi. Rugându-v\ pentru el, fi]i `ncredin]a]i c\ prin acest fapt ve]i ad\uga dragostea dvs.
la dragostea lui Dumnezeu pentru dânsul. (...)
Doamn\ preoteas\ Lucia, v\ rog s\ nu v\
dep\rta]i de biserica pe care el a construit-o.
Ve]i continua s\ veni]i aici, ca `ntru aceast\ biseric\ s\ v\ ruga]i pentru cel pe care l-a]i iubit [i
l-a]i ajutat, iar, de mâine, s\-i `ngriji]i mormântul, care va str\jui, ca un soldat, acest sfânt
l\ca[, `n care se vor cânta mereu m\ririle lui
Dumnezeu. Nu v\ nelini[ti]i! ~n Iisus Hristos,
[ti]i bine, nu exist\ moarte, ci numai `nviere. ~n
El ne mi[c\m [i suntem. Vii [i mor]ii suntem
aceea[i `ntru El. Dumnezeul nostru nu este un
Dumnezeu al mor]ilor, ci al celor vii, adic\ [i al
p\rintelui Drago[, so]ul dvs. {i pentru c\ to]i
avem acela[i Dumnezeu, suntem to]i uni]i `n
Unicul Dumnezeu. Sigur, va fi o vreme `n care
nu ve]i mai putea vedea pe cel pe care l-a]i iubit aici pe p\mânt, dar aceasta este pentru ca
`ntâlnirea voastr\ ulterioar\ s\ se transforme `n
mare bucurie. Atunci nimeni nu v\ va mai putea
`nl\tura fericirea voastr\. {i acum sunte]i
`mpreun\, numai c\ el a trecut `ntr-o alt\ camer\
[i a `nchis u[a `n urma lui, ca s\ se odihneasc\,
`n urma efortului [i suferin]elor pe care le-a
avut pân\ acum. Considera]i c\ ]\râna care-l va
acoperi peste câteva momente nu va fi decât
plapuma cu care-i acoperea]i trupul s\u ostenit.
{tim c\ nimeni nu-l va putea `nlocui, dar fi]i
`ncredin]a]i c\ Dumnezeu [tie s\ pun\ punct
oric\rui lucru frumos.
Dumnezeu s\ `l ierte [i s\-l odihneasc\ `n pace!
Ve[nic\ lui pomenire!
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~n ziua de 14 octombrie, PS Episcop-vvicar Ioachim B\c\uanul a
f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia Preafericitului
P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat
Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, cu prilejul
hramului Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pe luna octombrie 2010

2 octombrie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii de lemn
„Acoper\mântul Maicii Domnului“, din Bac\u, ridicat\
pentru persoanele cu deficien]e de auz;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica de lemn „Acoper\mântul Maicii Domnului“, din Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Mihail
Toderi]\, pe seama Parohiei S\c\leni, Protopopiatul
Roman;
- a hirotesit, `n treapta de iconom-stavrofor, pe PC
Pr. Radu Gabriel Ichim, preot misionar la Biserica de
lemn „Acoper\mântul Maicii Domnului“, din Bac\u.
3 octombrie
- a oficiat slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Bac\u;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Bac\u. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Paroh Ion Chirib\u, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena“, Bac\u.
4 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale.
5 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de sfin]ire a spa]iului `n care a fost
amenajat\ Capela „Sfântul Andrei“, din Arena Mall,
Bac\u. A rostit cuvânt ocazional.
6 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Ciobanu Alin Ionu], Bac\u;
Ungureanu Mihai, Roman; Pr. Bostan Andrei, Alba
Iulia, Pr. Ilarion Mâ]\, Parohia Hârja, Pr. Florin Aurel
}uscanu, protopop al Protopopiatului Roman.
7 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a permanen]ei Consiliului
eparhial;
- a oficiat slujba de sfin]ire a Fabricii de lumân\ri
„Sfânta Fotini“ de la Centrul eparhial Roman. A rostit
cuvânt ocazional.
8 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe. Pr. Liviu Cojoc\rescu,
parohia Bâra; Pr. R\zvan Colpo[, Parohia S\rata,
Moine[ti; Pr. Gheorghe Paleu, Roman; Pr. Constantin
C\r\u[u, Parohia Dumbrava, One[ti.
9 octombrie
- a oficiat slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Cuvioas\
Parascheva“, Parohia Bl\ge[ti, Protopopiatul Buhu[i. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
10 octombrie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Cuvioas\ Parascheva“, Parohia S\nduleni, Protopopiatul
One[ti;

- a participat la procesiunea cu ve[mântul Cuvioasei
Parascheva `n jurul Catedralei arhiepiscopale [i a rostit
Imnul Acatist;
- a oficiat Slujba Vecerniei [i Litiei la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, cu
prilejul hramului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

FOTO: „ZIARUL LUMINA“

1 octombrie
- a oficiat, al\turi de PS Calinic Boto[\neanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Sfânta Litughie la
M\n\stirea Hadâmbu, cu prilejul hramului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

14 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la
Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, cu
prilejul hramului Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea
Moldovei.
15 octombrie
- a participat la Deschiderea Simpozionului interna]ional „Anul omagial al Crezului Ortodox [i al
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române“, organizat de
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
din Ia[i, `n Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului
eparhial Ia[i.

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul
a f\cut parte din soborul de ierarhi
care a oficiat Sf. Liturghie arhiereasc\,
sub protia PF Patriarh Daniel,
din ziua Sf. Cuv. Parascheva
la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Cuvioas\ Parascheva“, Parohia S\nduleni, Protopopiatul
One[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de ierodiacon pe monahul
Vladimir Apostol, pe seama M\n\stirii „Sfântul
Voievod {tefan cel Mare“, Sl\nic Moldova;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
Paroh Daniel Puiu, Parohia S\nduleni, Protopopiatul
One[ti.
11 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\.
12 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi, care a oficiat
Slujba de pomenire a Patriarhului Teoctist, la Catedrala
mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i;
- a participat la momentul de evocare a personalit\]ii Mitropolitului Teoctist al Moldovei [i Sucevei,
`n Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Ia[i,
`n cadrul c\ruia a intervenit cu o alocu]iune.
13 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care l-a `ntâmpinat pe Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române la Aeroportul interna]ional Ia[i;
- a adus, de la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, un
ve[mânt al Cuvioasei Parascheva pentru a fi depus la
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman;

16 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la
M\n\stirea Sih\stria;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat slujba de pomenire a p\rintelui Paisie Olaru, la `mplinirea a 20 de ani de la trecerea
la cele ve[nice;
- a participat la simpozionul dedicat P\rintelui
Paisie Olaru, `n sala amenajat\ la demisolul bisericii
mari a M\n\stirii Sih\stria, `n cadrul c\ruia a sus]inut un
cuvânt de evocare a personalit\]ii marelui duhovnic
Paisie Olaru;
- a primit vizita Preafericitului P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [i a delega]iei
formate din IPS Teofan Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, PS Vasile, Episcop de Srem (Serbia) [i PS
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.
17 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat slujba de resfin]ire a
M\n\stirii Golia, Ia[i;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la
M\n\stirea Golia, Ia[i;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a oficiat slujba de punere a pietrei de
temelie pentru Biserica „Maxim M\rturisitorul“ din
Parohia Munteni-Copou, Ia[i [i slujba de sfin]ire a picturii Capelei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ a
Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Ia[i.
18 octombrie
- audien]e [i luc\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
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