EDITORIAL

Rabbi, ubi habitas?
De câte ori am citit [i reci- Iisus este destina]ia
tit Sfânta Evanghelie dup\ noastr\ ultim\
Este firesc s\ credem c\ Iisus din
Ioan, ceea ce m-a frapat `n
Nazaret {i-a tr\it copil\ria, adolesmod deosebit, dup\ dum- cen]a, toate etapele vie]ii biologice
nezeiescul Prolog, a fost un `ntr-un c\min familial, asem\nânduSe `ntru toate oamenilor, prin firea
anumit am\nunt din dialo- Sa uman\, `n afar\ de p\cat, `ns\ a
gul chem\rii la apostolat a f\cut lucrul acesta trecând dincolo
de dependen]a specific\ omului.
celor doi ucenici ai Sfân- ~nv\]\tura Sa despre cas\ sau loctului Ioan Botez\torul. Cu- uin]\ este mult mai elaborat\, având
valen]e duhovnice[ti, `ncercând s\
vintele evanghelistului sunt sugereze auditoriului faptul c\ desultim\ [i preocup\rile
simple, dar pline de sens: tina]ia
esen]iale ale omului nu trebuie s\
„{i eu am v\zut, zice Ioan fie circumscrise orizontului
Botez\torul [i am m\rturi- terestru, ci dincolo de el.
A[adar, unde locuie[te
sit c\ Acesta este Fiul lui Hristos?
R\spunsul `l d\
Dumnezeu. A doua zi iar\[i tot Sfântul Ioan Evan`ntr-un alt cast\tea Ioan [i doi dintre ghelistul,
pitol al Evangheliei saucenicii lui [i privind pe le: „~n casa Tat\lui Meu
l\ca[uri sunt. Iar
Iisus, Care trecea, a zis: multe
de nu, v-a[ fi spus. M\
Iat\ Mielul lui Dumnezeu! duc s\ v\ g\tesc loc. {i
M\ voi duce [i v\
{i cei doi ucenici l-au auzit dac\
voi g\ti loc, iar\[i voi
când a spus aceasta [i au veni [i v\ voi lua la Mica s\ fi]i [i voi unde
mers dup\ Iisus. Iar Iisus, ne,
sunt Eu. {i unde m\ duc Eu, voi [ti]i
`ntorcându-Se [i v\zându-i [i [ti]i [i calea. Toma I-a zis: Doamnu [tim unde Te duci; [i cum putem [ti cac\ merg dup\ El, le-a zis: ne,
lea? Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adev\rul [i
Ce c\uta]i? Iar ei I-au zis: Via]a. Nimeni nu vine la Tat\l Meu decât prin
Rabbi, unde locuie[ti? El le-a Mine“ (Ioan 14, 2-6).
Deci Iisus este destina]ia noastr\ ultim\, lozis: Veni]i [i ve]i vedea (...); cuin]a `n care vom fi incorpora]i ca `ntr-un trup
[i au r\mas la El `n ziua mistic al S\u, cu trupurile noastre, temple `n care Duhul Sfânt s\l\[luie[te [i care `mpreun\ vor
aceea “ (Ioan 1, 34-39).
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Se pune `ntrebarea: Iisus avea o locuin]\ pe
p\mânt? C\ci alt\ dat\ spune unui c\rturar, cam
`n acela[i context: „Vulpile au vizuini [i p\s\rile cerului cuiburi, iar Fiul Omului nu are unde
s\ ~[i plece capul“ (Matei 8, 20).
anul II (X) nr. 8

Locul isihiei
~ns\ nu numai atât, Hristos nu este numai
locuin]a, ci [i calea spre Emausul descoperirilor dumnezeie[ti, Pelerinul care ne arat\ calea
care duce spre casa Tat\lui ceresc, dar care
este `n acela[i timp [i gazda noastr\ ce ne
`mp\rt\[e[te iubirea Sa prin Duhul Sfânt, lucru posibil datorit\ `nsu[irilor Persoanelor
Sfintei Treimi de a tr\i perihoretic, Una `n
Alta, de a Se `ntrep\trunde: El era `n Tat\l [i
Tat\l `n El (cf. Ioan 14,10). El este, de asemenea, punctul terminus al c\ii, precum [i

r\spunsul la `ntrebarea primilor ucenici:
„Rabbi, ubi habitas?“ (Ioan 1, 38).
Cei doi ucenici care I-au adresat aceast\ `ntrebare au fost `ncredin]a]i de c\tre Sfântul Ioan
Botez\torul, care a v\zut pogorându-Se din cer
Duhul Sfânt `n chip de porumbel peste El, c\ El
este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce va boteza cu
Duhul Sfânt [i cu foc. Astfel, cei doi ucenici ai
Sfântului Ioan parcurg calea de la „glasul celui
ce strig\ `n pustiu“ (Matei 3, 3) c\tre glasul Celui „ce vindec\ toat\ boala [i neputin]a `n popor“ [i Care cheam\ „pe to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i“ (Matei 11, 28) pentru a le oferi odihn\. Locul odihnei sau al isihiei, adic\ locul unde
locuie[te Iisus nu este altul decât Iisus ~nsu[i.
A[adar, a urma lui Iisus, a c\uta locuin]a Sa, `nseamn\ a intra `n Iisus [i a experia drumul pe
care-l parcurge El spre Tat\l ceresc. Atunci, care este acest drum? Ni-l arat\ Sfântul Apostol
Pavel, `n Epistola c\tre Filipeni: „S\ nu caute
nimeni numai ale sale, ci fiecare [i ale altuia.
Gândul acesta s\ fie `n voi care era [i `n Hristos
Iisus, Care, Dumnezeu fiind `n chip, n-a socotit
o [tirbire a fi El `ntocmai cu Dumnezeu, ci S-a
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Locuin]a lui Iisus nu este altceva decât urmarea
de c\tre noi a c\ii pe care El a urmat-oo,
trecând [i noi prin tot ceea ce El a trecut,
chiar prin tunelul mor]ii.
de[ertat pe Sine, chip de rob luând, f\cându-Se
asemenea oamenilor, [i la `nf\]i[are aflându-Se
ca un om, S-a smerit pe Sine, ascult\tor f\cându-Se pân\ la moarte, [i `nc\ moarte pe cruce“
(Filipeni 2, 4-7).

Casnicii lui Dumnezeu
La plinirea vremii, Iisus a devenit om deplin: „{i Cuvântul S-a f\cut trup“ (Ioan 1, 14).
El {i-a asumat, prin chenoz\, firea uman\, pe
care a dus-o pân\ la pierzare prin moarte ca s\
restaureze fiin]ial firea cea pervertit\ de p\cat a
oamenilor, `ncepând cu Adam: „C\ci precum `n
Adam to]i mor, a[a [i `n Hristos to]i vor `nvia“
(I Corinteni 15, 22). Locuin]a lui Iisus nu este
altceva decât urmarea de c\tre noi a c\ii pe care
El a urmat-o, trecând [i noi prin tot ceea ce El a
trecut, chiar prin tunelul mor]ii, care prin El [i
cu El nu-i decât un pa[te c\tre o alt\ form\ de
via]\. Urmarea lui Hristos este asumarea crucii
personale, a destinului, a misiunii noastre, imitând pa[ii dumnezeie[ti pe care Hristos Domnul
i-a str\b\tut pe calea Golgotei transfiguratoare
[i izb\vitoare. Locul unde locuie[te Hristos este
deci o stare de permanent\ jertfire, iar cel
care experiaz\ aceast\ stare L-a `ntâlnit pe
Hristos [i locuie[te `mpreun\ cu El, devenind casnic al Lui [i primind numele
Lui. Sfântul Pavel este con[tient de
scopul urm\rii lui Iisus, c\ci urmându-L ajungem s\ dobândim [i noi
un nume, `n numele Lui: „Pentru aceea, [i Dumnezeu L-a
prea`n\l]at [i I-a d\ruit Lui
nume, care este mai presus de
orice nume: ca `ntru numele lui
Iisus tot genunchiul s\ se plece,
al celor cere[ti [i al celor p\mânte[ti [i al celor de dedesubt [i s\ m\rturiseasc\ toat\
limba c\ Domn este Iisus
Hristos, `ntru slava lui Dumnezeu-Tat\l“ (Filipeni 2, 911). Deci noi, care urm\m
calea Lui, [tim c\ „Cel ce
a `nviat pe Domnul Iisus
ne va `nvia [i pe noi cu
Iisus“ (2 Cor. 4, 14).

„Quo vadis,
Domine?“
~ntrebarea
celor doi ucenici: „Rabbi, ubi
ha-

bitas?“ ne conduce cu gândul la literatura primelor veacuri cre[tine, scris\ cu sângele martirilor, literatur\ care a suscitat o nou\ `ntrebare:
„Quo vadis, Domine?“. Aceste dou\ interoga]ii
devin complementare, pentru c\ se reg\sesc `n
Persoana Fiului lui Dumnezeu, Care ne conduce, adic\ merge `mpreun\ cu noi, pe calea care
trece prin inima noastr\ - locul unde El s\l\[luie[te - c\tre ~mp\r\]ia pe Care El a preg\tit-o
pentru noi `n ceruri.
Chenoza Mântuitorului Hristos `nseamn\
`ntreg parcursul, de la plinirea vremii - adic\ de
la `ntruparea Sa din Preacurata Fecioara Maria,
pân\ la moartea pe cruce, care, de fapt, este
punctul culminant al chenozei, `n dimensiunea
empiric\ a realit\]ii. Punctul acesta culminant al
mor]ii, fie pe cruce, fie de orice fel, este pasajul
obligatoriu, atât al lui Iisus, cât [i al nostru, pentru c\ numai prin acest punct sau prin acest tunel putem accede la `nviere: „Eu sunt `nvierea
[i via]a“, spune Iisus (Ioan 11,25). Mântuitorul,
`n atot[tiin]a Sa, vorbind despre El ~nsu[i, `n ajunul mor]ii Sale pe cruce, ne-a
spus: „Adev\rat, adev\rat
v\ spun vo-

EDITORIAL
u\ c\ dac\ bobul de grâu, când cade `n p\mânt,
nu va muri, r\mâne singur, iar dac\ va muri,
aduce road\ mult\“ (Ioan 12, 24). Prin urmare,
dac\ dorim s\ afl\m casa unde locuie[te Hristos, unde Se bucur\ de `nvierea Sa coroborat\
cu a noastr\, trebuie s\ ne asum\m umanitatea
Lui, `n toate etapele Sale. Devenind Om, Mântuitorul Hristos a p\r\sit totul [i S-a smerit pân\
la moarte. Deci Hristos ne cere cu totul s\ fim
ai Lui, s\-I d\m totul, pentru a primi tot. Am
v\zut aceasta din Evanghelie. Femeia v\duv\ a
dat tot ce avea, adic\ tot ceea ce ea avea pentru
a tr\i (cf. Marcu 12, 43-44). Dar am v\zut atunci
[i contrastul `ntre cei ce au dat din prisosul lor [i
totul v\duvei, care a fost l\udat\ de Hristos. Acel
tot a devenit prisos `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu,
c\ci v\duva nu tezauriza `n b\ncile lume[ti, ci `n
cele cere[ti. Hristos ne cheam\ s\ `mplinim ceea
ce El a f\cut la plinirea vremii: lep\darea de Sine, prin smerenie. {i c\tre ace[tia Hristos se
apleac\: „Quia respexit humilitatem ancillae
sue“ (Luca 1, 48).

S\ g\sim lumini `n suferin]e
Ne punem fireasca `ntrebare: cât este de
u[or, sau cât este de greu s\-]i asumi cu smerenie propria-]i umanitate, c\ci [tim cât de comozi
am devenit `n ultimul timp. Civiliza]ia noastr\,
cultura care-[i creioneaz\ alte gusturi, ne invit\
ast\zi s\ ne „eliber\m“ de limitele umanului:
Omul nu trebuie s\ mai fac\ niciun efort, se
spune adesea; el nu trebuie s\ mai sufere. Nu,
Hristos, chiar pentru secolul 21, nu ne-a indicat calea comod\. El ne-a invitat s\ lu\m crucea [i s\-I urm\m `n toat\ via]a, pentru c\
„verbum caro factum est“ (Ioan 1,14), iar
noi am v\zut slava Lui `n trupul S\u, pentru
c\ ne-am asumat umanitatea Lui.
~l avem pe Sfântul Pavel, care ne `nva]\ cum s\ g\sim lumini `n suferin]e: „~]i
este de ajuns harul Meu, c\ci puterea
Mea se des\vâr[e[te `n sl\biciune.
Deci, foarte bucuros m\ voi l\uda mai
ales `ntru sl\biciunile mele, ca s\ locuiasc\ `n mine puterea lui Hristos.
De aceea m\ bucur `n sl\biciuni,
`n def\im\ri, `n nevoi, `n prigoniri, `n strâmtor\ri pentru Hristos, c\ci, când sunt slab,
atunci sunt tare“ (II Cor.
12, 9-10). Sfântul Pavel
nu vorbe[te de câteva
greut\]i ne`nsemnate,
ci de suferin]a care
r\ne[te persoana sa `n intimitate:
„{i
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~ntruparea lui Hristos va fi complet\
atunci când fiecare realitate uman\, fiecare parcel\
a lumii, fiecare cod genetic al acestei realit\]i vor fi
purificate, `nduhovnicite, transfigurate prin Duhul Sfânt.
Evanghelistul Matei, relatând una din parabolele Mântuitorului: „Era un om oarecare, st\pân al casei sale, care a s\dit vie. A `mprejmuito cu gard, a s\pat `n ea teasc, a cl\dit un turn [i
a dat-o lucr\torilor, iar el s-a dus departe“ (Matei 21, 33). Acela[i paradox `l vedem c\-l face [i
Iisus, Care pentru mântuirea lumii, „aducându-se
jertf\ pe Sine ~nsu[i“ (Evrei 7, 27) are nevoie de
omul pe care l-a creat din iubire s\ vin\ pentru a
completa opera Sa `n lume: „Acum m\ bucur de
suferin]ele mele, zice Pavel, pentru voi [i `mplinesc, `n trupul meu, lipsurile necazurilor lui
Hristos, pentru trupul Lui“ (Coloseni 1, 24).
Prin urmare, atunci când Iisus a trimis pe
ucenici prin satele [i ora[ele unde El trebuia s\
mearg\ (cf. Luca 10, 1) `nseamn\ c\ i-a trimis
`n toat\ realitatea uman\, psihic\, fizic\ [i spiritual\, având asumat\ urmarea lui Hristos. Fiecare trebuie s\ fac\ la fel, a[a cum spune Sfântul
Apostol Pavel: „{i nu numai atât, ci [i noi, care
avem pârga Duhului, [i noi `n[ine suspin\m `n
noi, a[teptând `nfierea, r\scump\rarea trupului
nostru“ (Romani 8, 23); dar `n acela[i timp, a[teptând [i r\scump\rarea `ntregii crea]ii: „{tim
c\ toat\ f\ptura `mpreun\ suspin\ [i `mpreun\
are dureri pân\ acum“ (Romani 8, 22). Toat\
f\ptura [i toat\ crea]ia pe care Hristos {i-a asumat-o, iat\ câmpul de misiune dat de Hristos Apostolilor S\i la plinirea vremii.

Fiecare realitate, transfigurat\
prin Duhul Sf=nt

Prin urmare, atunci când Iisus a trimis pe ucenici prin satele [i ora[ele unde
El trebuia s\ mearg\ (cf. Luca 10, 1) `nseamn\ c\ i-a trimis `n toat\ realitatea
uman\, psihic\, fizic\ [i spiritual\, având asumat\ urmarea lui Hristos

acestea sunt pentru ca s\ nu m\ trufesc cu m\re]ia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe
`n trup, un `nger al satanei, s\ m\ bat\ peste
obraz, ca s\ nu m\ trufesc“ (II Cor. 12, 7). Apostolul, când face referin]\ la trup, acest lucru
nu este fortuit: „{i Cuvântul s-a f\cut trup“
(Ioan 1, 14). Dar la insisten]a apostolului de a `ndep\rta `ngerul Satanei, Mântuitorul declar\ c\ `i
este de ajuns harul S\u, „c\ci puterea lui se des\vâr[e[te `n sl\biciune“ (cf. II Cor. 12, 9).

Trimi[ii Domnului
„{i au r\mas la El `n ziua aceea“ (Ioan 1,
39). Ucenicii chema]i s\-L urmeze au r\mas la
El `n ziua aceea. A r\mâne `n locuin]a lui Iisus
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nu `nseamn\ a `ntrerupe mi[carea c\tre scopul [i
finalitatea vie]ii: asem\narea cu El. Cel ce urmeaz\ lui Hristos [i cel ce r\mâne cu El devine
profetul Domnului [i trimisul S\u: „Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Prea`nalt te vei chema, c\
vei merge `naintea fe]ei Domnului, ca s\ g\te[ti
c\ile Lui“ (Luca 1, 76). La rândul s\u, a[a cum
a fost trimis [i El, Iisus va trimite pe ucenicii S\i
`n „fiecare cetate [i loc, unde ~nsu[i avea s\ vin\“ (Luca 10, 1). A[a au [i f\cut, anun]ând, ca
oarecând Sfântul Ioan Botez\torul, c\ „Dup\
Mine vine un b\rbat, Care a fost `nainte de mine, fiindc\ mai `nainte de mine era“ (Ioan 1,
30). Vedem aici un paradox, aceea c\ Dumnezeu, dup\ ce restabile[te `mp\r\]ia Sa, o `ncredin]eaz\ oamenilor S\i [i pleac\. Iat\ ce spune

~ntruparea lui Hristos va fi complet\ atunci
când fiecare realitate uman\, fiecare parcel\ a lumii, fiecare cod genetic al acestei realit\]i vor fi
purificate, `nduhovnicite, transfigurate prin Duhul Sfânt de prezen]a lui Hristos. A[a cum Iisus
a `nceput s\ str\bat\ toat\ Galileea, `nv\]ând [i
propov\duind Evanghelia `mp\r\]iei [i t\m\duind toat\ boala [i neputin]a `n popor (cf. Matei
4, 23), tot a[a [i ucenicii au fost trimi[i s\ restaureze lumea de sechelile p\catului (palingenez\):
„Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai
S\i, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor
necurate, ca s\ le scoat\ [i s\ t\m\duiasc\ orice
boal\ [i orice neputin]\“ (Matei 10, 1). Iisus nu
le ascunde [i dificult\]ile pe care le vor `ntâmpina `n aceast\ misiune: „Merge]i! Iat\, Eu v\ trimit ca pe ni[te miei `n mijlocul lupilor“ (Luca
10, 3). Dar `n acela[i timp, f\g\duin]a lui Iisus
dat\ ucenicilor este clar\: „Nu voi M-a]i ales pe
Mine, ci Eu v-am ales pe voi [i v-am rânduit s\
merge]i [i road\ s\ aduce]i, [i roada voastr\ s\
r\mân\“ (Ioan 15, 16).
A r\mâne `n Iisus `nseamn\ a tr\i `n El [i
prin El, nu prin noi `n[ine, `n mod egoist, pân\
a deveni „oameni noi“. Sfântul Pavel ne d\ m\rturie de aceasta: „C\ci, eu, prin Lege, am murit
fa]\ de Lege, ca s\ tr\iesc lui Dumnezeu. M-am
r\stignit `mpreun\ cu Hristos; [i nu eu mai tr\5

La Dumnezeu este totul cu
putin]\ pentru a ne mântui.
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iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine. {i via]a mea de
acum, `n trup, o tr\iesc `n credin]a `n Fiul lui
Dumnezeu, Care m-a iubit [i S-a dat pe Sine ~nsu[i pentru mine“ (Gal. 2, 19-20).

Continuu s\ lupt\m
pentru m=ntuire
Dac\ am fi m\car con[tien]i de „omul cel
nou“, care se formeaz\ `n noi prin Hristos, Care
tr\ie[te `n noi prin harul baptismal - „omul cel
nou“ a c\rui for]\ vital\ dep\[e[te limitele „omului celui vechi“, nu ne vom descuraja niciodat\, nici de premisele mor]ii, care exist\ `n noi,
nici de efectele ei: „Om nenorocit ce sunt! Cine
m\ va izb\vi de trupul mor]ii acesteia? Mul]umesc lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul
nostru!“ (Romani 7, 24). C\ci prin Hristos, zice
apostolul `n alt\ parte „Toate `mi sunt cu putin]\“. Prin El vom avea deci certitudine c\ trecerea noastr\ prin aceast\ lume, care uneori e asimilat\ cu o „vale a plângerii“, va fi ca un izvor
care iese din coasta templului, a[a cum red\
profetul Iezechiel [i care va face s\ vieze totul
`n toate prin Duhul Sfânt: „Toat\ vietatea care
mi[un\ acolo pe unde va trece râul, va tr\i.
Pe[te va fi foarte mult, pentru c\ va intra acolo
apa aceasta [i apele din mare se vor face
s\n\toase; unde va intra râul acesta, toate vor
tr\i acolo“ (Iezechiel 47, 9).
„{i era ca la ceasul al zecelea“ (Ioan 1, 39).
Ziua era pe sfâr[ite, tumultul se calmase, [i iat\-i
pe ucenici `n jurul lui Iisus, `n acea prim\ noapte de priveghere. A doua zi vor pleca s\ anun]e
pe ceilal]i ceea ce li se `ntâmplase. Dar `n seara
aceea se odihniser\ al\turi de ~nv\]\torul, Care
le vorbe[te despre multe lucruri. Evanghelia nu
ne spune ce anume [i nici nu ne relateaz\ dac\
`n]elegeau ceva din spusele lui Iisus. F\r\ `ndoial\, ca [i ucenicilor de pe calea Emausului, El
ar fi `nceput a le vorbi din scripturile care m\rturiseau despre El, despre timpul S\u, despre
chemarea [i drumul cu asperit\]ile sale, pe care
erau trimi[i s\-l parcurg\, etc. Chiar dac\ nu
[tim despre felul cum s-a petrecut seara aceea [i
ce a vorbit Iisus primilor S\i invita]i la cin\ `n
casa Sa, deducem c\ ucenicii, ca [i alt\dat\ când
le vorbea mai „codat“ anumite lucruri, s-ar fi `ntrebat: „Atunci cine poate s\ se mântuiasc\?“
Iar r\spunsul lui Iisus a fost cel pe care `l [tim:
„La oameni aceasta e cu neputin]\, la Dumnezeu
`ns\ toate sunt cu putin]\“ (Matei, 19, 25-26).
Deci la Dumnezeu este totul cu putin]\ pentru a
ne mântui. Ceea ce este important e s\ r\mânem `n
casa Lui [i neab\tu]i de la drumul pe care ni l-a indicat El. S\ p\str\m comuniunea cu El!

„Conecta]i“ la via]\
~n loc de concluzii, v\ invit s\ lua]i aminte
la parabola urm\toare: Un tat\ bogat, dorind ca
fiul s\u s\ [tie ce `nseamn\ a fi s\rac, l-a dus s\

petreac\ câteva zile `ntr-o familie de ]\rani cu
mul]i copii. Astfel, fiul s\u a r\mas trei zile [i
trei nop]i la ]ar\, `ntr-un sat uitat de lume, dar
nu de Dumnezeu. Revenind `n mediul citadin,
tat\l l-a `ntrebat: ce zici de experien]a avut\ `n
acel sat, `ntre acei ]\rani s\raci? A fost extraordinar, fu r\spunsul b\iatului. Deci, ai `nv\]at
totu[i ceva despre ceea ce `nseamn\ a tr\i `n s\r\cie, insista tat\l? Da, iat\ ce am observat: 1.
Noi avem un câine, iar ei au patru; 2. Noi avem
o piscin\ cu ap\ tratat\, `n care dac\ d\m pe[ti,
ace[tia mor imediat; ei au un râu cu ap\ cristalin\ `n care am v\zut c\ se zbenguie mul]i pe[ti;
3. Noi avem lumin\ electric\ `n cas\ [i-n gr\din\, ei au stelele [i luna care-i lumineaz\ noaptea [i acest lucru mi s-a p\rut mai misterios; 4.
Gr\dina noastr\ ajunge pân\ la zid; a lor se `ntinde pân\ la orizont; 5. Noi cump\r\m mâncarea de la supermarket, ei o g\tesc cu legumele
din gr\din\; 6. Noi ascult\m cd-uri, ei ascult\
simfonia perpetu\ a p\s\rilor, greierilor [i a altor gâng\nii mici; 7. Noi folosim, ca s\ `nc\lzim mâncarea, aparate cu microunde, ei g\tesc
mâncarea `ng\duit, la foc de lemne [i mi s-a p\-

rut c\ are alt gust; 8. Pentru a ne proteja, noi
tr\im `nconjura]i de ziduri cu por]i `nalte [i celule fotoelectrice cu alarm\, ei tr\iesc cu u[ile
deschise, proteja]i de prietenia vecinilor; 9.
Noi tr\im conecta]i la telefonul mobil, internet,
calculator, televizor, ei sunt „conecta]i“ la via]\, cer, ap\, soare, verdele câmpului, animale
domestice [i s\lbatice, la umbr\, la familia lor;
10. Noi ne ducem duminic\ diminea]a la restaurant, iar dup\-amiaza la meci sau la spectacol;
ei se duc duminic\ de diminea]a la biseric\,
apoi viziteaz\ pe to]i b\trânii [i bolnavii din sat.
~n cele din urm\, tat\l copilului `n]elept, impresionat de profunzimea gândirii fiului s\u, a
r\mas f\r\ grai. ~n sfâr[it, fiul a concluzionat:
„Mul]umesc, tat\, pentru c\ m-ai `nv\]at cât
de s\raci suntem“. Atunci tat\l, revenindu-[i,
`l `ntreab\: Unde vrei s\ locuie[ti?
Morala! Ne preocup\m mereu pentru a avea, a avea [i a avea, de fiecare dat\ mai
mult, `n loc de singura preocupare pe care trebuie s\ o avem: a fi. Uit\m c\ Dumnezeu nu
are, El este!!!
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Sfin]ii nem]eni au chemat credincio[ii `n Moldova
PS Ioachim B\c\uanul, Epis- La Sih\stria,
cop-vicar al Arhiepiscopiei Ro- de ziua Sfintei Teodora
De asemenea, Preasfin]itul Episcop Ioachim
manului [i Bac\ului, a particiB\c\uanul al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\upat, al\turi de al]i ierarhi ai lui a fost prezent [i pe 7 august, la M\n\stirea SiSf=ntului Sinod al BOR, la ma- h\stria, cu ocazia serb\rii Sf. Cuv. Teodora de la
{i `n acest an credincio[i din toate zonele
nifest\rile religioase [i cultu- Sihla.
]\rii s-au adunat la M\n\stirea Sih\stria `n ziua
rale organizate la m\n\stirile hramului. Biserica nou\ a M\n\stirii o are ca ope Sfânta Cuvioas\ Teodora de la Sihla,
nem]ene, cu ocazia serb\rii crotitoare
iar anul acesta, la hramul sfântului l\ca[, Sfânta
sfin]ilor care au tr\it `n aceas- Liturghie a fost oficiat\ de ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
t\ zon\ a ]\rii.
`mpreun\ cu Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, ES\rb\torile nem]ene au debutat anul acesta
`n ziua de 5 august, cu s\rb\toarea `nchinat\
Sf=ntului Ioan Iacob de la Neam]. Al\turi de
~naltpreasfin]itul Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i ~naltpreasfin]itul Iosif, Mitropolitul Ortodox Rom=n
al Europei Occidentale [i Meridionale, Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a oficiat Sf=nta Liturghie. La `ncheierea acesteia
au fost lansate cinci volume dedicate Sf=ntului
Ioan Iacob, ap\rute la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

piscop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjura]i de un sobor de 40 de preo]i [i
diaconi, informeaz\ Radio Trinitas. Cuvântul de
`nv\]\tur\, `n cadrul Sfintei Liturghii, a fost rostit
de c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul,
care a vorbit celor prezen]i despre virtu]ile Sfintei
Cuvioase de la Sihla [i, de asemenea, a subliniat
`nv\]\turile pe care fiecare credincios trebuie s\ le
desprind\ din via]a sfin]ilor. Dup\ `mp\rt\[irea
multora dintre cei prezen]i, la finalul slujbei, p\rintele stare] Victorin Oanele a mul]umit ierarhilor [i p\rin]ilor slujitori, precum [i mul]imii de pe-

~n ziua serb\rii Sf=ntului Ioan Iacob, la
Neam], Sf. Liturghie arhiereasc\ a fost
oficiat\ de c\tre ~naltpreasfin]itul Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, ~naltpreasfin]itul Iosif, Mitropolitul Europei
Occidentale [i Meridionale [i de Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul

lerini. Cuvântul de `ncheiere a apar]inut ~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan, care a punctat principalele semnifica]ii ale pericopei evanghelice, referindu-se, totodat\ la semnifica]iile s\rb\torii, at=t
pentru M\n\stirea Sih\stria, c=t [i pentru `ntreaga
zon\ a Neam]ului, informeaz\ Radio Trinitas.

Reglement\ri sinodale privind
activitatea asocia]iilor [i funda]iilor
~n [edin]a de lucru din 7 iulie
2010 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a analizat necesitatea reglement\rii situa]iei asocia]iilor [i funda]iilor
biserice[ti [i a asocia]iilor [i
funda]iilor ortodoxe, precum [i
a definirii clare a termenilor „asocia]ii [i funda]ii biserice[ti“ [i
„asocia]ii [i funda]ii ortodoxe“,
conform Statutului pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii
Ortodoxe Române.
~n conformitate cu decizia Sf=ntului Sinod
al BOR, circulara trimis\ tuturor eparhiilor de
pe cuprinsul Patriarhiei Rom=ne face urm\toarea precizare: „asocia]ii [i funda]ii biserice[ti“
sunt acele organiza]ii nonguvernamentale care
pot fi `nfiin]ate, organizate [i desfiin]ate direct
anul II (X) nr. 8

de c\tre Sfântul Sinod (art. 14, lit. w) sau eparhii (art. 98, lit. i) [i care constituie modalit\]i de
ac]iune a Bisericii `n societate prin mijloace
specifice ONG-urilor, mai ales acolo unde cadrul legislativ nu permite unit\]ilor de cult s\ ac]ioneze direct `n anumite domenii. Prin cuprinsul
statutului acestora, dreptul de decizie [i control
al Bisericii este reglementat cu claritate prin
intermediul organismelor statutare (permanen]a
C.N.B., permanen]ele eparhiale), iar `ntre membrii asocia]i sau fondatori, precum [i organismele
de conducere, Biserica are pozi]ia de conducere.
Averea asocia]iilor [i funda]iilor biserice[ti reprezint\ patrimoniul bisericesc, care se administreaz\ sub controlul organismelor biserice[ti (art.
169 din Statut [i art. 57-59 din Regulamentul
pentru administrarea averilor biserice[ti).

Numai cu binecuv=ntarea
Sf=ntului Sinod
[i cu avizul eparhiei
„Asocia]ii [i funda]ii ortodoxe“ sunt acele
organiza]ii nonguvernamentale care au conducere proprie, distinct\ de cea bisericeasc\, [i ac-

tiveaz\ `n eparhiile Patriarhiei Române (art. 14,
lit. w), indiferent de anvergura activit\]ilor (na]ional\ sau local\), acestea se `nfiin]eaz\, organizeaz\ sau desfiin]eaz\ numai cu binecuvântarea Sfântului Sinod [i cu avizul eparhiei pe teritoriul c\reia func]ioneaz\. Acordarea binecuvânt\rii se face pentru acele activit\]i din statutul propriu care privesc Biserica Ortodox\ Român\ (sprijinirea sau colaborarea cu unit\]ile de
cult pentru realizarea unor activit\]i din domeniul cultural, social, educa]ional etc.), sau pentru a utiliza anumite denumiri specific biserice[ti `n statutul propriu sau `n titulatur\ (ex: termenul „ortodox“). Aceste organiza]ii sunt datoare s\ prezinte periodic Sfântului Sinod, prin
centrele eparhiale, rapoarte de activitate, s\ informeze asupra activit\]ilor mai importante [i a
schimb\rilor statutului sau a membrilor organismelor de conducere, precum [i s\ furnizeze
informa]ii, ori de câte ori li se solicit\, despre
activitatea desf\[urat\.
Conform art. 68 din Statut, parohiile nu
pot colabora cu acest tip de asocia]ii, ci doar
cu cele biserice[ti. (jr. Aurelian ALEXA,
Consilier juridic)
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Ajutoarele de urgen]\ - oferite sinistra]ilor
chiar `n perioada inunda]iilor - cât [i sprijinul
ulterior, sunt acordate celor `n nevoi,
indiferent de confesiunea acestora.

{TIRI

600 de ani de istorie s\rb\tori]i pe Valea Ca[inului
~n ziua de 8 august, la Ca[in, s-au serbat 600
de ani de atestare documentar\. Manifest\rile dedicate acestui eveniment au culminat cu sfin]irea
noului sediu al prim\riei [i a monumentului `nchinat eroilor originari din comun\, c\zu]i la datorie
`n cele dou\ r\zboaie mondiale. ~nceputul s\rb\torii a fost f\cut de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, care a oficiat Sf=nta Liturghie, al\turi
de un impresionat sobor de preo]i c\[uneni [i one[teni. „Am mul]umit lui Dumnezeu pentru faptul c\ noi am fost genera]ia r=nduit\ s\ fim la r\sp=ntia acestei anivers\ri. Dup\ dezvelirea monumentului eroilor, am sfin]it, de asemenea, [i noul
sediu al Prim\riei Ca[in, care devine institu]ia
emblematic\, al\turi de Biseric\ [i {coal\. Totodat\, a mai fost inaugurat un muzeu etnografic `n
care se p\streaz\ vestigii ale localnicilor. C\[unenii sunt cunoscu]i ca [i c\r\u[i, adic\ au c\rat lucruri dintr-o parte `n alta a mun]ilor. De aceea la
aceast\ s\rb\toare au defilat prin mijlocul satului
mai mul]i c\l\re]i. A fost o s\rb\toare deosebit\,
pe care credincio[ii au tr\it-o cu mult\ bucurie. ~n
timpul Sfintei Liturghii am mul]umit lui Dumnezeu [i L-am rugat ca, `n continuare, s\ binecuvinteze aceast\ localitate, s\ d\ruiasc\ locuitorilor
ei s\n\tate, pace, `ndelung\-r\bdare `n promovarea valorilor sprituale [i a tradi]iilor Bisericii
noastre“, a spus PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
`n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie.
Programul anivers\rii de la Ca[in a mai cuprins simpozionul „Ca[in VI secole“, s\rb\torirea

Sfin]irea monumentului eroilor din comuna Ca[in

familiilor care au `mplinit 50 de ani de la c\s\torie
[i o `nt=lnire cu fiii satului. Oaspe]ilor comunei leau fost `nm=nate diplome [i plachet\ aniversar\,
dar [i c=te un exemplar al monografiei comunei
Ca[in, reeditat\, scris\ `n 1938 de institutorul N.
P=slaru. Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a `nm=-

nat Consiliul Local Ca[in, din partea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, medalia de argint [i o
distinc]ie de onoare consiliului Local Dragoslavele - zon\ din care, cu sute de ani `n urma, au venit,
`n transhuman]\, p\storii care au `ntemeiat satele
comunei Ca[in. (pr. C. GHERASIM)

Solidaritate cu sinistra]ii din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
Urmare a apelului la solidaritate f\cut de
Centrul Eparhial Roman, pentru ajutorarea familiilor afectate de inunda]iile din lunile iulie [i
august, `n urma colectelor din bisericile parohiale [i a depunerilor bancare f\cute `n conturile
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, s-a
str=ns suma de 150.000 de lei, informeaz\ Biroul de Pres\ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. De asemenea, pentru sinistra]ii din Eparhia noastr\, cu binecuv=ntarea Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, a fost repartizat\ de c\tre Permanen]a Consiliului Na]ional Bisericesc,
suma de 100.000 de lei. Banii aduna]i vor fi folosi]i, dup\ 1 septembrie, pentru construc]ia de
case pentru familiile r\mase f\r\ ad\post, efectuarea lucr\rilor de repara]ii [i achizi]ionarea de
materiale de construc]ii, precum [i pentru achizi]ionarea de aparatur\ electro-casnic\.
~n urma anchetelor sociale efectuate,
Biroul de Asisten]\ Social\ al Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului a propus sprijinirea a
99 de familii, cu domiciliul pe raza municipiului Bac\u [i a comunelor M\gura, M\rgineni, S\nduleni, Bl\ge[ti, dup\ cum urmeaz\:
16 familii din Bac\u, 33 de familii din parohia
M\gura I, 14 familii din M\gura II, 19 din
M\rgineni, 7 din S\nduleni, 10 familii din
Bl\ge[ti. ~n total urm=nd a beneficia de aceste
ajutoare 246 persoane. Acestora li se vor ad\uga 4 familii din Bac\u, care vor fi sprijinite
cu plata manoperei necesare `n vederea ridic\rii caselor, de c\tre Centrul eparhial Roman,
`n parteneriat cu 1 TV Bac\u [i Parohia „Sf.
Dimitrie“ Narcisa Bac\u, o familia de rromi
(format\ din 10 persoane) din loc. B\cioi, care
va primi din partea Centrului eparhial materialele necesare finaliz\rii casei aflate `n construc]ie. De asemenea, pr. Puiu Daniel, din
Parohia S\nduleni, a c\rui cas\ a fost grav afectat\ de inunda]ii, va fi sprijinit financiar [i
cu materiale de construc]ii necesare ridic\rii

unei noi locuin]e. Preciz\m c\, at=t ajutoarele
de urgen]\ - oferite sinistra]ilor chiar `n perioada inunda]iilor - c=t [i sprijinul ulterior,
sunt acordate celor `n nevoi, indiferent de
confesiunea acestora, ]in=nd cont c\ `n zonele
afectate sunt semnificative comunit\]ile credincio[ilor de confesiune catolic\.
Pe aceast\ cale, ierarhii, preo]ii [i credincio[ii Eparhiei mul]umesc tuturor celor care s-au
implicat `n ajutorarea persoanelor afectate [i anul acesta de rev\rsarea nemiloas\ a apelor. De[i durerile sunt mult mai mari dec=t le putem
noi m=ng=ia, fapta bun\ `n sprijinul familiilor
sinistrate reprezint\ un act de solidaritate, care
poate sus]ine speran]a c\ necazurile vor fi dep\[ite. Acolo unde faptei bune i se adaug\ rug\ciunea, Dumnezeu vine s\ `nmul]easc\ roadele
bune ale sufletului nostru. Dumnezeu s\ binecuvinteze jertfa [i s\ `mul]easc\ darul donatorilor, miluitorilor, sprijinitorilor celor `n nevoi!
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Sub protia Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, duminic\, 15 august,
a fost sfin]it\ noua pictur\ a Bisericii
M\n\stirii Putna ctitorit\ de Sfântul
Voievod {tefan cel Mare.

De anul acesta, la Putna,
„Evanghelia e exprimat\ `n culori“
prin cuvânt, dar [i prin imagini,
Preasfin]itul Ioachim
pentru c\ Iisus Hristos este numit
B\c\uanul, episcop-vicar
Cuvântul Lui Dumnezeu [i Chipul
lui Dumnezeu. Taina ~ntrup\rii este
al Arhiepiscopiei Romatemelia teologic\ a picturilor din
nului [i Bac\ului, a fost
Biseric\. (...)
prezent, `n ziua de serbaAnul acesta, `n care ne afl\m
noi, anul omagial al Crezului ortore a Adormirii Maicii
dox se manifest\ [i prin credin]a exDomnului (15 august), la
primat\ `n Liturghie [i `n iconografie.
De foarte mult timp `n Patriarhia Rom\n\stirea Putna, cu omân\ nu s-au mai pictat `ntr-o form\
cazia hramului celui mai
atât de larg\ [i detaliat\ cele [apte sinoade ecumenice. A rânduit Dumcunoscut a[ez\m=nt monezeu ca, `n acest an când vorbim de
nahal ctitorit de Sf=ntul
Simbolul Niceo-constantinopolitan,
[i ne amintim de Sinodul Ecumenic
Voievod {tefan cel Mare
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, la sfin]irea picturii de la Niceea [i de la Constantinopol,
[i Sf=nt. Al\turi de PreaBisericii voievodale de la M\n\stirea Putna iat\ s\ avem aici `n forma cea mai
luminoas\ [i cea mai recent\ reprefericitul P\rinte Daniel,
c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romatuturor celor [apte sinoade ecumenice“, a
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro- nului [i Bac\ului a oficiat slujba Polihroniului. zentarea
mai spus ~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe Româmâne, [i ierarhi membri ai Sf=n- Preafericirea Sa a adresat mul]umiri pentru primi- ne, a[a cum afl\m de la Agen]ia Basilica.
c\lduroas\ [i, de asemenea, felicit\ri ob[tii
Sub protia Preafericitului P\rinte Patriarh
tului Sinod, Preasfin]itul Ioachim rea
pentru lucrarea de finalizare a picturii m\n\stirii. Daniel, duminic\, 15 august, a fost sfin]it\ noua
a sfin]it noua pictur\ a bisericii Preafericirea Sa a ar\tat c\ pictura bisericeasc\ pictur\ a Bisericii ctitorit\ de Sfântul Voievod
este expresie a credin]ei lucr\toare prin iubire [i o
voievodale.
{tefan cel Mare. Pere]ii au fost `mpodobi]i `n
~n ziua dinaintea hramului, 14 august, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a fost `nt=mpinat la
M\n\stirea Putna de c\tre ierarhi, preo]i, din ob[tea m\n\stirii [i din `mprejurimi [i numero[i credincio[i. ~n biserica voievodal\, PS Ioachim B\-

chemare la o frumuse]e netrec\toare, la o frumuse]e cereasc\: „Frumuse]ea picturii este [i o m\rturisire a credin]ei ortodoxe. Nu oricine [i oricum
poate picta o Biseric\. O pictur\ este o scriere `n
imagini, este o alt\ form\ a Evangheliei exprimat\ `n culori. Deci, dreapta credin]\ se m\rturise[te

ultimii 9 ani cu fresc\ executat\ de pictorii bucovineni: Mihail [i Gavril Moro[an.
~n cadrul Sfintei Liturghii arhiere[ti, oficiat\
cu ocazia hramului, M\n\stirea Putna a primit al
doilea hram - Sfântul Voievod {tefan cel Mare.

{coal\ cre[tin\
de var\ la Filipeni

Icoane f\c\toare de minuni
`n biserici b\c\uane

Sub genericul „~nv\]\m s\ p\str\m natura“ `n parohia
Lunca, comuna Filipeni, protopopiatul Bac\u, s-a derulat `n
perioada 17 - 20 august o [coal\ de var\. Aceast\ `nt=lnire,
la care au luat parte 40 de elevi, a fost organizat\ de {coala cu clasele I-VIII „Alecu Russo“ din Bac\u, Colegiul Na]ional „Gh. Vr=nceanu“ din Bac\u, {coala de Arte [i Meserii Filipeni din Bac\u [i parohia Lunca, Protopopiatul Bac\u, `n parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
[i Complexul Muzeal de {tiin]e „Ion Borcea“ din Bac\u.
Manifest\rile din cadrul {colii de var\ de la Filipeni au avut
binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Scopul proiectului a fost con[tientizarea [i aprofundarea
cuno[tin]elor religioase prin tradi]ie, crea]ie [i implicarea
elevilor `n via]a comunit\]ii. (pr. Ctin GHERASIM)

~n perioada 11 - 15 august, la Biserica
„Precista“ din Bac\u a fost adus\ `n pelerinaj icoana „Maicii Domnului cu trei
m=ini“ de la M\n\stirea Neam]. Icoana a
fost depus\, a[a cum s-au obi[nuit b\c\uanii `n ultimii ani, `n interiorul singurei
ctitorii din Bac\u a Sf=ntului voievod {tefan cel Mare. Pelerinajul, organizat de p\rintele paroh Constantin Tomozei, protopop al Protopopiatului Bac\u, cu binecuv=ntarea ~naltpreasfin]itului Mitropolit
Teofan al Moldovei [i Bucovinei [i al
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, s-a `ncheiat `n ziua de serbare a
hramului Bisericii „Precista“.
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La Catedrala „Pogor=rea Sf=ntului
Duh“ din One[ti a fost adus\ vineri, 6
august, icoana f\c\toare de minuni a
Maicii Domnului din parohia Trife[ti,
Protopopiatul Roman, `n cadrul unui
pelerinaj - devenit deja tradi]ional organizat de p\rintele paroh Constantin Alupei, protopop al Protoieriei
One[ti. Icoana, care are 210 ani, este
cunoscut\ ca f\c\toare de minuni,
m=ng=ietoare pentru cei afla]i la necaz
[i `n durere. One[tenii, [i nu numai ei,
s-au putut `nchina [i ruga la sf=nta
icoan\ p=n\ `n ziua praznicului
Adormirii Maicii Domnului. (pr. Ctin
GHERASIM)
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Cei ce au ocazia s\ ajung\ `n m\n\stioara zidit\ [i
datorit\ rug\ciunilor p\rintelui Calistrat vor sim]i cu
siguran]\ pacea [i binecuvântarea p\rintelui, `n locul
care i-aa fost atât de drag.

IN MEMORIAM

P\rintele Calistrat - duhovnicul
smerit din Poiana Pogle]ului
~n ziua de 21 august a.c., Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba de
pomenire a P\rintelui Calistrat Ifrim, fostul duhovnic al
M\n\stirii „Buna Vestire“ - Pogle], la trecerea unui an de la
mutarea sa la cele ve[nice.
Slujba a fost oficiat\ `n biserica m\n\stirii, din comuna Corbasca, `n prezen]a a numero[i
credincio[i care l-au avut ca
duhovnic.
P\rintele Calistrat Ifrim a fost,
mai `ntâi, preot de mir celibatar, dup\ care, din 2001, la `ndrumarea [i cu binecuv=ntarea
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, a urmat calea monahismului. Apreciat [i iubit, datorit\ simplit\]ii [i `n]elepciunii sale, p\rintele Calistrat a slujit
Biserica pân\ la adormirea sa,
din vara anului trecut.
}ara noastr\ are duhovnici mari [i cunoscu]i, unii trecu]i la Domnul, al]ii `nc\ `n via]\.
Printre ace[tia se num\r\ [i vrednicul ieromonah Calistrat Ifrim, preot slujitor [i duhovnic al
M\n\stirii Pogle], trecut la Domnul `n urm\ cu
un an, `n data de 24 august 2009.

Impresiona prin simplitate
Ieromonahul Calistrat Ifrim (1935-2009) a
fost vreme de 33 de ani slujitor al Bisericii lui
Hristos, mai `ntâi ca preot de mir celibatar, iar
din anul 2001 ca monah. Dup\ câteva luni petrecute la M\n\stirea Runc, a fost numit preot
slujitor la M\n\stirea Pogle], din localitatea b\c\uan\ Corbasca, un mic a[ez\mânt monahal de
maici, re`nfiin]at prin osârdia neobositului p\rinte Arsenie Voaide[, stare]ul m\n\stirii „Sfântul Sava“ din Berzun]i. Aici p\rintele Calistrat a

slujit Biserica Mântuitorului,
pân\ la adormirea sa din vara
anului 2009. (...)
De la prima `ntâlnire cu p\rintele Calistrat, am r\mas surprins [i impresionat de simplitatea ce-l caracteriza, `n primul
rând `n ceea ce prive[te aspectul exterior. P\rintele Calistrat
purta o dulam\ simpl\, de culoare gri, despre care aveam s\
aflu de la maici c\ o avea de
mai mul]i ani. Al\turi de o pereche de ghete vechi, p\rintele
purta aceast\ dulam\ `n m\n\stire tot timpul anului. Chiar dac\ era veche [i simpl\, ea era
`ntotdeauna curat\. Atunci am
`n]eles c\, pentru p\rintele Calistrat, c\lug\ria era sinonim\
cu s\r\cia [i simplitatea des\Sub `ndrumarea [i cu binecuv=ntarea
vâr[it\. Trupul `i era istovit de
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, P\rintele
osteneli [i nevoin]e. ~n zona geCalistrat a intrat `n cinul monahal `n anul 2001
nunchilor avea `mbr\c\mintea
tocit\ [i cârpit\, de la multele
metanii. Era uscat de post [i istovit de boli t\i- la cinstirea preo]imii [i a ierarhiei biserice[ti `n
nuite, pe care le purta cu demnitate. Adeseori general. ~ntotdeauna vorbea despre preo]ie `n
maicile `mi spuneau c\ p\rintele f\cea tot posi- cuvinte m\re]e [i `ndemna credincio[ii s\ asculbilul s\ nu se intuiasc\ suferin]a sa, c\ci nu te [i s\ cinsteasc\ preo]ii, c\ci ei sunt „proorocii
voia ca, prin aceasta, s\ fie o povar\ pentru al- zilelor noastre“. A fi preot `nseamn\ a fi c\rbune aprins, `n care arde harul lui Dumnezeu: „a
]ii. De altfel, a[a a `ndurat, `n t\cere, pân\ la preotului este numai a zice [i harul lui Dumsfâr[itul vie]ii.
nezeu lucreaz\“. Ei bine, p\rintele Calistrat a eCei ce au avut posibilitatea s\ intre `n chilia xemplificat prin via]a sa aceste aspecte. Preo]ii
sa aflat\ `n afara corpului mare de chilii al m\- [i cei ce se preg\teau pentru preo]ie aveau ocan\stirii, au luat cuno[tin]\ cu autentica simplita- zia ca `n preajma p\rintelui s\-[i re`mprosp\teze
te monahal\. Un mic covor ]\r\nesc pe jos, o con[tiin]a misiunii `nalte la care au fost chema]i.
sob\, o mas\, câteva c\r]i, o icoan\ [i un pat de
A[a a vie]uit [i ne-a `nv\]at Avva Calistrat,
scânduri pe care era a[ezat un cer[af. Aceasta pân\ când, `n urma câtorva luni de grea sufeera toat\ averea sa. Apoi, orice primea de la cre- rin]\, [i-a dat sufletul, cur\]it ca prin foc, `n
dincio[i, bani, `mbr\c\minte sau alimente, d\ru- mâinile Celui ce r\spl\te[te osteneala din viaia mai departe, inclusiv obiecte de vestimenta- ]a aceasta cu odihna ve[nic\. Am aflat de ves]ie preo]easc\ d\ruite, desigur, cu bun\ inten]ie tea trecerii sale la Domnul când eram `n drum
de c\tre ucenici.
spre spital pentru a-l vizita. A[a a rânduit
Dumnezeu ca, pentru nevrednicia mea, s\ m\
lipsesc de o ultim\ blagoslovenie. Dar `l am `n
Cel mai mult a iubit preo]ia
suflet, a[a cum `l au [i maicile de la Pogle],
Chiar dac\ a depus voturile monahale spre care se str\duiesc s\-i p\streze duhul mai desfâr[itul vie]ii, p\rintele a vie]uit ca un c\lug\r parte. Cei ce au ocazia s\ ajung\ `n m\n\stidin copil\rie: `n suferin]e, `n s\r\cie [i necinste oara zidit\ [i datorit\ rug\ciunilor p\rintelui
de la cei din jur. Avea grij\ s\ ne atrag\ aten]ia, Calistrat vor sim]i cu siguran]\ pacea [i binedar mai ales s\ ne arate prin vie]uirea sa, c\ mo- cuvântarea p\rintelui, `n locul care i-a fost atât
nahismul nu `nseamn\ comoditate, `ntr-o via]\ de drag. (Alexandru-Ionu] BURGHELEA,
lini[tit\ [i lipsit\ de griji, iar f\g\duin]ele c\lu- Student anul III, Facultatea de Teologie
g\re[ti le-a socotit `ntotdeauna `nfrico[\toare [i Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ a Univergreu de `mplinit. (...) A ]inut `ns\ cel mai mult sit\]ii din Bucure[ti)
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Visarion Puiu `ntemeietorul primei
episcopii a românilor
din diaspora
Pe 10 august, membri [i simpatizan]i ai Asocia]iei „Visarion
Puiu“ au evocat, la Roman [i la
M\n\stirea Neam], momente
importante din via]a [i activitatea celui pe care Nicolae Iorga
`l numea, pe drept cuvânt, „c\lug\rul osta[“.

etap\ a `ntâlnirii mele `n duh cu marele
mitropolit al Bucovinei. Iar c=nd am
revenit `n ]ar\, `n
calitate de vicar al
Episcopiei Romanului, pot spune
c\ m-am re`nt=lnit cu mitropolitul Visarion, care
a urmat cursurile
seminarului teologic de aici [i care a fost tuns `n
monahism `n Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, de
c\tre episcopul de
atunci, Gherasim
Safirin.

La solicitarea pr. redactor Dumitru-Gic\ P\duraru, PS Episcop Ioachim B\c\uanul a oferit
un interviu pentru Radio Trinitas, `n care a f\cut referire la
activitatea mitropolitului Visarion, a[a cum Preasfin]ia Sa a
cunoscut-o, `n perioada `n care Pelerin for]at
`n Occident
a activat `n Fran]a, [tiut fiind
Mitropolitul Visa faptul c\ mitropolitul, a c\rui
rion Puiu, pân\ a
activitate o comemor\m `n luna
ajuns `n Fran]a, a
f
ost `n mai multe ]\ri.
august, a tr\it `n ultima parte a
Ne pute]i da c=teva deta lii despre aceast\ perioad\
vie]ii sale `n aceast\ ]ar\.
a vie]ii sale?

PS Episcop Ioachim: Noi, cei care am f\cut Seminarul la M\n\stirea Neam], putem
spune c\ am mers pe urmele lui Visarion Puiu.
Acolo este casa lui, este piatra funerar\, care
nu a ajuns s\-i mai acopere mormântul. Mitropolitul Visarion Puiu era foarte legat de M\n\stirea Neam] [i, orice elev seminarist, care
s-a format aici, s-a putut `nt=lni, suflete[te cel
pu]in, cu personalitatea mitropolitului Visarion Puiu.
~n perioada 1990-1991 am fost trimis de
c\tre Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pe
atunci Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
s\-mi aprofundez studiile de doctorat `n
Teologie la Paris, la Institutul „Saint-Serge“.
~ns\, printre altele, mi-a indicat s\ adun orice
informa]ie despre via]a lui Visarion Puiu `n
Fran]a. Aceasta, a[ putea spune, a fost a doua
anul II (X) nr. 8

Da, `ntr-adev\r, se cunoa[te foarte bine
activitatea lui din ]ar\, mai ales cea pe care a
desf\[urat-o ca episcop, pentru ca, ulterior,
cronicile vremii s\ r\m=n\ t\cute. Foarte
multe detalii s-au aflat dup\ ce Biserica [i-a
rec\p\tat libertatea. Dup\ 1989 s-a reabilitat
con[tiin]a multor personalit\]i, care au suferit
pe timpul comunismului, una dintre acestea
fiind [i cea a mitropolitului Visarion Puiu. El
a fost singurul episcop canonic din Sinodul
Românesc, dup\ cum se [tie, care a r\mas `n
afara grani]elor ]\rii, f\r\ s\ cunoa[tem conjunctura. Peregrin\rile sale au `nceput `n august 1944 - c=nd a fost trimis de c\tre Patriarhul Nicodim s\ participe la hirotonia episcopului din Zagreb -, apoi, `n calitatea lui de
atunci, ca mitropolit al Basarabiei, a fost trimis `n Occident. Astfel, dup\ Zagreb, Croa]ia,

Visarion
Puiu,
Mitropolitul
Bucovinei
(1940)

a ajuns la Viena [i dup\ aceea la Praglia, o m\n\stire din Italia, unde a r\mas, se pare, pân\
`n 1947, când a trecut `n Elve]ia, dup\ care a
ajuns `n Fran]a, prin august-septembrie 1949.
Activitatea desf\[urat\ pe timpul [ederii lui `n
Fran]a este, `n cea mai mare parte, necunoscut\.
Una dintre dorin]ele Mitropolitului
Visarion Puiu, când a ajuns `n Occident, a fost de a-ii vedea pe români
aduna]i `ntr-oo episcopie româneasc\. Ne pute]i spune câteva lucruri
despre osteneala pe care ~naltpreasfin]itul Visarion a dedicat-oo acestui obiectiv?

~n momentul plec\rii sale din ]ar\, mitropolitul Visarion avea [i experien]a diasporei
11

Putem spune c\ Visarion Puiu a f\cut
prima biseric\ româneasc\, prima organizare bisericeasc\ româneasc\ a unei
episcopii `n diaspora.

INTERVIU

ruse[ti. Acolo erau organizate mai multe comunit\]i
ale celor proveni]i din
statele care se aflau `n spatele Cortinei de Fier - ru[i
albi, bulgari, iugoslavi,
rom=ni. Cunosc=nd fresca
diasporei ortodoxe, Visarion Puiu a ajuns, fiind
chemat, la Paris, la Biserica
„Sfin]ilor Arhangheli“, aproape de Sorbona. Aici, a
organizat comunitatea rom=neasc\ conform legilor
statului francez, ca o „asocia]ie cultual\“. ~n jurul acesteia s-au organizat românii, care erau deja `n Fran]a
[i c\rora li se ad\ugau cei
care sc\pau din România,
dup\ 1947-1948. Trebuie
spus c\, `n vremea aceea, la
Paris, `n jurul acestei Biserici s-au str=ns [i remarcabili intelectuali, proveni]i
din s=nul poporului rom=n
[i care, prin operele lor, aveau deja un impact asupra
culturii universale.
Mitropolitul Visarion Puiu adormit `ntru Domnul, la Viels-Maisons, Fran]a

Prima organizare
bisericeasc\
a rom=nilor
din diaspora
Ajung=nd `n acest context [i `n aceast\ comunitate, care c\p\ta form\ juridic\ [i se organiza [i din punct de vedere bisericesc, Visarion Puiu, fiind un om luminat, `[i d\ seama c\
trebuie s\ ata[eze canonic comunitatea rom=neasc\ unei Biserici Ortodoxe recunoscute.
Cum Biserica din ]ar\ era deja claustrat\ de
statul comunist, singura Biseric\ accesibil\
era a[a numita „L'Eglise hors frontiere“
(Biserica din afara frontierelor), care `[i avea
sediul `n Statele Unite, dar reunea comunit\]i
ale diasporei ortodoxe din `ntreaga Europ\.
Mitropolitul Visarion intr\ `n leg\tur\ cu episcopul ru[ilor albi din Europa, Ioan
Maximovici. Astfel, mitropolitul ortodox `ncearc\ s\ organizeze aceast\ comunitate [i s\
dea canonicitate unit\]ii rom=nilor din centrul
Parisului.
Sub jurisdic]ia mitropolitului Visarion
Puiu, care se afla la Paris, erau de fapt to]i românii care locuiau `n Italia [i Spania, Germania [i `n ]\rile din nordul Europei. Astfel s-a
constituit Episcopia Rom=nilor (liberi) din
Occident.

Aceasta a fost organizarea impus\ de contextul istoric de atunci. ~ns\, `n contextul actual, consider binevenit apelul Preafericitului
Patriarh Daniel, care `i `ndeamn\ pe to]i
românii din diaspora s\ vin\ sub omoforul
Bisericii Mame.
A[adar, putem spune c\ preindicativul organiza]iei biserice[ti actuale este dat de acest
mare mitropolit, Visarion Puiu, care a f\cut
prima biseric\ româneasc\, prima organizare
bisericeasc\ româneasc\ a unei episcopii `n
diaspora.

„Mitropolitul ortodox Besarion“
Când a]i ajuns, la `nceputul anilor
nou\zeci, la studii `n Fran]a,comunitatea româneasc\ ce mai [tia despre Visarion Puiu?

Din p\cate, activitatea lui era foarte pu]in
evocat\.
Din momentul organiz\rii episcopiei rom=nilor din diaspora [i-a dorit ca aceasta s\
fie sub jurisdic]ia Bisericii Mame. Dar, cum
contextul istoric nu era favorabil [i cum,
probabil, el a exprimat aceast\ idee mai accentuat, `n diverse momente, nefiind pe placul celorlal]i, acest fapt a dus la excluderea
ierarhului din comunitatea din strada Jean

de Beauvais, Paris, dat fiind c\, prin natura
situa]iei [i organiz\rii administrative, membrii acesteia puteau decide cine face parte
din aceasta [i cine nu. Mitropolitul Visarion,
cu triste]e, s-a retras acolo unde a fost
primit, `ntr-un sat din nordul Fran]ei. Acolo
a r\mas, `nsingurat, p=n\ ce [i-a dat ob[tescul sf=r[it. A fost `nmormântat de doi preo]i
ru[i [i `n prezen]a unor prela]i catolici, ca un
anonim.
~n perioada `n care m-am aflat `n Fran]a,
urmând cuvântul mitropolitului care m-a
trimis `n Occident, am fost `n satul respectiv
[i am constatat c\ amintirea sa era `nc\ vie,
de[i trecuser\ aproape 30 de ani de la mutarea
sa la cele ve[nice, `n anul 1964. Am g\sit
locuitori ai satului, care-[i aminteau `nc\ de
„mitropolitul ortodox Besarion“.

Re`nhumat `n cimitirul
Montparnasse
Ne-aa]i spus c\, `n 1992, osemin tele mitropolitului Visarion Puiu
au fost luate din Viels-M
Maisons [i
au fost duse la cimitirul Montpar nasse, din Paris. Ne pute]i oferi
c=teva detalii?

Da, `ntr-adev\r, mitropolitul Visarion a
murit `n exil - exilat fiind chiar [i de românii
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Cu ocazia comemor\rii din acest an a
avut loc lansarea oficial\ a unui blog
dedicat exclusiv memoriei Mitropolitului
martir Visarion Puiu.
din diaspora - `n Viels-Maisons, acolo unde a
tr\it ultimii ani ai vie]ii sale. De acolo osemintele sale au fost str\mutate - `n mare tain\ la Paris, `n cimitirul Montparnasse.
Dup\ 1990, comunitatea româneasc\ de la
Paris era condus\ de p\rintele Mihai Constandache, care e plecat din p\r]ile noastre, ale
Bac\ului, de la Târgu Ocna. Când am ajuns `n
Occident am intrat `n leg\tur\ cu p\rintele,
care a fost de acord s\ m\ primeasc\ [i pe
mine la slujb\, pentru a cânta la stran\ - la biserica unde a cântat [i Brâncu[i - la biserica ce
deservea comunitatea rom=nilor din Paris.
P\rintele Mihai Constandache a `nceput
demersurile ca osemintele mitropolitului
Visarion Puiu s\ fie aduse `n cimitirul
Montparnasse, unde comunitatea rom=neasc\
de]inea un morm=nt. S-au f\cut cele necesare
pentru translarea osemintele mitropolitului
Visarion. Procedura este foarte riguroas\, `n
Fran]a, iar p\rintele Mihai Constandache s-a
ocupat de aceast\ problem\ vreme de 2 ani.
De solu]ionarea ei, din punct de vedere juridic, s-a ocupat - un prieten al nostru, nepotul
p\rintelui - domnul Gheorghe Constandache,
care acum este `n Elve]ia.
~n contextul acesta, translarea osemintelor
a devenit mai simpl\. Domnul Costandache s-a
implicat `n ob]inerea documentelor necesare
deshum\rii [i `nhum\rii, dar [i a transport\rii
acestora prin diferitele departamente ale Fran]ei. Dat fiind c\ legea francez\ este foarte
strict\ `n aceast\ direc]ie, domnul Gh. Costandache a `nlesnit lucrurile, astfel `nc=t, `ntr-o
singur\ noapte, `n secret, osemintele mitropolitului Visarion au fost deshumate din acel cimitir din s\tucul din nordul Fran]ei [i `nhumate `n cimitirul Montparnasse. Dumnezeu mi-a
dat mie aceast\ bucurie, de a participa la re`nhumarea osemintelor ierarhului Visarion.
Documentele de translare s-au definitivat
`ntre timp, dar osemintele marelui mitroplit
fuseser\ deja depuse nu departe de cele ale lui
Br=ncu[i, Eugen Ionesco, p\rintelui Virgil
Ghiorghiu, Elvira Popescu, Emil Cioran etc.
A[a cum `n mare tain\ a fost `nmormântat,
tot a[a `n mare tain\ a fost re`nhumat. Doar
doi oameni au participat la acest moment, eu
[i dl Gh. Costandache. Aceasta fiind situa]ia,
nu am putut vedea toate osemintele lui, deoarece a fost adus `ntr-un co[ciug, iar acestea se
pecetluiesc. A fost depus `ntr-un mormânt care apar]ine, a[a cum am mai spus, Bisericii, fiind donat de c\tre o familie de români.
Nutrim speran]a c\ vor mai fi `nc\ o dat\
str\mutate din cimitirul parisian [i se vor aduce
`n ]ara pe care a p\r\sit-o `n circumstan]e at=t de
vitrege. Sper ca Dumnezeu s\-mi dea zile s\
tr\iesc [i acest eveniment.
anul II (X) nr. 8

Ucenicii Mitropolitului
Visarion Puiu
~mplinirea a 46 de ani de la
urcarea la Cer a Mitropolitul
martir Visarion Puiu (1879 1964) a prilejuit, [i `n acest
an, o serie de ac]iuni comemorative organizate la ini]iativa
asocia]iei care `i poart\
numele.
Astfel, cu binecuvântarea PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, manifest\rile au debutat cu o slujb\ de pomenire oficiat\ la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“, locul unde, la 22 decembrie 1905,
a fost tuns `n monahism [i a primit numele
de Visarion.

Ziditori `ntru
memoria marelui prelat
Printre cei care au participat la comemorarea marelui prelat [i c\rturar, `n acest an, au fost
prezen]i [i doi preo]i din Italia (unde a fost g\zduit câ]iva ani `n perioada pribegiei sale din
exil, la M\n\stirea Maguzzano-Verona), care
desf\[oar\ activitate misionar\ `n Moldova,
precum [i Pr. Ioan Neculoiu, din F\g\ra[. „~n
decursul celor peste zece ani de când membrii
Asocia]iei „Visarion Puiu“ [i-au propus s\ rea-

biliteze `n memoria românilor personalitatea
grandioas\ a celui comemorat, s-a `ntâmplat ca
foarte multe persoane s\ ni se al\ture `n
`nf\ptuirea acestei opere ziditoare. Mul]i dintre
ace[tia sunt români, oameni de o `nalt\ ]inut\
intelectual\, `ns\ al\turi de noi au venit [i
str\ini, aici remarcând `n mod deosebit presta]iile Pr. Manuel Oliveira sau ale Prof. Drd.
Marcian Marynowski, din Polonia. Cu ocazia
comemor\rii din acest an, am avut pl\cuta surpriz\ s\ ne `ntâlnim cu `nc\ un asemenea ucenic, Pr. Ioan Neculoiu, venit din Ardeal, de la
F\g\ra[“, a spus p\rintele protopop Florin }uscanu.

Visarion Puiu
`n spa]iul virtual
Tot cu ocazia comemor\rii din acest an,
a avut loc lansarea oficial\ a unui blog dedicat exclusiv memoriei Mitropolitului martir Visarion Puiu, astfel c\ cei care cunosc
mai pu]in via]a [i activitatea marelui ierarh
pot afla informa]ii relevante accesând
adresa de internet www.visarionpuiu.centerblog.net Blogul este realizat prin str\dania so]ilor Vasile [i Nicoleta Danci - jurnalist, respectiv profesor de informatic\ - [i,
chiar dac\ se afl\ `n faz\ de lucru, acesta
este `n m\sur\ s\ ofere repere importante,
bine documentate, legate de memoria celui
comemorat la `nceput de august. (Bogdan
MORO{ANU)
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Dumnezeirea Sfântului Duh, ca [i celelalte
prerogative ale Duhului Sfânt, aveau s\ fie
demonstrate la Sinodul II Ecumenic.

DOSAR

Istoricul Crezului constantinopolitan*
Dup\ ce au fost condamna]i la
Sinodul I Ecumenic, arienii [i-au
`ndreptat virulen]a atacurilor
`mpotriva Duhului Sfânt, `ncercând s\ impun\ anularea dumnezeirii acestuia, pornind de la
ideea c\ El este o creatur\ a
Fiului, având o pozi]ie intermediar\ `ntre Dumnezeu [i creatur\. Ace[ti eretici s-au mai numit macedonieni sau maratonieni. Denumirea de macedonieni
provine de la numele episcopului semiarian Macedoniu, depus
din scaun `n anul 360, de Sinodul din Constantinopol, ca eretic. Când Macedoniu a murit,
conducerea pnevmatomahilor a
luat-o diaconul Maratoniu, hirotonit de Macedoniu ca episcop de Nicomidia.
Egalitatea [i deofiin]imea Duhului Sfânt cu
Tat\l, precum [i cu Fiul au fost ap\rate [i teologhisite, `mpotriva pnevmatomahilor, de marii
P\rin]i [i teologi ai secolului al III-lea: Sfântul
Chiril al Ierusalimului, Sfântul Atanasie Cel
Mare, de P\rin]ii Capadocieni: Sfântul Vasile
Cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazians [i Sfântul Grigorie de Nyssa, de Sfântul Didim Alexandrinul, zis „Cel Orb“, [i de Sfântul Ambrozie al Milanului.

Formularea `nv\]\turii
ortodoxe despre Duhul Sfânt
Dumnezeirea Sfântului Duh, ca [i celelalte
prerogative ale Duhului Sfânt, aveau s\ fie demonstrate la Sinodul II Ecumenic. Acest sinod
a fost convocat de ~mp\ratul Teodosie I, la Constantinopol, `n anul 381, la care au participat
150 de sinodali. La Sinodul I Ecumenic pre[edin]i au fost Sfântul Eusta]iu al Antiohiei [i
Sfântul Alexandru al Alexandriei. La Sinodul II
Ecumenic, pre[edinte al lucr\rilor a fost Sfântul
Grigorie de Nazians. P\rin]ii Sinodului II Ecumenic, dup\ ce p\streaz\ [i confirm\ mai pe
larg `nv\]\tura ortodox\ de la Niceea, exprimat\
`n simbol, despre Dumnezeu Tat\l Creatorul [i

Interior din Biserica „Sf. Irina“ din Constantinopol,
unde s-a desf\[urat Sinodul al II-lea Ecumenic

Proniatorul a tot ceea ce exist\, despre Dumnezeu Fiul `ntrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, condamn\ erezia pnevmatomahilor [i m\rturisesc `n mod expres credin]a `n Duhul Sfânt, cea de a 3-a persoan\ a
Sfintei Treimi (articolul 8).
~n m\rturisirea credin]ei `n Duhul Sfânt,
Sfin]ii P\rin]i nu au introdus termenii Dumnezeu [i „de o fiin]\“, ca `n articolul 2, dedicat
dumnezeirii lui Hristos, pentru a menaja pe
cre[tinii care se fereau de orice formul\ nou\,
chiar dac\ aceasta nu f\cea altceva decât s\ exprime mai direct [i mai clar `nv\]\tura ortodox\ a
Bisericii. Pruden]a Sfin]ilor P\rin]i sinodali s-a
dovedit eficace. Erezia lui Macedoniu a fost p\r\sit\; formularea `nv\]\turii ortodoxe despre
Duhul Sfânt fixat\ `n sinodul constantinopolitan a r\mas neschimbat\, fiind confirmat\ de
celelalte sinoade ecumenice (`n special de si-

noadele III [i IV ecumenice). ~mpreun\ cu `ntregul text al simbolului Niceo-constantinopolitan, pe care `l folose[te peste tot `n slujbe [i rug\ciunile sale Biserica Ortodox\, dumnezeirea
Duhului Sfânt este exprimat\ `n m\rturisirea Sinodului II Ecumenic, adic\ `n articolul 8 al
Simbolului, prin atributul „Domnul de via]\ F\c\torul“, care implic\, pentru Duhul Sfânt, plenitudinea dumnezeirii.

~ncheierea dogmei Sfintei Treimi
Consubstan]ialitatea Duhului Sfânt cu Tat\l
[i cu Fiul este indicat\ [i subliniat\ `n m\rturisirea Sinodului II Ecumenic, `ndat\ dup\ ce se arat\ modul provenirii lui din Tat\l (purcedere),
prin cuvintele: „Cel ce `mpreun\ cu Tat\l [i cu
Fiul este `nchinat [i sl\vit...“, care exprim\, `n
al]i termeni, deofiin]imea [i egalitatea celor Trei
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Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu se face
cunoscut oamenilor, `n Biseric\,
`ncorporându-ii `n Sine, ca m\dulare
ale trupului S\u, prin Sfintele Taine.
persoane divine. Mai departe, `n acela[i articol
al Simbolului, Duhul Sfânt este ar\tat ca gr\ind
prin prooroci, descoperind, deci, pe Dumnezeu
oamenilor, cum ne `ncredin]eaz\, de altfel, [i
Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: „«Cele ce
ochiul n-a v\zut [i urechea n-a auzit, [i la inima
omului nu s-au suit, pe acestea le-a g\tit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El». Iar nou\ ni le-a
descoperit Dumnezeu prin Duhul S\u, fiindc\
Duhul toate le cerceteaz\, chiar [i adâncurile lui
Dumnezeu. (I Corinteni 2, 9-10). Duhul Sfânt
este sufletul [i via]a Bisericii, este plenitudinea
vie]ii dumnezeie[ti rev\rsate `n Biseric\ prin
Iisus Hristos. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu se
face cunoscut oamenilor, `n Biseric\, `ncorporându-i `n Sine, ca m\dulare ale trupului S\u,
prin Sfintele Taine, care sunt lucr\rile lui Hristos `n Duhul Sfânt. Iat\ aici ra]iunea pentru care
Simbolul Constantinopolitan formuleaz\, succint, `nv\]\tura despre Biseric\, indicându-i notele ei specifice: unitatea, sfin]enia, sobornicitatea [i apostolicitatea (articolul 9), `nv\]\tura despre Botez [i, prin aceasta, despre toate Tainele
Bisericii (articolul 10) [i `nv\]\tura despre `nvierea mor]ilor (articolul 11) [i via]a ve[nic\
(articolul 12).
Cu m\rturisirea credin]ei `n Duhul Sfânt, la
Sinodul II Ecumenic, se `ncheia, `n toate elementele ei, dogma Sfintei Treimi, ca baz\ a
m\rturisirii noastre `n Hristos. Fiul [i Duhul
Sfânt `[i au originea `n Tat\l mai `nainte de to]i
vecii, Fiul prin na[tere, iar Duhul Sfânt prin
purcedere. „Noi cunoa[tem c\ exist\ deosebiri
`ntre na[tere [i purcedere, dar care este modul
deosebirii nu [tim deloc. Na[terea Fiului din Tat\l [i purcederea Sfântului Duh sunt simultane“
(Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica 1, 8).

Adaosul „Filioque“
Biserica romano-catolic\ a introdus `n Crez
adaosul „filioque“, adic\ purcederea Duhului
Sfânt [i de la Fiul. Pe baza textului din Evanghelia Sfântului Ioan capitolul 15, versetul 16,
to]i Sfin]ii P\rin]i `nva]\ purcederea Duhului
Sfânt numai de la Tat\l [i nu [i de la Fiul. Singurul principiu `n Treime este Tat\l. A sus]ine
„filioque“ `nseamn\ a afirma nedeplin\tatea Tat\lui `n a purcede pe Duhul Sfânt. Dar dac\ este
nedeplin `n a purcede pe Duhul Sfânt, `nseamn\
c\ a fost nedeplin [i `n a na[te pe Fiul. „Filioque“ sparge unitatea [i comuniunea desvâr[it\ a
Persoanelor Sfintei Treimi.
Sfântul Grigorie Palama (†1359) teologhise[te: „Pe Acesta (pe Duhul) ~l cere de la Tat\l
ca Duh al Adev\rului [i al ~n]elepciunii [i al Cuvântului... [i prin el se bucur\, `mpreun\ cu Tat\l, care se bucur\ de El (de Fiul)... C\ci Duhul
Sfânt este aceast\ bucurie, dinainte de veci, a Tat\lui [i a Fiului, fiind comun\ lor `n ce prive[te
folosirea, pentru care fapt este trimis, de amândoi, la cei vrednici. Dar este numai al Tat\lui `n
anul II (X) nr. 8

Sf. Grigorie Palama, unul dintre teologii Sfintei Treimi

ce prive[te existen]a, de aceea numai din El
purcede“ (Capetele Teologice, capitolul 36). ~n
sensul acesta, Duhul Sfânt face leg\tura `ntre
Tat\l [i Fiul, f\r\ s\ `nceteze a fi o persoan\ distinct\ [i f\r\ s\ purcead\ [i de la Fiul. Adaosul
„filioque“ `n Crez nu are justificare scripturistic\ [i patristic\, precum nu are o baz\ logic\ pentru ra]ionamentul dogmatic.

„Crezul“ `n cultul
divin ortodox
Simbolul Niceo-Constantinopolitan este
sinteza `nv\]\turii Bisericii, care explic\ apartenen]a noastr\ eclesial\ [i de care este dependen-

t\ `ns\[i mântuirea noastr\. De aceea, Crezul se
roste[te la Botez [i la Sfânta Liturghie. La Botez
pentru a ar\ta c\ noul botezat prime[te credin]a
cea adev\rat\ `n Sfânta Treime [i devine membru al Bisericii `n care se p\streaz\ adev\rul
atotcuprinz\tor al mântuirii omului.
La Sfânta Liturghie, prin rostirea Crezului,
se arat\ c\ aducerea jertfei se face numai de cei
care sunt `n credin]a cea adev\rat\. Numai credincio[ii care p\streaz\ credin]a (dogma) adev\rat\ pot participa la jertf\ lui Hristos c\ s\ `nvieze cu El.
Crezul este dovada iubirii lui Dumnezeu fa]\ de noi [i m\rturisirea Lui de c\tre noi este recunoa[terea acestei dovezi a iubirii Lui. Iar
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Sfântul Maxim M\rturisitorul vede `n rostirea
comun\ a Crezului, dup\ s\rutarea reciproc\,
semnul ve[nicei mul]umiri [i preasl\viri unite [i
unitare a lui Dumnezeu de c\tre noi.

DOSAR

m\rturisirea Lui `n comun este manifestarea iubirii noastre `ntreolalt\ `ntemeiat\ pe iubirea
Lui fa]\ de noi. E o manifestare a sobornicit\]ii
Bisericii `n dreapta credin]\ `ntemeiat\ pe m\rturisirea comun\ fa]a de noi [i a dragostei noastre fa]\ de El [i `ntre noi, mai ales c\ `l rostim `n
toate Bisericile.

Rostirea comun\ a Crezului,
semnul ve[nicei m\rturisiri
M\rturisirea credin]ei noastre `n nem\surata iubire a lui Dumnezeu fa]\ de noi este revelat\ prin faptul c\ ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu
Cel de o fiin]a cu Tat\l, s-a f\cut pentru noi [i
pentru a noastr\ mântuire om, S-a r\stignit [i
a `nviat ca s\ ne asigure [i nou\ ~nvierea [i
via]a veacului ce va s\ vie. Credincio[ii se
preg\tesc prin m\rturisirea comun\ a Crezului
s\ primeasc\ pe Acela[i Hristos prin Sfânta
~mp\rt\[anie, a[a cum se preg\tesc s\-L primeasc\ `n Taina Botezului, sau s\-L reprimeasc\ `n Taina M\rturisirii sau, `n sfâr[it,
cum se preg\tesc cei ce urmeaz\ s\ primeasc\
harul Arhieriei. Sfântul Maxim M\rturisitorul
vede `n rostirea comun\ a Crezului, dup\ s\rutarea reciproc\, semnul ve[nicei mul]umiri [i
preasl\viri unite [i unitare a lui Dumnezeu de
c\tre noi. El teologhise[te astfel: „M\rturisirea dumnezeiescului Simbol al Credin]ei, f\cut\ de c\tre to]i, `nseamn\ m\rturisirea tainic\ ce o vom aduce `n vecii vecilor prea`n]eleptei purt\ri de grij\ a lui Dumnezeu, prin ra]iunea [i motivele uimitoare prin care ne-am
mântuit (P.G. 91, col. 796). De aceea, expresia „U[ile, U[ile...“ poate avea [i sensul: „deschide-]i u[ile min]ii voastre pentru `n]elegerea
con]inutului mântuitor al Crezului“
Rostirea Crezului se `ncheie cu asigurarea
vie]ii ve[nice pe seama noastr\, de pe urma ~ntrup\rii, r\stignirii [i a ~nvierii Fiului lui Dumnezeu pentru noi.~n ea se arat\ deplin\tatea iubirii lui Dumnezeu pentru noi. M\rturisind cre-

din]a `n ea m\rturisim iubirea des\vâr[it\ [i ve[nic\ a lui Dumnezeu fa]\ de noi.~n vreme ce
credincio[ii rostesc Crezul, preotul roste[te [i el
Crezul [i ridic\ aerul de pe Sfântul Disc [i Sfântul Potir, leg\nându-l deasupra lor. Natura cosmic\ nu mai acoper\ pe Hristos Mântuitorul
Care se jertfe[te, ci se clatin\ de team\ `n jurul
Lui. Iubirea lui Dumnezeu revelat\ prin Hristos
Cel `ntrupat [i jertfit se cunoa[te `n vremea m\rturisirii a ceea ce a f\cut El pentru noi [i prin aceast\ ar\tare descoperit\ a jertfei [i ~nvierii lui
Hristos. Ar\tarea lor descoperit\ pune `n stare
de cutremur toat\ crea]ia, inclusiv cea `ngereasc\, amintind de cutremurul ce s-a petrecut la
r\stignirea [i ~nvierea Domnului, când `ngerul a
ridicat piatra de pe mormânt (Matei 27, 51; 28,
2). De aceea, dup\ articolul al 5-lea al simbolului („{i a `nviat a treia zi dup\ Scripturi“) `nceteaz\ cl\tinarea „aerului“. ~nvierea a fost actul
cel mai minunat [i mai iubitor al Preasfintei
Treimi fa]\ de om [i crea]ia Sa.

Generalizarea rostirii Crezului
Simbolul Niceo-Constantinopolitan este
sinteza `nv\]\turii Bisericii, bazat\ pe Revela]ia
divin\. ~n el se cuprind implicit, `ntr-o form\
concentrat\, nu numai dogma hristologic\, formulat\ [i aprofundat\ la Sinoadele III, IV [i VI
Ecumenice, ci [i cea mariologic\ (Sinodul V
Ecumenic) [i cultul sfin]ilor [i al icoanelor, `ntemeiate pe ~ntruparea Fiului lui Dumnezeu (Sinodul VII Ecumenic).
Dat fiind cuprinsul s\u doctrinar atotcuprinz\tor, Crezul, pe care `l rostim cu evlavie `n sfintele l\ca[uri [i despre care `nv\]\ elevii la ora de
religie, a `nlocuit toate celelalte forme de m\rturisire a credin]ei, pân\ la anul 381, generalizându-se `ntr-un timp foarte scurt, prin lucrarea
Providen]ei divine, `n cultul Bisericii Ortodoxe
de pretutindeni. (pr. prof. Ctin LEONTE)
* CONTINUARE DIN NUM|RUL TRECUT (CRONICA
ROMANULUI, AN II (X), NR. 7, IULIE 2010, PG. 22-24)
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„Binecuvânt\m `nceputul anului
[colar 2010-2011“


Mesajul PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul adresat elevilor
[i pedagogilor, la `nceputul anului [colar 2010-2011 

~n fiecare an, la mijlocul lunii septembrie,
[coala româneasc\ `mbrac\ haina emo]iei `nceputului de an [colar. De la colegiile cele mai renumite [i pân\ la modestele [coli]e din cele mai
greu accesibile c\tune, se simt intensitatea momentului [i entuziasmul, prospe]imea plin\ de
speran]a devenirii. Dup\ o vacan]\ reconfortant\, [coala [i-a redeschis por]ile, invitându-[i elevii s\ guste din nectarul cunoa[terii, dând fiec\ruia dup\ propria capacitate [i disponibilitate.
~n spa]iul românesc, [coala este prelungirea
pridvorului Bisericii, f\când din cult [i cultur\ o
unitate de fond, dând fiin]ei umane sursa complet\ [i transfiguratoare a devenirii sale. Leg\tura intim\ dintre Biseric\ [i {coal\ se justific\
[i prin aceea c\ `nceputul de an [colar corespunde oarecum `nceputului anului bisericesc. Educa]ia [i spiritualitatea nu trebuie s\ se manifeste
`n planuri paralele, chiar dac\ unele curente
contemporane au creat bre[e, care par irecuperabile, `ntre [tiin]\ [i religie, ci ele trebuie s\ devin\ un tot unitar, asemenea unei fiin]e `n care
mintea [i inima s-au reg\sit `ntr-o unitate restaurat\, c\ci {coala [i Biserica sunt ra]iunea [i
sim]irea fiin]ei na]ionale.
Biserica binecuvinteaz\ activitatea educa]ional-formativ\ desf\[urat\ `n [coal\ de c\tre
profesori, care sunt asemenea sculptorilor ce
prin cuvânt cioplesc min]ile [i caracterele atâtor
genera]ii care cresc `n societate, purtând amprenta lor. Tinerii trebuie s\ con[tientizeze faptul c\ cele trei cicluri [colare preuniversitare

sunt etape ale asimil\rii informa]ionale, dar `n acela[i timp, poate
mai important,
punctul de plecare spre un destin
asumat.
Tr\im `ntr-o
societate atins\ de
criza economic\,
`n care unii copii,
de[i ar dori, nu
pot beneficia de o
educa]ie decent\
`n cadrul [colar,
`n timp ce al]ii abandoneaz\ [coala din cauza unor
PS Ioachim Episcop-vicar B\c\uanul `n mijlocul
conjuncturi nefavorabile sau pl\gi
colectivului de elevi [i cadre didactice ale [colii
ale imoralit\]ii. ~n
„Al. I. Cuza“ din Bac\u (19 aprilie a.c.)
aceste condi]ii,
trebuie s\ ne adun\m spiritul [i s\ alegem [coa- cunoa[tere [i `n permanen]\ binecuvânta]i din
la, ca cea care singur\ de]ine formula dep\[irii ve[nicul izvor al cuno[tin]ei.
acestor neajunsuri.
Binecuv=nt\m `nceputul anului [colar
S\ nu uit\m niciodat\ c\ Dumnezeu exist\, 2010-2011, cu n\dejdea sporit\ c\ Dumnezeu
c\ ne iube[te [i este singurul care ne d\ruie[te va ilumina min]ile tuturor copiilor [i tinerilor
puterea de a dep\[i orice fel de criz\, economic\ [colari ca s\ poat\ aduna din c\r]ile deschise ca
sau spiritual\, [i Cel care ne garanteaz\, `n pers- o floare nectarul [tiin]ei ziditoare `n perspectiva
pectiva ve[niciei, la orice vârst\ biologic\ ne-am form\rii noilor vl\stare din arborele neamului
afla, c\ r\mânem copiii S\i, ve[nic `nseta]i de din care fac parte.

Seminarul „Sf. Gheorghe“,
primul `ntre liceele teologice din ]ar\
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman este una dintre cele mai vechi
institu]ii de `nv\]\mânt liceal din centrul Moldovei, fiind `nfiin]at `n anul 1858 [i reprezentând, de-a lungul istoriei, un izvor nesecat, de
unde tinerii s-au putut `mp\rt\[i din tezaurul `nv\]\turilor de credin]\ ale Bisericii.
Personalul didactic al acestei [coli, condus
ast\zi, cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, de c\tre PC Pr. S`nic\ Palade, a fost [i este preocupat permanent de evoanul II (X) nr. 8

lu]ia intelectual\ [i spiritual\ a tinerilor care doresc s\ se implice `n mod activ `n via]a Bisericii.
Rezultatele bune ob]inute de-a lungul timpului de elevi, la examenele de bacalaureat, la
olimpiadele [colare, la diferitele concursuri [i
festivaluri na]ionale [i interna]ionale sunt ast\zi
reconfirmate de locul frunta[ pe care `l ocup\
seminarul nostru `ntr-un top realizat la nivel na]ional pentru institu]iile de `nv\]\mânt liceal.
~n topul celor mai bune licee din România
pentru anul 2010, top realizat de site-ul educa]ional AdmitereLiceu.ro, Seminarul Teolo-

gic Ortodox „Sf. Gheorghe“ din Roman ocup\
primul loc la nivel na]ional, la sec]iunea seminarii teologice - [coli voca]ionale, clasându-se
pe acela[i loc [i `n topul tuturor liceelor din
jude]ul Neam]. Acest clasament a fost alc\tuit
av=ndu-se `n vedere urm\toarele criterii: media de admitere (50%), media de la examenul
de BAC (30%) [i media rezultatelor ob]inute
la olimpiade (20%). Au primit punctaje 1.516
[coli din `ntreaga ]ar\, colegii na]ionale, licee
voca]ionale, licee tehnice [i [coli de arte [i
meserii. (arhid. Adrian CIOBANU)
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Valorificarea moral-educativ\ a vie]ii
sfin]ilor `n cadrul orelor de religie
Religia reprezint\ leg\tura liber\, con[tient\ [i personal\ a
omului cu Dumnezeu. Ea nu se
poate m\rturisi decât prin tr\ire [i via]\ religioas\, prin aceasta `n]elegându-se ceea ce
omul simte, gânde[te [i se manifest\ fa]\ de Dumnezeu `n anumite momente ale vie]ii.
Ca disciplin\ de `nv\]\mânt, ea
are rolul unui liant `ntre disciplinele care L-au pierdut, sau
din diferite motive nu L-au cunoscut niciodat\ pe Dumnezeu.
Sunt multe `ntreb\ri la care elevii nu g\sesc r\spunsuri doar
din materiile studiate. Astfel,
vor `n]elege mai bine rostul omului `n lume [i ordinea perfect\
pe care Proniatorul a stabilit-o.
Ea este a[adar o necesitate a firii umane, nu numai o porunc\
a lui Dumnezeu [i se manifest\
ca o sete de cunoa[tere.
Scopul reintroducerii religiei ca disciplin\
de `nv\]\mânt `n [coal\ este de a modela caractere [i de a-l apropia pe om de Dumnezeu. Ea
trebuie s\ fie studiat\ la diferite niveluri deoarece dezvoltarea psiho-fizic\ dureaz\ pân\ la terminarea liceului [i influen]eaz\ modul de gândire a viitorului om matur. Pentru realizarea acestui obiectiv, valorificarea moral educativ\ a
cultului sfin]ilor este de mare importan]\.

Cultul sfin]ilor `n Ortodoxie
Cultul Sfin]ilor a ocupat [i ocup\ un loc deosebit `n evlavia [i via]a Bisericii. Ei sunt mijlocitorii [i protectorii no[tri `n fa]a tronului lui
Dumnezeu. Prezen]a lor binecuvântat\ `n Biseric\ se manifest\ prin via]a demn\ de urmat,
prin icoanele [i moa[tele f\c\toare de minuni.
Sfin]ii sunt prietenii no[tri care se roag\ [i ne ajut\ `n lupta cu toate `ncerc\rile vie]ii de aici [i

`n str\duin]ele fiec\ruia de a p\stra mereu leg\tura con[tient\ cu Mântuitorul Hristos.
~n Ortodoxie cultul sfin]ilor se `ntemeiaz\
pe dou\ puncte de credin]\: pe de o parte credin]a c\ omul, primind Tainele Bisericii, prime[te harul ca energie necreat\ a Lui Dumnezeu, [i prin aceast\ energie sau lucrare `[i cur\]\ via]a personal\ de patimi; iar pe de alt\ parte credin]a `n continuarea unei astfel de vie]i
spre ve[nica existen]\ viitoare.
Cele dou\ puncte de credin]\, implicate `n
cultul sfin]ilor `n Ortodoxie, au o solid\ temelie
evanghelic\ sau apostolic\.

Din exemple, elevii
`nv\]\ cel mai bine
Despre s\l\[luirea Lui Hristos, sau a Duhului S\u, respectiv a puterii [i lucr\rii dumnezeie[ti necreate `n cei ce se alipesc cu credin]\ de
Hristos, vorbe[te Mântuitorul de nenum\rate
ori „Dac\ M\ iube[te cineva, p\zi-va cuvântul
Meu [i Tat\l Meu `l va iubi pe el [i vom veni la
el [i ne vom face loca[ la el (Ioan 14, 23). Sau:
„Nu v\ voi l\sa singuri, ci voi veni la voi“ (Ioan
14, 18). {i precizând c\ acest\ s\l\[luire nev\zut\ sau dohovnicesc\ `n cei ce vor crede `n El va
avea loc dup\ ce se va `n\l]a la cer, spune „~nc\
pu]in timp [i lumea nu M\ va mai vedea, voi

`ns\ M\ ve]i mai vedea; pentru c\ Eu sunt viu [i
voi ve]i fi vii. ~n ziua aceia ve]i cunoa[te c\ Eu
sunt Tat\l Meu [i voi `ntru Mine [i Eu `ntru voi“
(Ioan 14, 19-20).
Din exemple elevii `nv\]\ cel mai bine, a[a
c\ minunile f\cute de sfin]i sunt o m\rturie clar\
a faptului c\ Dumnezeu este cu ei [i `i iube[te
foarte mult. O parte din ei au f\cut minuni chiar
`n timpul vie]ii p\mântene. A[a, proorocul Elisei vede fapta rea a slujitorului s\u, Ghizei [i o
pedepse[te (IV Regi 5, 26), deasemenea el [tie
ce se va `ntâmpla la curtea regelui Siriei (cf. IV
Regi 6, 12), Sfântul Apostol Petru `nvie pe Tavita la Iope (Fapte 9, 36-42), ca mai apoi, `mpreun\ cu Sfântul Ioan la templu, s\ vindece un
olog din na[tere (Fapte 20, 9-12), Sfântul Apostol Pavel `nvie pe tân\rul Eutihie la Troa (Fapte
20, 9-12). Puterea lucr\rii minunate a sfin]ilor
nu izvora numai din persoana lor, ci [i din lucrurile `ntrebuin]ate de ei. Astfel, de exemplu,
cu mantia lui Ilie sunt desp\r]ite apele Iordanului (IV Regi 2, 14), iar osemintele lui Elisei `nvie un mort (IV Regi 13, 21). Umbra Sfântului
Apostol Pavel avea darul de a vindeca bolnavii
pe care-i umbrea (Fapte 5, 15), iar `n Faptele
Sfin]ilor Apostoli ni se spune c\ „Dumnezeu f\cea prin mâinile lui Pavel minuni neobi[nuite,
`ncât [i peste cei ce erau bolnavi se puneau
[tergare sau [or]uri purtate de Pavel, iar bolile
se dep\rtau de la ei“ (Fapte 19, 11-12).
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Prin ora de religie elevii `nva]\ c\ sfin]ii sunt
pentru noi m\rturii clare ale faptului c\
omul, datorit\ virtu]ilor dobândite `n acest\
via]\, `[i poate atinge scopul - mântuirea.
tos sau un pnevmatofor, un templu
viu, care poart\ `n sine pe Sfântul
Duh (I Cor. 6, 19).
Sfin]ii mijlocesc la Dumnezeu
pentru noi, fiind `ndemna]i de dragostea lor nesfâr[it\ fa]\ de oameni.
Ajutorul lor nu `nceteaz\ niciodat\.
Ei ajut\ `n timpul vie]ii pe cei care
li se adreseaz\ lor cu rug\ciuni, [i
vor fi de fa]\ la judecata final\ pentru a interveni `n favoarea celor
care i-au cinstit pe p\mânt.

Toate aceste fapte minunate au o `nsemn\tate aparte pentru sufletul curat
al elevilor [i sunt semne ale
prezen]ei [i lucr\rii lui
Dumnezeu `n lume, prin
oamenii s\i ale[i. Astfel,
ora de religie se transform\
`ntr-un izvor de ap\ vie, devine o or\ practic\.

Sfin]ii, m\rturii
ale realit\]ii
m=ntuirii
Complexitatea sfin]eniei
[i a tr\s\turilor sfântului este evident\. Prin ora de religie elevii `nva]\ c\ sfin]ii
sunt pentru noi m\rturii
clare ale faptului c\ omul,
datorit\ virtu]ilor dobândite
`n acest\ via]\, `[i poate atinge scopul - mântuirea.
Ei ne aduc lumina lui Hristos, ne sunt c\l\uzitori spre
Rai [i ne `nt\resc `n credin]\ prin via]a [i patimile lor.
Atitudinea lor eroic\, curajul, r\bdarea suferin]elor [i
statornicia `n credin]\, sunt
pilde gr\itoare la temelia
oric\rui bun cre[tin. Spre argumentare, lu\m exemplul Sfintei Felicita, care fiind `ntemni]at\, zicea: „Acum sunt eu cea care
suf\r. Altul va suferi `n mine, pentru c\ [i eu voi
suferi pentru El“. La fel a fost [i Sfântul Alexandru, care era medic, [i „nu scotea niciun suspin [i niciun strig\t, ci el se `ntre]inea cu Dumnezeu `n inima sa“. Despre Sfânta Blandina, care a suferit moarte martiric\ `mpreun\ cu fiul ei,
Pontic, `n vârst\ de 15 ani, se spune c\ fiind supus\ la cele mai mari chinuri „nu sim]ea nimic
din cauza ardoarei credin]ei sale, a fermit\]ii n\dejdii [i a aten]iei cu care se `ntre]inea cu Dumnezeu“. Pentru c\ martirii acceptau cu bucurie
crucea, ca pe singurul drum `n care poate fi `ntâlnit Hristos, via]a lor se `ncheia cu o doxologie, cu o rug\ciune de mul]umire [i binecuvântare a lui Dumnezeu pentru c\ i-a socotit vrednici de a-i primi `n acea clip\ martori ai Evangheliei (cf. Fapte 1, 8), p\rta[i la potirul lui
Hristos (Matei 20, 20) [i chema]i la `nviere `n
plin\tatea slavei.

Sfin]ii, modele de urmat

Elevii `nva]\ c\ invocarea sfin]ilor `n rug\ciune constituie expresia concret\ a comuniunii lor cu lumea noastr\, a unit\]ii [i identit\]ii Bisericii v\zute cu cea nev\zut\. Prin
realizarea virtu]ilor care au `mpodobit via]a
sfin]ilor, firea noastr\ se des\vâr[e[te, iar
Dumnezeu se pream\re[te `n noi. Ei se roag\
pentru noi [i astfel ne apropiem mai u[or de
Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel le scrie filipenilor: „Mul]umesc Dumnezeului meu ori
de câte ori `mi amintesc de voi, c\ totdeauna
`n rug\ciunile mele m\ rog pentru voi to]i cu
bucurie“ (Filip 3, 4).
Sfântul este omul rug\ciunii [i acesta `l
arat\ iar\[i unit cu Hristos. Rug\ciunea se
na[te din iubirea de Dumnezeu [i cuprinde `n
sine toate celelalte virtu]i. Prin conlucrarea
lor cu harul dumnezeiesc, sfin]ii au ajuns
`ntr-un anumit grad de realizare a asem\n\rii
cu Dumnezeu `n sfin]enie. Fiecare sfânt este
un hristofor, `ntrucât `n el se odihne[te Hris-

Prin puterea Lui Hristos aflat\
`n el, sfântul e o personalitate moral\ `n via]a Bisericii. ~ntreaga lui
via]\ este o ne`ncetat\ nevoin]\ duhovniceasc\ `n care postul, rug\ciunea, metaniile, ajun\rile [i privegherile, constituie mijloace de
`nt\rire a spiritului [i actualizare a
puterii lui asupra afectelor trupului
(cf. I Corinteni 9, 24-24).
Elevii con[tientizeaz\ faptul c\
sfin]ii sunt lumin\ lumii prin exemplul viu al credin]ei drepte [i prin
via]a sfânt\, devenind astfel modele de vie]uire pentru cre[tini. Virtu]ile sfin]ilor vor `ncununa fruntea
cre[tinului de mâine [i va ]ine aprins\ pururi `n sufletele lor flac\ra credin]ei.
Pentru ca aceste adev\ruri s\ ajung\ la sufletele copiilor, trebuie ca profesorul de religie
s\ cunoasc\ capacit\]ile intelectuale [i particularit\]ile lor de vârst\ pentru a selecta cele mai
bune metode spre a se putea face `n]eles.
Urmarea exemplului sfin]ilor `n via]a
noastr\ are ca scop pream\rirea lui Dumnezeu
de c\tre noi, a[a cum a fost pream\rit [i de c\tre ei, dar tocmai acest\ pream\rire are o putere des\vâr[itoare, pentru c\ cel ce pream\re[te pe Dumnezeu prin via]a sa nu r\mâne
neschimbat `n firea sa. Prin realizarea virtu]ilor care au `mpodobit via]a sfin]ilor, firea
noastr\ se des\vâr[e[te, iar Dumnezeu se
pream\re[te `n noi, prin m\sura `n care noi ne
sfin]im `n Hristos urmând pilda sfin]ilor s\i.
Aceasta este de fapt esen]a orei de religie.
(Prof. Cristina GORB|NESCU, Grupul
{colar D\rm\ne[ti)
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Inclusiv dogma Sfintei Treimi trebuie prezentat\
sub aspectul ei formativ adic\ s\ `n]eleag\ elevul
c\, odat\ ce suntem f\cu]i dup\ chipul Sfintei
Treimi, avem datoria s\ fim a[a cum `nv\]\m c\
este Sfânta Treime.

BISERICA
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Ora de religie - proiectarea [i planificarea
lec]iei `n con]inutul educativ
Ora de religie are un rol foarte
important `n procesul instructiv-educativ al elevului, a[a
cum au constatat marii pedagogi cre[tini din toate timpurile.
~n general, con]inutul procesului instructiv const\ din ansamblul structural de valori din domeniile [tiin]ei, culturii, practicii, sedimentate `n societate la
un moment dat, care devin
puncte de reper `n proiectarea
[i realizarea instruirii.
Organizarea pedagogic\ a con]inutului `nv\]\rii se realizeaz\ prin activit\]i de planificare,
programare, elaborare a manualului [i a a altor
materiale auxiliare, analiz\ a con]inutului manualului `n vederea dirij\rii `nv\]\rii. Planificarea con]inutului `nv\]\rii const\ `n identificarea obiectivelor de `nv\]\mânt [i ordonarea lor
`n timpul de [colarizare `n func]ie de obiective,
niveluri sau cicluri ale `nv\]\mântului, particularit\]i ale dezvolt\rii psihologice a elevilor [i
cerin]e ale normelor pedagogice.

Structura planific\rilor la
disciplina Religie ortodox\
Planificarea calendaristic\ (anual\, trimestrial\) a activit\]ilor de predare-`nv\]are rezult\
din confruntarea timpului disponibil de instruire cu timpul necesar unei clase de elevi pentru
a atinge anumite performan]e `n `nv\]are. Din
moment ce timpul disponibil este fixat prin planul de `nv\]\mânt ([i orientativ prin program\
analitic\), planificarea calendaristic\ trebuie
precedat\ de o activitate evaluativ\ diagnostic\,
pentru a preciza: timpul mediu realmente necesar clasei de elevi pentru a rezolva sarcinile de
`nv\]are, corespunz\toare obiectivelor [i a a atinge performan]ele anticipate, tipurile de strategii pedagogice optime adecvate dirij\rii `nv\]\rii elevilor din clasa respectiv\, tipurile de lec]ii [i e[alonarea lor `n timpul de instruire, succesiunea probelor de evaluare formativ\. A[adar,
pe baza rezultatelor diagnozei pedagogice se
procedeaz\ la planificarea calendaristic\ trimestrial\ sub form\ de tabel cu num\r\toarele
rubricii: con]inutul `nv\]\rii, unit\]i de con]inut,

dat\, obiective de referin]\ [i mijloace de `nv\]\mânt, moduri de evaluare, num\r de ore.

Dogma Sfintei Treimi,
sub aspect formativ
Con]inutul educa]iei religioase se refer\ la o
serie de elemente de ordin dogmatic, biblic, istoric, liturgic, moral, cu efect direct asupra form\rii religioase.
Orice credin]\ dogmatic\ se prezint\ ca un
corp unitar de idei, de dogme care `i sunt specifice. Adev\rurile revelate ale cre[tinismului
sunt necesare pentru formarea culturii religioase [i pentru structurarea credin]ei `n plan individual, subiectiv. (...) Credin]a, dogmele trebuie
prezentate [i transmise `n duh autentic cre[tin.
Inclusiv dogma Sfintei Treimi trebuie prezentat\ sub aspectul ei formativ adic\ s\ `n]eleag\ elevul c\, odat\ ce suntem f\cu]i dup\ chipul
Sfintei Treimi, avem datoria s\ fim a[a cum `nv\]\m c\ este Sfânta Treime [i c\ `nv\]area dogmei Sfintei Treimi nu ar fi decât o informare a
noastr\ f\r\ urm\ri practice. Tot a[a pentru fiecare dogm\ [i `nv\]\tura cre[tin\. La nivelul
programei trebuie s\ se reg\sesc teme extrase
din Vechiul [i Noul Testament. Prezentarea selectiv\ a capitolelor principale ale Biblicii se
dovede[te a fi deosebit de necesar\.
Sfânta Scriptur\ este o adev\rat\ hran\ pentru o minte curat\ [i o adev\rat\ doctorie pentru

cei care au nevoie de `ns\n\to[ire. ~n ea avem
istorie, avem etnologie, avem psihologie dar
avem `n primul rând persoan\, via]a, minunile,
`nv\]\turile Domnului nostru Iisus Hristos. Niciodat\ nu va insista suficient profesorul de religie `n a folosi Sfânta Scriptur\ la clas\. Trebuie, `n primul rând, s\-[i dea silin]a ca fiecare copil s\ aib\ Sfânta Scriptur\ ortodox\, sau m\car
Noul Testament. Din proprie ini]iativ\ s\ aduc\
Noul Testament copiilor. Dup\ accea s\ obi[nuiasc\ pe copii s\-l foloseasc\ [i s\ [tie s\ se orienteze `n el. Fie c\ pred\ `nv\]\tura dogmatic\, fie moral\, fie cult\, `ndrum\ri misionare,
totdeauna Sfânta Scriptur\ trebuie s\ fie piatra
de temelie a celor prezentate `n lumina Sfintei
Tradi]ii. Nu se poate concepe ora de religie f\r\
Noul Testament. Trebuie insuflata elevilor o adev\rat\ evlavie fa]\ de Noul Testament.
Trebuie copiii obi[nui]i de mici cu `nv\]\turi
din Sfânta Tradi]ie, al II-lea izvor al Revela]iei,
pentru c\ `nv\]\tura ei este de o valoare inestimabil\. Elevii trebuie ajuta]i s\ o cunoasc\ [i s\
aib\ o adânc\ evlavie fa]\ de ea, s\ o foloseasc\
drept c\l\uz\ `n `n]elegerea Sfintei Scripturi [i a
vie]ii `n duh a Bisericii.

Valen]ele educative
ale istoriei Bisericii
Istoria Bisericeasc\ prezint\ pagini care pot
`nfl\c\ra min]ile elevilor spre dragostea de Bi-
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Problema asisten]ei sociale merit\ s\
fie prezentat\ prin teme sau subteme
specifice la nivelul programei [colare.

seric\, inspirându-le dorin]\ ca ea s\ fie iar\[i la
fel de `nfloritoare ca `n vremea marilor mitropoli]i Varlaam, Dosoftei, Antim Ivirianul. Trebuie relevat copiilor, mai mult decât se face la
istorie, rolul Constantinopolului [i men]inerea
dreptei credin]e `n cultura [i civiliza]ia lumii.
Nu pot fi `n[irate aici toate momentele istorice
`n\l]\toare care pot fi prezentate copiilor, dar nu
putem trece peste Vie]ile Sfin]ilor care au constituit de-a lungul veacurilor hrana sufleteasc\ a
credincio[ilor no[tri, de la copii pân\ la cel mai
`n vârst\. Un copil care `ndr\ge[te Vie]ile Sfin]ilor, chiar dac\ nu ajunge la nivelul Sfin]ilor,
va fi oricum un bun cre[tin. Experien]ele patristice [i filocalice vor fi prezentate desigur, prin
aducerea `n aten]ie a ceea ce este revelator pentru situa]iile didactice concrete.
Cre[tinismul este nu numai o `nv\]\tur\, ci [i
practic\, celebrare, activitate cultic\. Fiecare element sacramental poart\ o semnifica]ie spiritual\ adânc\, ce merit\ s\ fie cunoscut\ [i respectat\. De aceea trebuie prezentate Sfintele Taine
[i Sfânta Liturghie, centrul vie]ii spirituale ortodoxe. De asemenea, se cer a fi prezentate `n
planificare teme despre rug\ciune practici religioase forme de administrare a sacrului `n diferite circumstan]e.
Religia cre[tin\ presupune o evident\ dimensiune moral\. Ea recomand\ [i sugereaz\
un traseu moral, un model existen]ial de perfec]ionare moral\, `n vederea accederii la un
statut existen]ial superior. Preceptele [i parabolele cu con]inut moral, prezente `n programa de religie, au o func]ionalitate formativ\
deosebit de important\.
Cre[tinismul se tr\ie[te la modul esen]ial `n
rela]ie cu al]ii, sub forma vizibil\ [i organic\ o
Bisericii. La rândul ei, Biserica este o institu]ie
deschis\ problemelor comunit\]ii. Problema asisten]ei sociale merit\ s\ fie prezentat\ prin teme sau subteme specifice la
nivelul programei [colare.
Determinarea succesiunii temelor se va face
respectându-se unele cerin]e psihopedagogice minimale, trebuie avut\ `n
vedere o ordonare progresiv\ de la simplu la complex, de la cunoscut la necunoscut. Dispunerea temelor pe cicluri sau ani de
studii trebuie s\ ]in\ cont
de particularit\]ile de vârst\ [i s\ respecte ritmurile
de `nv\]are specifice. Trebuie avut\ `n vedere sincronizarea structurilor tematice de la Religie cu celelalte tipuri de cuno[tin]e
de la disciplinele din aceanul II (X) nr. 8

la[i an de studiu (studiul Istoriei Bisericii Ortodoxe Rom=ne se completeaz\ fericit cu studiul
Istoriei Rom=nilor sau al geografiei patriei
[.a.m.d). Profesorii trebuie s\ dispun\ de suficient\ mobilitate [i autonomie `n adecvarea permanent\ a con]inuturilor stipulate prin documente [colare la trebuin]ele elevilor.

Adaptarea obiectivelor la context
Nu `ntotdeauna cei care concep programe
sau manuale sunt cei mai competen]i, ei neputând anticipa complexitatea unor situa]ii didactice determinate (ce vor elevii, cât pot asimila,
ce trebuin]e au, ce caren]e prezint\ etc). Se cuvine ca dasc\lii s\ discearn\, cu responsabilitate, ce con]inuturi sunt pretabile `n situa]ii didactice pe care le creeaz\ sau le coordoneaz\. Profesorul de religie trebuie s\ intervin\ creator [i,
la limit\, s\ creeze noi con]inuturi [i s\ le regândeasc\, s\ le adapteze la copiii cu care lucreaz\.
Planific\rile calendaristice anuale [i semestriale au menirea de a organiza activitatea `n
perspectiva de a gestiona timpul de `nv\]\mânt
[i de a asigura `ndeplinirea integral\ [i cu rezultate bune a programei [colare a disciplinei respective. ~n realizarea lor sunt urm\rite obiectivele cadru [i de referin]\ ale educa]ie religioase.
Obiectivele cadru se refer\ la formarea unor capacit\]i [i atitudini specifice religiei [i sunt urm\rite de-a lungul mai multor ani de studiu. Obiectivele de referin]\ se deosebesc prin raportarea obiectivelor cadru la con]inutul religiei,
disciplinei de `nv\]\mânt la nivelul unui an de
studiu [i la nivelul con]inutului `nv\]\rii.
~n elaborarea obiectivelor opera]ionale pentru nivelul de [colarizare primar un rol `l are cunoa[terea de c\tre profesorului de religie a
obiectivelor cadru [i de referin]\ [i a programelor [colare la urm\toarele discipline: Limba [i

Literatura Român\, Educa]ie Civic\, Muzic\,
Istorie, Geografie, {tiin]e. Acest lucru prezint\
doar avantaje majore: elevii lucreaz\ la nivelul
dat de particularit\]ile lor de vârst\ [i se realizeaz\ interdisciplinaritatea.
~n predarea religiei, un rol deosebit de important `l au obiectivele formativ educative, ele
eviden]iaz\ finalit\]ile educa]ie religioase [i
ceea ce prive[te comportamentul elevilor `n
via]a de cre[tin. Aceste obiective privesc `n
mod deosebit latura afectiv\ [i voli]ionala a personalit\]ii elevilor. Se precizeaz\ `n leg\tur\ cu
con]inutul fiec\rei lec]ii, dar se urm\resc pe
parcursul mai multor ani de studiu.

Planificarea activit\]ii
`n perioadele de evaluare
Pentru perioada de evaluare, profesorul va
`ntocmi planific\ri calendaristice `n care evaluarea trebuie s\ aib\ obiective clar definite [i
moduri eficiente de investigare a rezultatelor
[colare pentru fiecare elev [i pentru con]inuturile care vor fi evaluate. Evaluarea trebuie s\ se
fac\ pe parcursul `ntregului an [i, `n mod special, `n perioada de evaluare de la sfâr[itul
fiec\rui semestru, atunci când se face evaluarea
sumativ\. Dac\ obiectivele opera]ionale corespunz\toare lipsesc `n faza de proiectare sau nu
au fost stabilite `n concordan]\ cu resursele
umane [i materiale existente, evaluarea nu se
poate face obiectiv.
Proiectarea [i realizarea optim\ a activit\]ii
instructiv-educative depind de felul cum se desf\[oar\, dimensioneaz\ [i articuleaz\ componentele materiale, procedurale [i organizatorice. Profesorul de religie trebuie s\ [tie s\ selecteze [i s\ favorizeze `n mod adecvat manualele
puse la dispozi]ie de instan]ele superioare.
Deseori este nevoie de o evaluare ini]ial\ pentru a proiecta
un program educativ `n cuno[tin]\ de cauz\, prin care s\ se
stabileasc\ timpul alocat fiec\rei teme, o metodologie adecvat\, teme suplimentare sau `n
concordan]\ cu specificul clasei, al grupei etc. Este limpede
pentru oricare profesor c\ pentru eficien]a la catedra nu sunt
suficiente doar cuno[tin]ele ce
se leag\ de materia respectiv\.
Este nevoie [i de st\pânirea
normelor metodologice `n domeniu, pentru cunoa[terea temeinic\ a con]inutului [i proiectarea [i planificarea materiei conform statutului pred\rii `nv\]\rii religiei `n [coal\.
(Pr. Prof. Dr. Constantin
LEONTE)
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~n demersul didactic accentul cade atât pe predarea cuno[tin]elor, cât [i pe utilizarea mijloacelor
didactice menite s\ faciliteze `nv\]area.

BISERICA
{I {COALA

Metode de predare-`nv\]are
la disciplina religie
Ora de religie, reintrodus\
dup\ evenimentele din decembrie 1989, ca o binecuvântare
a lui Dumnezeu, `n aria curricular\ „Om [i societate “, a devenit o realitate obi[nuit\ `n
cadrul procesului de `nv\]\mânt din România. To]i elevii,
`ncepând cu primul an de
[coal\ [i pân\ la ultimul an
de liceu, au posibilitatea de a
fi informa]i, cu privire la valorile religioase [i educa]i `n
privin]a dobândirii abilit\]ilor necesare tr\irii `n conformitate cu valorile religioase
cunoscute [i `mbr\]i[ate.
~n contextul societ\]ii de ast\zi, Biserica
acord\ copiilor o aten]ie deosebit\, deoarece
ace[tia au nevoie de a fi `nso]i]i, `ndruma]i,
coordona]i printr-o educa]ie specific\, spre
cunoa[terea Domnului Iisus Hristos. Pe
lâng\ familie [i Biseric\, [coala are un rol
formativ `n educarea tinerei genera]ii. Predarea religiei `n [coal\ este un serviciu educativ `n formarea noilor genera]ii, menit\ s\
formeze personalit\]i tinere dotate cu for]\
moral\ [i deschise spre valorile drept\]ii, iubirii [i ale p\cii, capabile s\ foloseasc\ bine
propria libertate. (...)

Ora de religie trebuie
privit\ mai ales din
perspectiva moralei cre[tine
Profesorul de religie trebuie nu doar s\ informeze, ci s\ formeze caractere cre[tine la
`n\l]imea chem\rii Mântuitorului Iisus Hristos, prin urmarea `nv\]\turii Sale. Modelul suprem de Educator, de ~nv\]\tor prin excelen]\
este Domnul Iisus Hristos care spune despre
Sine: „Eu sunt Lumina Lumii, cel ce ~mi urmeaz\ Mie nu va umbla `n `ntuneric, ci va avea lumina vie]ii“ (Ioan 8, 12). „Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a. Nimeni nu vine la Tat\l
meu decât prin Mine“ (Ioan 14, 6), Cel ce

vrea s\ `n]eleag\ pe deplin [i cu pl\cere cuvintele lui Hristos trebuie s\ `[i rânduiasc\ toat\
via]a dup\ via]a Lui“ (Gerson, 1990, p. 13)
~n demersul didactic accentul cade atât pe
predarea cuno[tin]elor, cât [i pe utilizarea mijloacelor didactice menite s\ faciliteze `nv\]area. Con]inuturile religioase care se transmit
sunt selectate cu grij\ dup\ criterii psihopedagogice; sunt dimensionate cele mai pertinente
metode de predare-`nv\]are, utiliz=nd Studiul
Vechiului [i Noului Testament, Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vie]ile sfin]ilor, precum [i o serie de lucr\ri de psihopedagogie, psihologie [colar\ [i
de metodic\ a pred\rii religiei `n [coal\.
Metodele de `nv\]\mânt reprezint\ c\ile
folosite `n [coal\ de c\tre profesor `n a-i sprijini pe elevi s\ descopere via]a, natura, lumea,
lucrurile, [tiin]a. Ele sunt totodat\ mijloace
prin care se formeaz\ [i se dezvolt\ priceperile, deprinderile [i capacit\]ile elevilor de a
ac]iona, de a folosi roadele cunoa[terii transformând exteriorul `n facilit\]i interioare, formându-[i caracterul [i dezvoltându-[i personalitatea moral-cre[tin\.

~nv\]area `n grup exerseaz\
capacitatea de decizie
Cerin]a primordial\ a educa]iei progresiviste, cum spunea Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificat\ bazat\ pe `mbinarea activit\]ilor de `nv\]are [i de munc\
independent\, cu activit\]ile de cooperare, de
`nv\]are `n grup.
~nv\]area `n grup exerseaz\ capacitatea de decizie [i de ini]iativ\, d\ o not\ mai personal\ muncii, dar [i o complementaritate mai mare aptitudinilor [i talentelor, ceea ce asigur\ o participare
mai vie, mai activ\, sus]inut\ de foarte multe elemente de emula]ie, de stimulare reciproc\, de cooperare fructuoas\. (Ioan Cerghit, 1997, p. 54)
Specific metodelor interactive de grup este
faptul c\ ele promoveaz\ interac]iunea dintre
min]ile participan]ilor, dintre personalit\]ile lor,
ducând la o `nv\]are mai activ\ [i cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determin\
„identificarea subiectului cu situa]ia de `nv\]are
`n care acesta e antrenat“ (idem), ceea ce duce
la transformarea elevului `n st\pânul propriei
sale transform\ri [i form\ri.
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~n condi]iile unor sarcini simple, activitatea `n grup este stimulativ\,
generând un comportament conta gios [i o str\danie competitiv\.
Metodele interactive urm\resc optimizarea
comunic\rii, observând tendin]ele inhibitorii
care pot ap\rea `n interiorul grupului“. (Ion Ovidiu Pâini[oar\, 2003, p. 140)
~n condi]iile unor sarcini simple, activitatea
`n grup este stimulativ\, generând un comportament contagios [i o str\danie competitiv\; `n rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de
probleme, ob]inerea solu]iei corecte e facilitat\
de emiterea de ipoteze multiple [i variate (D.
Ausubel, 1981) De asemenea, interac]iunea `n
grup stimuleaz\ efortul [i productivitatea individului. E important\ pentru autodescoperirea
propriilor capacit\]i [i limite, pentru autoevaluarea. Exist\ o dinamic\ intergrupal\, cu influen]e favorabile `n planul personalit\]ii. Subiec]ii
care lucreaz\ `n echip\ sunt capabili s\ aplice [i
s\ sintetizeze cuno[tin]ele `n moduri variate [i
complexe, `nv\]ând `n acela[i timp mai temeinic decât `n cazul lucrului individual. Munca `n
echip\ dezvolt\ capacit\]ile elevilor de a lucra
`mpreun\ - component\ important\ pentru via]\
[i pentru activitatea lor profesional\ viitoare.
(Johnson, 1983, p. 3) (...)
Activ „este elevul care depune un efort de
reflec]ie personal\, interioar\ [i abstract\, care
`ntreprinde o ac]iune mintal\ de c\utare, de cercetare [i redecoperire a adev\rurilor, de elaborare a noilor cuno[tin]e“. Activismul exterior
„vine deci s\ serveasc\ drept suport material“
activismului interior „psihic, mintal, s\ devin\
purt\tor al acestuia“ (Ioan Cerghit, 1997, p. 7)

Metode tradi]ionale [i moderne
La ora de religie pot fi folosite atât metodele
tradi]ionale, cât [i cele noi, moderne. Prezent\m
`n continuare c=teva dintre aceste metode:
 EXPUNEREA - care const\ `n prezentarea de c\tre profesor a unor cuno[tin]e noi, pe cale oral\, `n
structuri bine `nchegate, ceea
ce garanteaz\ o eficien]\ sporit\, prin transmiterea unui volum mare de informa]ii `ntr-o
unitate de timp determinat\.
Expunerea are mai multe variante: povestirea, explica]ia,
prelegerea, expunerea cu oponent.
Expunerea la ora de religie va
trebui s\ fie cât mai activ\. Se
pot folosi [i mijloace audio vizuale (plan[e, icoane, un tablou, un citat oarecare).
 CONVERSA}IA EURISTIC| - e o metod\ dialogal\, de
incitare a elevilor prin `ntreb\ri,
un [ir de `ntreb\ri bine [i oportun puse. Prin acest procedeu,
anul II (X) nr. 8

elevii sunt invita]i s\ realizeze o incursiune
`n propriul univers spiritual [i s\ fac\ o serie de conexiuni care s\ faciliteze dezv\luirea de noi aspecte ale problemei puse. Indiferent de forma de conversa]ie (euristic\ sau
catehetic\), `ntreb\rile trebuie s\ fie precise,
s\ vizeze un singur r\spuns, s\ nu con]in\
r\spunsul, s\ nu cear\ un r\spuns prin da sau
nu, s\ contribuie la dezvoltarea gândirii.
 JOCUL DE ROL - poate fi utilizat mai
mult `n cadrul orelor destinate studierii moralei [i spiritualit\]ii cre[tine, poate convinge
elevii s\ practice virtutea. Elevul interpreteaz\ un anumit rol, se identific\ cu personajul, simte ce simte personajul [i `nva]\ s\
disting\ binele de r\u. Jocul de rol faciliteaz\
socializarea elevilor, prin aceea c\ `i face s\
interac]ioneze unul cu cel\lalt, `i familiarizeaz\ cu modul de gândire, tr\ire [i ac]iune a
celui de lâng\ ei, le dezvolt\ capacitatea de a
rezolva situa]ii problematice dificile, capacitatea de a accepta [i de a `n]elege opiniile, tr\irile [i aspira]iile celor din jur. De asemenea,
jocul de rol ofer\ oportunit\]i pentru validarea unor comportamente sau pentru sanc]ionarea altora [i pentru exersarea lucrului `n echip\ [i a colabor\rii. Se poate spune, din acest punct de vedere, c\ jocul de rol e o metod\ `n care valorile pe care cre[tinismul le
afirm\ ca necesare `n vederea mântuirii sunt
practicate [i desprinse, nu doar teoretizate,
sau cel pu]in mai bine `n]elese.

Implicarea direct\ a elevilor
`n desf\[urarea orelor de religie
Una dintre metodele care pune elevii `n situa]ia de a culege ideile pe care profesorul vrea
s\ le transmit\ este DEZBATEREA. Aceasta
are darul de a stimula elevii s\ `[i spun\ p\rerea,

s\ argumenteze, s\ caute argumente, s\ propun\
alternative - s\ se exprime.
Ca desf\[urare, aceast\ metod\ presupune
formularea unei teme -eventual cu ceva timp
mai `nainte, pentru ca elevii s\ se poat\ preg\ti
[i documenta cum se cuvine - care apoi s\ fie
clarificate printr-un schimb de idei argumentate. Desigur, profesorul nu va l\sa dezbaterea `n
seama elevilor, ci va c\uta -subtil s\ o antreneze
`n direc]ia dorit\, fie adresând `ntreb\ri, fie oferind anumite informa]ii care s\ propun\ [i o
perspectiv\ mai pu]in abordat\ de c\tre elevi.
Utilizarea acestei metode este legat\ - de cele
mai multe ori - de aspectele teoretice. ~n acest
sens, ea va fi folosit\ fie `n orele de transmitere
a cuno[tin]elor, fie `n cele de fixare.
O alt\ metod\, `n care accentul trece de pe
activitatea profesorului pe cea a elevului-care
devine `n acest fel implicat `n cadrul procesului
de instruire, o constituie PROBLEMATIZAREA, care porne[te de la un fapt care este `n
mod normal cunoscut, c\ruia i se suprapune o
situa]ie sau o consecin]\ necunoscut\, elevii urmând s\ analizeze informa]iile cunoscute `n vederea identific\rii solu]iei problemei. Metoda
angajeaz\ capacit\]ile intelectuale ale elevilor,
`n aceasta constând [i valoarea formativ\ a acestei metode de predare.
O `ntrebare devine problem\ când genereaz\ o nedumerire, o incertitudine, care produce
`n elev un conflict interior, rezolvabil. ~ndatorirea profesorului este aceea de a crea asemenea
situa]ii conflictuale de cunoa[tere, de a le con[tientiza pentru ca `nv\]area s\ devin\, `n acest
fel, un experiment gândit.
Pa[ii metodei sunt crearea situa]iilor - problem\, `n ac]iunea de rezolvare [i `n rezolvarea
propriu-zis\. Criteriul de stabilire a unei situa]ii
- problem\ sau a `ntreb\rilor -problem\ este impus - `n general - de situa]iile particulare, de aparentele paradoxuri. Maniera `n care Mântuitorul ilustreaz\ c\ se cuvine s\ d\m lui
Dumnezeu cele ce sunt ale
Sale [i Cezarului cele ce sunt
ale Cezarului (Lc. 20, 21-25)
sau cea `n care rezolv\ dilema celor care au prins o femeie `n adulter (In. 8, 1-11)
sunt ilustrative pentru aceast\ metod\ didactic\. Modalitatea de lucru const\ `n punerea [i rezolvarea de probleme, cu scopul de a activa
elevii la ore [i de a da o mai
mare eficien]\ `nv\]\rii, `nsu[irii de cuno[tin]e [i dezvolt\rii func]iilor intelectuale `n procesul cunoa[terii.
(prof. Mioara LICA - {coala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga“ Bac\u)
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La lec]ia despre Sfânta Liturghie vor fi utilizate
cât mai multe metode [i mijloace care s\ `i con duc\ pe elevi la o `nv\]are proprie, activ\.
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Principiile didactice aplicate
la lec]ia despre Sfânta Liturghie
Realizarea educa]iei religioase
de c\tre profesori, `n [coal\,
presupune respectarea principiilor didactice [i folosirea metodologiei corespunz\toare.
Principiile didactice sunt normele generale pe care se `ntemeiaz\ procesul de `nv\]\mânt, asigurând condi]iile necesare `ndeplinirii scopurilor [i obiectivelor pe care le urm\re[te `n
desf\[urarea sa. ~ntre aceste
principii exis\ o strâns\ interdependen]\.
Principiile didactice [i catehetice aplicate
studiului religiei sunt urm\toarele: principiul
intui]iei, principiul accesibilit\]ii, principiul `nv\]\rii active [i con[tiente, principiul sistematiz\rii [i continuit\]ii cuno[tin]elor, principiul `mbin\rii teoriei cu practica, principiul `nsu[irii
temeinice a cuno[tin]elor, principiul asigur\rii
feed-back-ului, principiul motiva]iei, principiul
eclesiocentric [i principiul hristocentric.

~nv\]area presupune
o baz\ senzorial\
Principiul intui]iei se bazeaz\ pe idea c\ `nv\]area este un proces de cunoa[tere concret\ care
presupune o baz\ senzorial\, intuitiv\. Aceasta
vizeaz\ influen]a direct\ a obiectelor din lumea
`nconjur\toare asupra sim]urilor noastre. Importan]a acestui principiu `n educa]ie este sus]inut\ din antichitate de Aristotel, apoi de Locke [i
Comenius, dar [i de textul Sfintei Scripturi [i de
Sfin]ii P\rin]i. ~nsu[i Mântuitorul vorbea adeseori `n parabole (Matei 13, 34), pentru ca oamenii
s\ `n]eleag\ mai bine `nv\]\tura Sa.
~n cadrul orelor de religie sunt transmise adev\ruri de credin]\ suprasensibile, care, pentru a fi
`n]elese, trebuie f\cute accesibile cu ajutorul materialului intuitiv. La lec]ia despre Sfânta Liturghie se vor prezenta elevilor plan[e, fotografii,
imagini video, `nregistr\ri audio, obiecte [i materii de cult. Se poate realiza pe tabl\ o schi]\ a lec]iei sau un tabel cu momentele mai importante.

Comunicarea didactic\
Principiul accesibiliz\rii con]inuturilor este
impus de respectarea particularit\]ilor de vârst\
[i individuale ale elevilor, de dezvoltarea psihofizic\ a acestora.
Conform acestui principiu sunt solicitate:
comunicarea didactic\ `n raport cu obiectivele
[i con]inuturile, valorificarea capacit\]ii intelectuale a elevilor, respectarea nivelului de gândire, realizarea unei `nv\]\ri gradate - de la u[or la
greu, de la simplu la complex - trecerea de la
structuri inferioare la structuri superioare sau la
transformarea unor structuri. Dezvoltarea intelectual\ sau religios-moral\ a elevilor se produce sub impulsul `nv\]\rii, al exers\rii. `nv\]area
se orienteaz\ dup\ ciclurile de dezvoltare psihologic\ general\ a elevilor, `nv\]\mântul religios-moral st=nd `n acord cu treptele evolutive
specifice `n dezvoltarea sufleteasc\ a elevilor.
Cuno[tin]ele despre Sfânta Liturghie transmise elevilor trebuie s\ fie pe `n]elesul lor, acordându-se aten]ie explic\rii con]inutului [i no]iunilor noi.

Necesitatea `n]elegerii
cuno[tin]elor asimilate
Principiul `nv\]\rii active [i con[tiente este
impus de natura psihic\ a elevilor, cerând ca
toate cuno[tin]ele transmise s\ fie `n]elese de
copii prin efort propriu de gândire, pentru a se

forma ra]ionamente, dar [i deprinderi. Pentru ca
elevii s\ fie activi, trebuie s\ li se provoace interesul. Dovad\ avem [i `n Sfânta Scriptur\ când
mul]imile de oameni erau fascinate de `nv\]\tura Mântuitorului, uitând de oboseal\ sau de foame (Matei 14, 15).
La lec]ia despre Sfânta Liturghie vor fi utilizate cât mai multe metode [i mijloace care s\ `i
conduc\ pe elevi la o `nv\]are proprie, activ\, la
bucuria de a afla cât mai multe lucruri necesare
pentru mântuire. S\ nu uit\m c\ o povestire prezentat\ cu transpunere sufleteasc\ [i cu varia]ia
tonului, descrierea clar\ a unei scene religioase
sau a unui act de cult, chiar [i ochii umezi de credin]\, ar fi de ajuns s\ trezeasc\ lumina evlaviei
chiar [i `n cele mai indiferente temperamente.

Logica didactic\ `n
sistematizarea cuno[tin]elor
Principiul sistematiz\rii cuno[tin]elor presupune ordonarea cuno[tin]elor dup\ logica [tiin]ei, dar [i dup\ cea didactic\, asigurând: revelarea conceptelor [i ideilor fundamentale, caracterul sistematizat al cuno[tin]elor, integrarea
noilor cuno[tin]e `n cele anterioare, controlul
sistematic al cuno[tin]elor, ordonarea informa]iei, programarea proceselor [i opera]iilor intelectuale, aplicarea judicioas\ a metodelor [i
procedeelor, succesiunea corespunz\toare a etapelor didactice, activitatea elevilor [i formarea
convingerilor [i deprinderilor religios-morale.
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Elevul devine discipol al lui Hristos, purt\tor de
Hristos, r\mânând `n acela[i timp `n societate [i `n
familie s\ dea m\rturie acolo despre credin]a, n\dejdea [i dragostea sa fa]\ de Dumnezeu.
Pentru a putea fi predate sistematic [i logic,
cuno[tin]ele despre Sfânta Liturghie vor fi integrate `n cuno[tin]ele generale despre cultul divin
cre[tin [i despre Sfintele Taine ale Bisericii, pe
care elevii deja [i le-au `nsu[it anterior. Materia
de studiu trebuie divizat\ `n secven]e logice [i accesibile, asigurând o `nv\]are coerent\ [i practic\.

Transmitem cuno[tin]e
aplicabile
Principiul `mbin\rii teoriei cu practica se
refer\ la faptul c\ acele cuno[tin]ele care sunt
transmise elevilor trebuie s\ aib\ [i o latur\
practic\, s\ fie transpuse `n via]\. Utilizând diferite metode (studiul de caz, povestirea, dezbaterea, conversa]ia etc.), cadrul didactic va
releva elevilor modalit\]i practice de aplicabilitate a cuno[tin]elor dobândite. Cre[tinismul
este via]\ `n Hristos, este credin]\ actualizat\,
practic\. Profesorul este el `nsu[i exemplu
pentru `mplinirea `n via]\ a preceptelor Evangheliei. El trebuie s\ urm\reasc\ la elevi dezvoltarea sentimentelor religioase [i morale,
modul cum ace[tia aplic\ `n via]a zilnic\ tot ce
au `nv\]at, pentru a deveni cre[tini adev\ra]i.
Profesorul `i va `nso]i pe elevi la sfintele
slujbe, va organiza activit\]i caritative [i culturale pentru a sublinia c\ `n cre[tinism fapta este
lucr\toare.
Un alt principiu este cel al `nsu[irii temeinice a cuno[tin]elor, care presupune c\ toate cuno[tin]ele religioase care se transmit elevilor trebuie s\ fie complete, durabile, bine aprofundate
[i adânc `ntip\rite `n sufletele lor, astfel `ncât ele
s\ nu se piard\ niciodat\ [i s\ poat\ s\ le fie utile
`n timp. Aceast\ preocupare trebuie s\ fie permanent\ din partea profesorului. De aceea, cuno[tin]ele trebuie s\ fie explicate, analizate, sintetizate [i integrate `ntr-un ansamblu, f\când
`ntotdeauna corela]ii practice, pentru ca deprinderile s\ asigure elevilor o bun\ adaptibilitate la
condi]iile concrete ale vie]ii. ~nv\]\turile biblice
s\ nu fie „liter\ moart\“, ci s\ fie `nsu[ite temeinic [i s\ fie practice, pentru toat\ via]a.
Elevii trebuie s\ `n]eleag\ importan]a pentru
mântuire a particip\rii la Sfânta Liturghie, a pomenirii viilor [i a celor mor]i, a primirii Sfintei
~mp\rt\[anii, a rug\ciunii `n comun, a s\vâr[irii
faptelor bune etc. Astfel, elevii vor cunoa[te `n
mod direct esen]a `nv\]\turii cre[tine, desprins\
din cuprinsul sfintelor slujbe [i din textul cânt\rilor religioase.
Principiul feed-back-ului se aplic\ atunci
când dorim s\ [tim care sunt efectele ac]iunii
noastre `n vederea regl\rii - autoregl\rii continue, ca baz\ a amelior\rii rezultatelor finale. Alegem diferite metode de lucru (observarea direct\, conversa]ia, scurte teste, localiz\ri pe hart\, g\sirea unor versete biblice) pentru a realiza
atât evaluarea elevilor, cât [i pentru a identifica
anul II (X) nr. 8

secven]ele care trebuie ameliorate, precum [i
nivelul de realizare a obiectivelor. Prezint\ avantajele c\ stimuleaz\ `nv\]area, ajut\ la dep\[irea dificult\]ilor de `n]elegere ivite pe parcursul pred\rii - `nsu[irii de noi cuno[tin]e, evit\
suprasolicitarea elevilor.

Stimularea la ac]iune conform\
cu informa]iile transmise
Un alt principiu este cel al motiva]iei. Motiva]ia `nv\]\rii reprezint\ totalitatea intereselor
[i idealurilor care `ndeamn\, sus]in [i direc]ioneaz\ desf\[urarea activit\]ii de `nv\]are, punând `n mi[care ra]iunea, voin]a [i sentimentele
elevilor, men]inând aten]ia voluntar\. Motiva]ia
este extrinsec\ [i intrinsec\ [i este variabil\ de
la un elev la altul.
Profesorul trebuie s\ men]in\ treaz\ curiozitatea elevilor, prezentând cuno[tin]ele religioase cât
mai interesant. ~n lec]ia despre Sfânta Liturghie
este bine s\ se prezinte exemple, dar [i citate din
Biblie, pentru a sus]ine importan]a particip\rii la
aceast\ sfânt\ slujb\. Pentru ca `nv\]\tura s\ fie
interesant\ trebuie s\ stârneasc\ [i curiozitatea
elevilor, spontaneitatea, imagina]ia, pornirea spre
activitate entuziast\. Cuvintele profesorului, care
trebuie s\ fie cuvintele lui Hristos, vor fi sim]ite
ca ap\ vie, stimulatoare spre credin]\.

Hristos este inima `ntregului
`nv\]\mânt al Bisericii
Principiul eclesiocentric cere ca profesorul
de religie s\ transmit\ cuno[tin]ele conform `nv\]\turii Bisericii [i `n leg\tur\ cu via]a Bisericii. „Mântuitorul este cap Bisericii, care este
trupul Lui, plinirea Celui ce pline[te toate `ntru
to]i“ (Efeseni 1, 22-23); „Nu exist\ mântuire `n
afara Bisericii“. Profesorul `i va face pe elevi
s\ `n]eleag\ c\ adev\rata corabie, care `i duce la
mântuirea sufletului, este Biserica. „Nu poate

avea Tat\ pe Dumnezeu, cel ce nu are ca mam\
Biserica“, spunea Sfântul Ciprian.
De aceea, `n lec]ia despre Sfânta Liturghie,
profesorul trebuie s\ dezvolte elevilor sentimentele de dragoste, respect [i evlavie fa]\ de
Biseric\ - institu]ie teandric\ `ntemeiat\ de
Hristos - [i fa]\ de `nv\]\turile sale mântuitoare.
Conform principiului hristocentric, Mântuitorul Hristos este inima `ntregului `nv\]\mânt al
Bisericii. Toat\ educa]ia religioas\ se orienteaz\ `n
jurul Persoanei divino - umane a Mântuitorului.
Prezen]a Lui `n lume este „de la `nceput“ (Ioan 1,
1) [i „prin El toate s-au f\cut“ (Ioan 1, 3).
Profesorul de religie va preciza [i explica diferite
simboluri din Vechiul Testament, care pre`nchipuie via]a [i activitatea lui Iisus Hristos, precum [i
prezen]a Lui real\ `n Sfânta Euharistie (9). Fiecare
elev cre[tin trebuie s\ m\rturiseasc\ asemenea
Sfântului Apostol Petru „Tu e[ti Hristos, Fiul lui
Dumnezeu cel viu!“ (Matei 16, 16).

Pedagogul des\vâr[it
Iisus Hristos este piatra de temelie „cea din
capul unghiului“ (I Petru 2, 6). Este Piatra pe care se construie[te lec]ia de via]\. El ne trimite harul care ne ajut\ la mântuire. Copilul se na[te la o
nou\ via]\ `n Hristos prin Sfântul Botez [i trebuie
s\-L cunoasc\ [i s\-L iubeasc\ `n mod personal pe
Acesta. Elevul devine discipol al lui Hristos, purt\tor de Hristos, r\mânând `n acela[i timp `n societate [i `n familie s\ dea m\rturie acolo despre
credin]a, n\dejdea [i dragostea sa fa]\ de Dumnezeu. Iisus Hristos este Pedagogul des\vâr[it,
care conduce oamenii spre mântuire. (...)
Aplicând aceste principii didactice [i utilizând
strategii didactice adecvate de predare-`nv\]are a
con]inuturilor privind Sfânta Liturghie, vom contribui la `n]elegerea corect\ a dimensiunii simbolice, dogmatice, liturgice [i educative a acesteia,
cu implicare `n formarea con[tiin]ei [i conduitei
religioase la elevi. (Prof. Irina LEONTE,
Inspector [colar disciplina Religie, ISJ Bac\u)
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REPERE
Agenda de lucru a PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului pe lunile iulie [i august 2010
IULIE
01 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
02 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a vizitat [antierul de lucr\ri la Fabrica de lumân\ri, de la Centrul eparhial;
03 iulie
 a oficiat Slujba Tainei Cununiei tinerilor Marius
[i Cristina Maria Busuioc, la Biserica „Sf. Nicolae“, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional.
04 iulie
 a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ierarh Nicolae“, Parohia Butn\re[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
 a oficiat slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-filantropic „Sf. Ierarh Vasile cel Mare“, Parohia Butn\re[ti;
 a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Vasile Nicoar\, Parohia Butn\re[ti;
 a oficiat Slujba Tainei Cununiei tinerilor Filip-Teofan [i Suzana-Maria Diaconu, la Biserica „Sf. Prooroc
Ilie“, St\ni]a. A rostit cuvânt ocazional;
 a oficiat Slujba Tainei Cununiei tinerilor Constantin [i Anda-M\d\lina Zaharia, la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, S\rata. A rostit cuvânt ocazional;
05 iulie
 a oficiat Sfânta Liturghie , `mpreun\ cu PS Lucian, episcopul Caransebe[ului [i PS Sebastian, episcopul
Slatinei [i Romana]ilor la Biserica „Sfântul Athanasie al
Athonului“, Parohia Schitul Frumoasa, Moine[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
06 iulie
 a participat la lucr\rile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române;
07 iulie
 a participat la lucr\rile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române;
08 iulie
 audiene]e [i lucr\ri de birou;
 a primit `n audien]\ pe Pr. Iulian Popa, Parohia Lu]ca;
 s-a `ntâlnit cu d-l Drago[ Benea, pre[edintele Consiliului Jude]ean Bac\u [i al]i reprezentan]i ai institu]iei.
09 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
11 iulie
 a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Parohia Clime[ti, Protopopiatul Roman;
 a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, Parohia Clime[ti, Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
 a hirotesit sachelar pe PC Pr. Vasile Luncanu, parohul Bisericii „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“,
Parohia Clime[ti.
12 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
 a primit `n audien]\ pe Pr. {o[u Claudiu;
 a efectuat vizit\ de lucru la M\n\stirea Cotumba;

Lucr\rile progreseaz\ la ridicarea Bisericii „Izvorul T\m\duirii“
[i „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, din satul B\cioi, a c\rei piatr\
de temelie a fust pus\ `n ziua de 17 iulie a.c., de c\tre
PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, `mpreun\ cu IPS Adrian, Arhiepiscop
emerit al românilor ortodoc[i din Europa Occidental\ [i Meridional\
13 iulie
audien]e [i lucr\ri de birou;
a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Ciobanu,
parohia Pânce[ti; Arhim. Antonie Jeflea, M\n\stirea
Giurgeni; Pr. Daniel N\dejde, parohia Orbeni II; Pr.
Claudiu {o[u, d-l Ioan }urcan, primarul Comunei Horge[ti; Alexandru Onofrei, Roman; Andrei Vasilache,
Roman; Nicolae Munteanu, Sagna;
14 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
 a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Tomozei,
Protopop al Protopopiatului Bac\u; Pr. Vasile Cozma,
Protopop al Protopopiatului Buhu[i, Pr. Cornel Matei, parohia {upan; Pr. Gheorghe Agafi]ei, Parohia Miron Costin; d-na Eugenia Iugan, Roman; Marian Dabija, Bac\u;
15-16 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
17 iulie
 a oficiat, `mpreun\ cu IPS Adrian, Arhiepiscop
emerit al românilor ortodoc[i din Europa Occidental\ [i
Meridional\, Slujba de punere a pietrei de temelie a Bisericii „Izvorul T\m\duirii“ [i „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, din satul B\cioi;
 a oficiat, `mpreun\ cu IPS Adrian, Arhiepiscop emerit al românilor ortodoc[i din Europa Occidental\ [i
Meridional\, Sfânta Liturghie pe locul `n care s-a pus
piatra de temelie a Bisericii „Izvorul T\m\duirii“ [i
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“, din satul B\cioi.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;



18 iulie
 a oficiat Slujba de sfin]ire a altarului Bisericii „Sf.

Prooroc Ilie Tezviteanul“, din T\t\r\[ti, Parohia Corni,
Protopopiatul Sascut;
 a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Prooroc
Ilie Tezviteanul“, din T\t\r\[ti, Parohia Corni, Protopopiatul Sascut. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
19 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
 a primit `n audien]\ pe: Pr. Marcel Onofrei, Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt“, Roman, Pr. Ionu] Mârza, parohia Clime[ti, Bac\u; pr. Liviu Cojoc\rescu, Parohia Bâra; Pr. Marian Minea; Pr. Vasile Anghel, Parohia Vulp\[e[ti; Pr. Cristinel Capraru, Parohia Vad; Prof.
Ovidiu Trifan;
 a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Prooroc
Ilie“, din cartierul Nicolae B\lcescu, Roman. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
20 iulie
 a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Prooroc
Ilie Tezviteanul“, Schitul „Sf. Ilie“, Berzun]i.
 a oficiat Sfânta liturghie la Schitul „Sf. Ilie“, Berzun]i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
 a hirotesit `n treapta de protosinghel pe PC Ieromonah Isaia Adrag\i, egumenul Schitului „Sf. Ilie“, Berzun]i;
21 iulie
 audien]e [i lucr\ri de birou;
 a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
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