EDITORIAL

Omul – pelerin spre ve[nicie
~nainte de a intra `n analiza
pericopei evanghelice din Duminica a dou\zecea dup\
Rusalii, `n care se vorbe[te
despre `nvierea fiului v\duvei
din cetatea Nain, a[ dori s\
subliniez faptul c\ aceast\
duminic\, din data de 9 octombrie a anului mântuirii 2011,
reprezint\, pentru credincio[ii
din Moldova, `nceputul pelerinajului de la Ia[i.
Sfânta Cuvioas\ Parascheva,
ocrotitoarea românilor [i mult
folositoarea, determin\ `n
fiecare an, `n luna lui brum\rel, câteva sute de mii de pelerini s\-[i `ndrepte pa[ii c\tre
cetatea Ia[ului, pentru a se
`nchina la moa[tele ei.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Amintim cinstitorilor Sfintei Parascheva c\,
mai `nainte cu peste 250 de ani ca moa[tele
Cuvioasei s\ fie aduse la Ia[i, cultul ei s-a
`mp\m=ntenit, pentru prima oar\ `n Moldova, `n
cetatea Romanului, pe care Sf=nta o ocrote[te de
mai bine de 600 de ani. Roman Mu[at I construie[te Biserica „Sfânta Vineri“ `n ora[ul pe
care-l `ntemeiaz\, iar Alexandru cel Bun o transform\ `n Catedral\ episcopal\ la `nceputul secolului al XV-lea. De aceea putem spune c\ drumurile pelerinilor c\tre Ia[i trec prin Roman,
unde se pot opri pentru a vizita Catedrala
arhiepiscopal\, care p\streaz\ duhul [i cultul
Cuvioasei de mai bine jum\tate de mileniu.

C\l\torul aflat
`n etern\ c\utare de sine
A[adar, vorbind de pelerinaj, putem spune c\
el a c\p\tat, `n timp, `n]elesuri diferite. ~ntr-o accep]iune ini]ial\, termenul provenea din lat. pereanul III (XI) nr. 10

grinus [i desemna pe cel care pleca din propriul
]inut pentru a tr\i, ca un str\in, `ntr-un alt loc. ~n]elesul semantic actual, acela de c\l\tor spre locurile sfinte, cu scop devo]ional, e datorat `n special Epistolei c\tre Diognet, din secolul al II-lea,
potrivit c\reia cre[tinul, mereu str\in pe acest
p\mânt, este `ntr-un pelerinaj continuu spre patria celest\. Ca fenomen universal, pelerinajul `ntrune[te un complex semantic ce iese din orizontul strict spiritual, religios, [i reveleaz\ aspecte
de interes cultural, topografic, psihologic, sociologic [i economic, aspecte ce `nsumeaz\ un imaginar al c\l\torului aflat `n etern\ c\utare de sine.
Pelerinul are ca paradigm\ pe Hristos-Pelerinul, Care str\bate timpul [i Se `ntrupeaz\ pentru
a veni `n maxim\ apropiere de om; Cel Care la
doisprezece ani se afla la Templul din Ierusalim
pentru a ne ar\ta c\ acesta este locul prezen]ei lui
Dumnezeu, dar [i pentru a ne face s\ `n]elegem
existen]a unui alt fel de templu – al trupului S\u:
„D\râma]i templul acesta [i `n trei zile `l voi zidi
la loc“ (Ioan 2, 19), [i `n acela[i timp, perceperea
trupului nostru ca templu `n care locuie[te Duhul
Sfânt: „Trupul vostru este templu al Duhului

Sfânt“ (I Cor. 6, 19). Hristos sugereaz\ astfel existen]a unui pelerinaj interior, spre ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu, pornind din inima omului, ca `ntâlnire cu Dumnezeu [i cunoa[terea propriului sine.
Este motivul pentru care-L vedem c\l\torind discret spre Emaus, atunci când Luca [i Cleopa devin gazda prezen]ei lui Hristos mistic, aceasta
ar\tând faptul c\ atunci când mergi spre Dumnezeu, El te `nso]e[te pe cale. Este o `mpreun\ [i
reciproc\ locuire a lui Dumnezeu `n noi [i a
noastr\ `n Dumnezeu, ce marcheaz\ finalitatea
oric\ror eforturi de dep\[ire a propriei condi]ii.

Lacrimile pot schimba cursul
firesc al lucrurilor
Plecarea `n pelerinaj e cea mai evident\ manifestare a dorin]ei de mântuire, o decizie de a te
`nstr\ina de lume pentru a te `ntâlni cu Dumnezeu; `n ultim\ instan]\ e un exerci]iu ascetic de adunare a min]ii din risipirea lucrurilor [i concentrarea `ntregii fiin]e `ntru g\sirea sensului Vie]ii
care este Hristos. E motivul pentru care asce]iipelerini „s-au lep\dat de lume“ [i au ales pustia
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Â reg\sirii de sine, mergând pe Calea-Hristos, `m-

preun\ cu Hristos.
Pericopa evanghelic\ din Duminica a dou\zecea dup\ Rusalii, `n care se vorbe[te despre `nvierea fiului v\duvei din cetatea Nain, vine s\ ne
`nve]e, `nc\ o dat\, c\ omul este `n pelerinaj permanent c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Cortegiul
care petrecea un tân\r spre mormânt a devenit un
grup de pelerini spre Hristos Care d\ via]\.
Aceast\ scen\ se constituie `ntr-un tablou sugestiv, care ne vorbe[te despre faptul c\, `n timpul
pelerinajului, Dumnezeu [i omul se caut\ reciproc. Când mergi spre Dumnezeu, El vine spre
tine (Pilda fiului risipitor), iar `ntâlnirea reflect\
exact `n]elesul cuvintelor: „Nu M-ai fi c\utat,
dac\ nu m-ai fi g\sit“.
V\duva din aceast\ pericop\ evanghelic\ se
`ndrepta spre mormântul fiului ei, plângându-i
tinere]ea irosit\, dar [i singur\tatea ei, gândind c\
moartea fiului putea fi o pedeaps\ divin\. ~n accep]iunea vetero-testamentar\, sufletele dup\
moarte ajungeau `n {eol, de unde a[teptau s\ fie
scoase de Dumnezeu la via]a ve[nic\ sau la osânda ve[nic\. Lacrimile mamei [i durerea din
sufletul ei L-au f\cut pe Iisus s\ p\[easc\ `n satul
Nain [i de aici putem vedea c\ lacrimile au puterea de a schimba cursul firesc al lucrurilor, ele
pot determina ordinea istoric\ a evenimentelor.
~ntâlnirea lui Hristos cu acel cortegiu funerar la
por]ile cet\]ii Nain e o `ntâlnire a Vie]ii cu disperarea ce se na[te din moarte. Ca expresie a iubirii
materne `ndurerate, plânsul este firesc [i nimeni
nu poate cere unei mame s\ nu-[i plâng\ fiul.
Confruntarea cu moartea unei persoane dragi ne
`ntristeaz\ pe oricare dintre noi. Chiar [i Iisus a
plâns atunci când a auzit c\ Laz\r a murit (Ioan
11, 35). ~ns\, de aceast\ dat\, Iisus `i cere mamei
s\ nu mai plâng\, pentru a nu c\dea `n dezn\dejde, a[a cum a spus Mariei Magdalena `n diminea]a ~nvierii, deoarece cel adormit se va trezi prin
`nviere, ner\mânând mort `ntru ve[nicie.

Moartea `n Hristos este un pa[te
Atingând cu mâna sicriul `n care era trupul
tân\rului, Hristos ne arat\ c\ nu numai prin cuvânt, ci [i prin trupul S\u El poate da via]\ celor
care se ating de El (femeia cu curgere de sânge
de doisprezece ani). Aceast\ minune anticipeaz\
puterea euharistic\ de via]\ d\t\toare pentru cei
care r\mân `n comuniune eclesial\ cu Hristos,
Capul Bisericii.
La aceast\ via]\ `n Hristos [i la `ntâlnirea cu
El fa]\ c\tre fa]\ accedem `n mod plenar numai
dup\ ce am terminat de parcurs pelerinajul `n
aceast\ lume. Trecerea se face printr-un tunel `ntunecos, pe care, conven]ional, `l numim moarte.
~n accep]iunea gândirii de ast\zi, moartea `nseamn\ angoas\, triste]e, durere. De aici conchidem c\ omul modern se teme de moarte. V. Hugo
spunea: „Nu m\ `ngroze[te moartea, ci pereni-

Lacrimile mamei [i durerea din sufletul ei L-au f\cut pe Iisus
s\ p\[easc\ `n satul Nain [i de aici putem vedea c\ lacrimile au puterea
de a schimba cursul firesc al lucrurilor, ele pot determina ordinea istoric\
a evenimentelor. ~ntâlnirea lui Hristos cu acel cortegiu funerar
la por]ile cet\]ii Nain e o `ntâlnire a Vie]ii cu disperarea ce se na[te din moarte

tatea ei“, adic\ ireversibilitatea acestei realit\]i.
Sfântul Pavel precizeaz\ c\ moartea este „un
du[man ce `nvinge“. Teama de moarte a sem\nat
`n inima omului o dubl\ angoas\. Pe de o parte
treze[te teama dispari]iei, `n sensul de aneantizare, iar pe de alt\ parte, moartea treze[te sentimentul triste]ii desp\r]irii de cineva pe care l-am
iubit. ~naintea unei astfel de situa]ii s-a g\sit Iisus
când a `ntâlnit cortegiul funerar la por]ile Cet\]ii
Nain. De aceea pe v\duv\ o `mb\rb\teaz\,
spunându-i: „Nu mai plânge!“, iar celui adormit:
„Tinere, ]ie `]i zic, scoal\-te!“. Hristos a dat
mor]ii o alt\ `n]elegere, masca ei de triste]e [i angoas\ a `mbr\cat-o `n haina p\cii, a lini[tii, a calmului, a speran]ei, a `nvierii. De aceea `n
evanghelii nu se aminte[te despre moartea biologic\ ca despre o fatalitate, ci doar despre
moartea ve[nic\ – lips\ a comuniunii cu
Dumnezeu. Moartea `n Hristos este un pa[te.
Hristos nu a `nl\turat moartea biologic\ prin
~nvierea Sa, ci i-a dat o alt\ `nf\]i[are, o alt\ perspectiv\. Moartea `nseamn\ desp\r]irea sufletului

de trup, nu dispari]ia ce decurge dintr-un destin
uman implacabil.

Ruperea comuniunii
e trecere `n nefiin]\
Pe timpul comunismului, se impusese o expresie care avea sensul dispari]iei totale a omului
prin moarte. Când murea cineva se spunea c\
trece „`n nefiin]\“. Trecerea `n nefiin]\ `ns\ are
un alt sens, nu tocmai de dispari]ie total\ de pe
fresca istoriei [i din gândirea oamenilor. Expresia
o putem folosi [i ast\zi pentru cineva care atunci
când moare de moarte natural\ [i n-a f\cut nimic
pozitiv `n via]\ trece `n nefiin]\. Spre exemplu, o
po]i folosi `n cazul unui criminal care nu se
poc\ie[te niciodat\, spun=nd c\ trece `n nefiin]\;
un apostaziat `nver[unat pe care-l prinde moartea
`n a-L nega pe Dumnezeu, de asemenea, trece `n
nefiin]\. Nu po]i spune, `ns\, despre oameni cu
opere remarcabile c\ au trecut `n nefiin]\, când ei
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~ndemnul: „S
Scoal\-tte!“ e adresat [i nou\,
pentru a ne ridica din racla mor]ii spirituale.

Â continu\ s\ existe prin atâ]ia al]ii care le apre-

ciaz\ opera. Nu po]i spune despre un sfânt, care,
de[i n-a l\sat o oper\ literar\, a tr\it plenar via]a
`n Hristos, c\ a trecut `n nefiin]\. El a trecut prin
moarte la via]\. A[adar, expresia „a trece `n nefiin]\“ sau „ne-fiin]are“ poate fi folosit\ cu sensul de a nu r\mâne `n comuniune cu Dumnezeu,
Care este adev\ratul izvor [i sens al existen]ei
reale. Existen]a de sine, autonom\ [i excluderea
Lui din via]a noastr\ este de fapt o r\mânere `n
ne-fiin]are: „Vino dup\ Mine [i las\ mor]ii s\-[i
îngroape mor]ii lor. “ (Matei 8, 22).
Via]a de aici este considerat\ ca apendicele
unei c\r]i, al c\rei con]inut `l constituie via]a de
dincolo. Depinde enorm de felul cum tratezi `n
apendice tema con]inutului. Spre exemplu,
Eminescu a c\rui existen]\ s-a consumat `n doar
39 de ani. Ce reprezint\ ace[ti ani `n raport cu
eternitatea? Nimic! Dar dac\ `n 39 de ani ai f\cut
ceva potrivit darurilor cu care te-a `nzestrat
Dumnezeu, atunci `ntreaga eternitate `ncape `n
39 de ani. Cineva [i-a f\cut o retrospectiv\ a vie]ii [i a concluzionat zicând: „trei sferturi din via]\
am f\cut ce nu trebuia, iar ultimul sfert n-am
f\cut nimic“. Da, unul ca acesta se poate spune
c\ trece `n nefiin]\! Când facem ceva pozitiv, având con[tiin]a c\ facem pentru Dumnezeu, atunci tezauriz\m `n eternitate, iar moartea nu mai
este angoas\, ci un pa[te c\tre t\râmul `n care am
agonisit [i unde reg\sim comoara neperisabil\ prin
care tr\im ve[nic. Aceasta este marea revolu]ie care
s-a produs prin Hristos la plinirea vremii, când
mor]ii i s-a dat un alt atribut, acela de somn din
care te treze[ti recreat `ntr-o alt\ lume incoruptibil\
[i str\in\ sensibilit\]ilor noastre telurice.

~n El, vii sau mor]i, una suntem
Cele dou\ personaje din centrul pericopei
evanghelice luate `n discu]ie, v\duva [i tân\rul
ridicat din catafalc, reprezint\ imaginea comuniunii prin Hristos. ~n El, fie c\ suntem vii sau
mor]i, una suntem. Via]a de aici se continu\ dincolo de mormânt, sub o alt\ form\ existen]ial\.
Cei doi, v\duva [i tân\rul, au murit la un moment
dat al timpului istoric. Tân\rul `nviat a mai murit
o dat\. Când? Evanghelia nu ne mai spune, pentru c\ nu este important! Important e s\ [tim c\
trebuie s\ tr\im comuniunea de persoane, fie `n
via]a aceasta, fie dincolo, c\ci `n aceast\ via]\ nu
este important doar ceea ce realiz\m, ci direc]ia
`n care ne mi[c\m. S\ lu\m ca punct terminus pe
Hristos [i El ne va conduce pe c\ile vie]ii pe care
ne-a a[ezat [i ne va trece prin moarte `n ~mp\r\]ia
cea ve[nic\.
~nvierea tân\rului din Evanghelie demonstreaz\ profunda `n]elegere a suferin]ei umane
ar\tate de Dumnezeu, Care {i-a asumat suferin]a
`ntregului neam omenesc [i a r\stignit-o pe cruce.
Mântuitorul `l `nviaz\ pe tân\r, pentru a fi sprijin
[i mângâiere mamei lui, ar\tându-ne `n acela[i
timp dumnezeirea Sa [i puterea Sa asupra mor]ii
anul III (XI) nr. 10

Iisus a `nvins pe cel ce are st\pânirea mor]ii, prin moartea Sa, [i ne cheam\
s\-L urm\m asumându-ne destinul-cruce, ca pelerini ai propriei noastre vie]i
pân\ `n clipa `n care fiec\ruia dintre noi ne va spune „Tinere, ]ie `]i zic,
scoal\-te!“ (Luca 7, 14) [i ne va deschide u[a vie]ii ve[nice `n ~mp\r\]ia Sa

[i a vie]ii: „Am venit `n lume pentru ca lumea s\
aib\ via]\ [i s-o aib\ din bel[ug“ (cf. Ioan, 10,
10). Aceast\ minune demonstreaz\ faptul c\
adev\rata putere distructiv\ a mor]ii este cea
spiritual\, abolit\ `n cazul celor care merg pe
calea acestei lumi `mpreun\ cu Hristos. Lupta
`mpotriva p\catului, ca izvor al mor]ii suflete[ti,
este o condi]ie sine qua non pentru dep\[irea
vie]ii noastre [i, de aceea, `ndemnul: „Scoal\te!“ e adresat [i nou\, pentru a ne ridica din racla
mor]ii spirituale; e un `ndemn adresat tinerilor
contemporani de c\tre Hristos Cel ve[nic, de a se
ridica din `mp\timirea `n care-i pot arunca societatea consumist\ [i iluzia unei fericiri efemere;

e un `ndemn la ridicarea din moartea spiritual\ la
o via]\ plin\ de bucuria prezen]ei hristice.
Dumnezeu `i arat\ lui Adam c\ ie[irea din comuniunea cu El aduce dup\ sine moartea, ca
`nstr\inare, ca pribegire `n neantul lipsei de iubire-agape. Adam a cules fructele mor]ii din care
[i noi am gustat, m\r[\luind de genera]ii pe
urmele b\t\torite ale neascult\rii. Iisus a `nvins
pe cel ce are st\pânirea mor]ii, prin moartea Sa,
[i ne cheam\ s\-L urm\m asumându-ne destinulcruce, ca pelerini ai propriei noastre vie]i, pân\ `n
clipa `n care fiec\ruia dintre noi ne va spune
„Tinere, ]ie `]i zic, scoal\-te!“ (Luca 7, 14) [i ne
va deschide u[a vie]ii ve[nice `n ~mp\r\]ia Sa.
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c\tre SC Turoag a fost o ilegalitate.
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Cl\direa Spitalului Vechi revine `n administrarea
Parohiei „Precista Mare“ din Roman
La data de 1 martie 2007, `ntre
Parohia „Precista Mare“ [i SC
Turoag SA a fost `ncheiat
contractul de concesiune nr. 12
din aceea[i dat\, obiectul
contractului constituindu-l
cedarea-preluarea `n concesiune
a bunurilor imobile situate `n
Municipiul Roman, compuse din
suprafa]a de 13.660 mp teren
cur]i-construc]ii, `mpreun\ cu un
imobil, fost spital, `n suprafa]\
de 3.569,95 mp având subsol,
parter [i etaj cu 46 camere,
durata concesiunii fiind pentru
99 ani. Contractul este semnat
de pr. M. Popovici [i poart\
[tampila Parohiei „Precista
Mare“ la rubrica concedent, iar
la rubrica concesionarului
figureaz\ manager L.N. Chiriac,
purtând [tampila SC Turoag SA.
La data de 16 mai 2008, `ntre Parohia „Precista Mare“ [i Funda]ia „Hanu Ancu]ei“ a fost `ncheiat contractul de asociere `n participa]iune cu
nr. 44. {i acest contract a fost redactat de c\tre
Cabinetul de avocatur\ Dr. Ioan Chelaru, purtând
[tampila acestuia.

Actele semnate f\r\ respectarea
prevederilor statutare
sunt lovite de nulitate
~n urma verific\rii documenta]iei, care a stat la
baza grev\rii cu sarcini a imobilului, s-a constatat
c\ cele dou\ contracte au fost semnate de c\tre
preotul paroh Mih\i]\ Popovici, f\r\ a respecta
prevederile statutare [i regulamentare, referitoare
la grevarea cu sarcini a unui bun din patrimoniul
bisericesc: art. 55, al. 1, lit. „j“, [i al. 2 din Statutul
pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române; art. 31 [i art. 32 din Regulamentul
pentru administrarea averilor biserice[ti.
Având `n vedere faptul c\ una dintre p\r]i este
o parohie, deci o persoan\ juridic\ cu statut spe-

Biserica „Precista Mare“ din Roman

cial, s-a analizat [i dac\ au fost respectate condi]iile prealabile prev\zute de Statul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române,
respectiv de cel `n vigoare la data `ncheierii lor.
Pentru primul contract este vorba de prevederile
art. 100 din Statul B.O.R. aprobat prin Decretul
M.A.N nr.233/1949, iar pentru cel de al doilea de
prevederile art. 98 lit.k cu referire la art. 55 lit.j din
Statul B.O.R. aprobat prin H.G. 53/16.01.2008. ~n
esen]\, este vorba despre atribu]iile Consiliului
Eparhial de a decide cu privire la transmiterea cu
orice titlu a folosin]ei sau propriet\]ii asupra
bunurilor imobile ale unit\]ilor biserice[ti din
eparhie (vânzare, cump\rare, `nchiriere, schimb
etc.), precum [i asupra grev\rii cu sarcini sau
afect\rii de servitu]i a bunurilor acestor unit\]i.
S-a constat c\ s-au `nc\lcat aceste prevederi,
ignorându-se faptul c\ „parohia este comunitatea
cre[tinilor ortodoc[i, clerici [i mireni, situat\ pe
un anume teritoriu [i subordonat\ Centrului
eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ [i patrimonial, condus\ de un preot
paroh, ca delegat al Chiriarhului“. (art. 43 [i 49
din Statul B.O.R.)
~n conformitate cu prevederile art. 176, al. 3
din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea
Bisericii Ortodoxe Române, Contractul de concesiune [i Contractul de asociere `n participa]iune, semnate de pr. Mih\i]\ Popovici, f\r\ respectarea prevederilor statutare [i regulamentare,
sunt lovite de nulitate.

S-a constatat nulitatea
contractului de asociere
`n participa]iune
Cu aprobarea Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului [i cu binecuvântarea arhiereasc\ a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop Vicar, PC Pr. Dan Alexandru Antoce, paroh al Parohiei „Precista Mare“ din februarie 2008, a chemat `n judecat\ SC Turoag SA [i
Funda]ia „Hanu Ancu]ei“ pentru constatarea nulit\]ii absolute a contractului de concesiune, precum [i a contractului de asociere `n participa]iune.
~n fa]a instan]elor de judecat\ s-a ar\tat c\ nu
au fost respectate condi]iile ad validitatem pentru `ncheierea contractelor, pe care le enumer\m:
a. mandatul special, care `n cazul nostru nu a existat pentru preotul paroh care a semnat contractele `n cauz\ (art. 50, lit. e, din Statut BOR);
b. aprobarea expres\ a Consiliului parohial, compus din 11 membri care nici m\car nu au fost
consulta]i (art. 61 Statut BOR); c. aprobarea expres\ [i prealabil\ a Adun\rii parohiale (art. 55,
lit. j [i k din Statut BOR); d. aprobarea expres\ [i
prealabil\ a Consiliului eparhial al Arhi-episcopiei Romanului [i Bac\ului, cu men-]iunea c\
la data semn\rii contractelor, preotul paroh, realizând c\ `ncalc\ grav Statutul pentru organizarea
[i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române,
prezint\ o a[a zis\ „aprobare“ ulterioar\, care
`ns\ nu se refer\ la obiectul contractelor `n cauz\
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La mijlocul sec. al XVII-llea, domnitorul
Constantin Cehan Racovi]\ a `nfiin]at o bolni]\
care apar]inea de Biserica „P
Precista Mare“
[i unde Gherasim Putneanu a pus bazele unui spital.

„Ospitalul s\racilor“
La mijlocul sec. al XVII-lea, domnitorul Constantin Cehan
Racovi]\ a `nfiin]at o bolni]\ care apar]inea de Biserica
„Precista Mare“ [i unde Gherasim Putneanu a pus bazele
unui spital, dup\ ce `n timpul r\zboiului ruso-turco-austriac,
la Roman, austriecii au `nfiin]at un spital de campanie.
~n anul 1797, Vartolomei Putneanul, Egumenul M\n\stirii
Precista Mare, a apelat la sprijinul Preasfin]itului Veniamin
Costachi pentru a ridica un spital. Chiriarhul a adunat
breslele ora[ului [i le-a cerut ajutorul. Numele vechi al spitalului era „Ospitalul s\racilor“ cu un num\r de 10 paturi.
Prin resursele M\n\stirii „Precista“, `n 1823, num\rul de
paturi a ajuns la 20, `n 1838 la 40 de paturi. ~n 1872, pe
acela[i teren s-a ridicat o nou\ cl\dire cu denumirea
„Spitalul Precista Mare Roman“, lucr\rile durând 13 ani, iar
inaugurarea având loc `n 1884.
Cl\direa spitalului este ridicat\ `n stil neoclasic romantic, având decora]ia alc\tuit\ din firide [i mici turnule]e
crenelate, cu dou\ nivele [i 46 de s\li, putând ad\posti 250
- 300 paturi. Proiectul cl\dirii a fost realizat de Alexandru
Constantinescu din Ia[i.
~n anul 1937 se constat\ degradarea cl\dirii, iar `n urma
unor tratative purtate cu Ministerul S\n\t\]ii s-a `ncheiat
Conven]ia nr. 221, prin care Ministerul prelua spitalul pe

termen de 10 ani, cu `ndatorirea de a-i acorda `ntre]inerea
complet\.
Imobilul r\mâne `n posesia statului, pân\ la data de 3
noiembrie 2003, când, prin sentin]a civil\ nr. 2706 a
Judec\toriei Roman, acesta revine Parohiei „Precista Mare“,
`mpreun\ cu 2800 mp de teren aferent construc]iilor.

Â (art. 170, alin. 10 din Statut BOR); e. art.176, al.3 acesteia. Vânzarea, cump\rarea sau grevarea sa culp\) s-a constatat c\ acest contract s-a
din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea
Bisericii Ortodoxe Române: „actele juridice
având ca obiect bunurile din patrimoniul bisericesc, `ncheiate cu `nc\lcarea prevederilor prezentului statut sunt lovite de nulitate absolut\“.
Prin sentin]a civil\ nr. 991/2010, Tribunalul
Neam] a constatat nulitatea Contractului de concesiune, dar a respins ac]iunea ce avea ca obiect
constatarea nulit\]ii absolute a contractului de
asociere `n participa]iune.
~mpotriva acestei decizii, Parohia „Precista
Mare“ a f\cut apel la Curtea de Apel Bac\u. ~n
[edin]a public\ din 29 martie 2011, prin Decizia nr.
32/2011 pronun]at\ `n Dosarul nr. 353/103/2010, a
fost admis apelul [i s-a schimbat `n parte sentin]a
recurat\, `n sensul c\ s-a constatat nulitatea contractului de asociere `n participa]iune.

Contractul s-a `ncheiat `n
condi]iile `n care ambele p\r]i
contractante s-au aflat `n culp\
Art. 53, lit. j) din Statutul pentru organizarea
[i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române
prevede c\ printre atribu]iile Adun\rii Parohiale
se num\r\ [i cea referitoare la hot\rârea cu
privire la cump\rarea, vânzarea [i grevarea imobilelor parohiei, din ansamblul reglement\rii
reie[ind c\ preotul paroh nu este `mputernicit s\
`ncheie singur, `n numele [i pe socoteala parohiei, acte de dispozi]ie cu privire la patrimoniul
anul III (XI) nr. 10

imobilelor constituie acte de dispozi]ie, `ns\ `n
text acestea au caracter enun]iativ [i nu limitativ.
Obliga]iile [i atribu]iile Adun\rii parohiale nu
se limiteaz\ la a hot\r` cu privire la vânzarea,
cump\rarea sau grevarea cu sarcini a imobilelor,
ci [i cu privire la actele de dispozi]ie [i administrare a patrimoniului parohiei.
De[i la data `ncheierii contractului de concesiune nu a existat aprobarea Adun\rii Parohiale,
aceast\ aprobare a fost ob]inut\ ulterior, invocându-se astfel prezum]ia unei nulit\]i relative.
Instan]a de judecat\ a re]inut c\ acest procesverbal este ulterior contractului de concesiune
`ncheiat [i, de asemenea, din textul acestui document a reie[it c\ membrilor Adun\rii Parohiale
nu li s-au adus la cuno[tin]\ natura [i efectele
contractului pentru care li s-a cerut acordul.
Contractul atacat `n instan]\ nu a fost autentificat `n fa]a notarului public, ci doar redactat [i
asistat de c\tre Cabinetul de Avocatur\ Dr. Ioan
Chelaru, acesta nefiind `nscris autentic [i având
natura juridic\ a unui `nscris sub semn\tur\ privat\. Pentru a produce afectele prev\zute de art.
969 Cod Civil ar fi trebuit ca aceast\ conven]ie s\
fie legal f\cut\. Cum `ns\ preotul paroh nu avea
`mputernicirea legal\ `n vederea `ncheierii
actelor, s-a constatat nulitatea acestora.
~n ceea ce prive[te principiul nemo auditur
propriam turpitudinem allegans (Nimeni nu
poate invoca `n sus]inerea intereselor sale propria

`ncheiat `n condi]iile `n care ambele p\r]i contractante s-au aflat `n culp\. Decretul nr.
233/1949 era un act normativ `n vigoare opozabil
ambelor p\r]i. S-a re]inut c\ actuala ac]iune este
formulat\ `n condi]iile `n care parohia are un nou
preot paroh decât cel care, nelegal, a angajat
parohia prin semnarea contractului.
Cu privire la Contractul de asociere `n participa]iune, Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Române, la art. 94,
lit. j) stipuleaz\ `n mod expres c\ una dintre atribu]iile Adun\rii Parohiale este [i aceea de a hot\r` asupra „administr\rii bunurilor biserice[ti eparhiale [i funda]ionale“ [i „hot\r\[te cu privire
la cump\rarea de imobile, la vânzarea [i la grevarea imobilelor parohiei“, atribu]ii ce sunt exercitate de Consiliul Parohial (ar. 63) pe timpul
cât Adunarea parohial\ nu este `ntrunit\.
Date fiind cele mai sus men]ionate rezult\ c\
erau absolut necesare aprobarea [i avizul
Adun\rii Parohiale [i a Consiliului Parohial.
~mpotriva deciziei Cur]ii de Apel Bac\u s-a
promovat calea de atac a recursului. Astfel, la data
de 21 octombrie 2011, ~nalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie respinge ca nefondat recursul declarat de
pârâ]ii FUNDA}IA HANU ANCU}EI ROMAN
[i SC TUROAG SA ROMAN `mpotriva deciziei
comerciale nr.32/2011 din 29 martie 2011 pronun]at\ de Curtea de Apel Bac\u – Sec]ia Comercial\, Contencios Administrativ [i Fiscal ca fiind irevocabil\. (Jurist Aurelian ALEXA)
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Oamenii str\zii ce tr\iesc la Hârja
se adaug\ celorlal]i 40 de b\trâni, care tr\iesc
o nou\ via]\ `n Centrul reziden]ial de aici.

REPORTAJ

B\trânii str\zilor `n grija Bisericii
~n ora[ul Praga din Cehia a avut loc,
`n perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2011, Congresul European al Directorilor de C\mine de B\trâni, cu tema „Marile tabuuri `n `ngrijirea de
lung\ durat\“. Centrul de la Hârja a
fost singura institu]ie a Bisericii Ortodoxe, care a avut un reprezentant la
congres.
~n acest A[ez\mânt se desf\[oar\ o
activitate social-filantropic\ a Parohiei Hârja, deci a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, respectiv a Bisericii Ortodoxe Române, având ca parteneri [i cabinete medicale [i de terapie, `n care b\tr=nii institu]ionaliza]i
sunt `ngriji]i `n spiritul valorilor
morale cre[tine.
C=teva persoane cu pove[ti de via]\
cutremur\toare, l\sate `n strad\ sau r\mase f\r\
ad\post [i f\r\ venituri, [i-au g\sit alinarea sufleteasc\ la Centrul reziden]ial de la H=rja, aflat
`n grija Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
al\turi de al]i b\tr=ni, oameni cu vie]i dintre cele
mai diferite.
Impresionant\ este [i povestea vie]ii unei femei care a ajuns la H=rja de la Spitalul Jude]ean
din Bac\u. Batjocorit\ de propriul so], trimis\ `n
strad\ s\ fac\ rost de bani, femeia a ajuns la un
moment dat, din cauza abuzurilor fizice, s\-[i piard\ inclusiv vederea. A fost g\sit\ `n stare grav\
[i internat\ `n spital. F\r\ acte, f\r\ bani, a ajuns `n
aten]ia asisten]ilor sociali care s-au str\duit s\
fac\ totul pentru a o ajuta. „Femeia ajunsese la urgen]\. Era `ntr-o situa]ie deplorabil\. Nu mai avea
pe nimeni. Am mutat-o, o vreme, dintr-o parte `n
alta a sec]iilor. Era dificil. La Bac\u nu mai erau
locuri, iar ad\postul era `nchis. Ne-am interesat [i
am sunat la Centrul reziden]ial de `ngrijire a persoanelor v=rstnice de la H=rja. Preotul de acolo,
Ilarion M=]\, a fost receptiv la apelul nostru [i a
primit-o. Dac\ nu ar fi fost H=rja, ar fi fost o problem\ foarte mare, pentru c\ acea persoan\ nu mai
avea nicio speran]\“, a declarat Liliana Zidel,
asistent social la Spitalul Jude]ean de Urgen]\
Bac\u. Din nefericire, acest caz nu este singular.

Familia de la H=rja
„~n r=ndul cazurilor de oameni f\r\ ad\post
pe care le avem `n grij\ se num\r\ p\rin]i care au
fost for]a]i de proprii copii s\-[i v=nd\ casa, care
au divor]at [i, `n urma partajului, au r\mas pe
drumuri, sau pensionari c\rora statul le-a pus

B\tr=nii de la H=rja beneficiaz\ de un program care s\ faciliteze
reintegrarea lor comunitar\, contribuind la p\strarea stimei de sine,
esen]ial\ pentru cei ajun[i la v=rsta neputin]elor

sechestru pe locuin]\, pentru c\ nu mai aveau
posibilitatea de a-[i achita datoriile. Cu to]ii, oameni grav bolnavi, cazuri medicale dificile, din
cauza condi]iilor de via]\ pe care le-au avut.
Pentru fiecare dintre ei s-au f\cut, fie la Bac\u,
fie la One[ti, anchete sociale. Am `ncercat, ajuta]i
de medici, s\-i punem pe linia de plutire. Iar
acum se afl\ cu to]ii `n grija Bisericii“, a explicat
preotul Ilarion M=]\, parohul de la H=rja.
La acest a[ez\m=nt reziden]ial, oamenii str\zii
`nt=lnesc o adev\rat\ familie. O cas\ primitoare, `ngrijire medical\ zilnic\, tratament [i m=ncare, dar [i un
program spiritual menit s\ le aduc\ lini[tea [i pacea
sufleteasc\. ~ncercarea Bisericii de a-i ajuta pe oamenii str\zii nu este una u[oar\. Este nevoie de con-

[tiin]e care `n]eleg mesajul lui Hristos [i se implic\
efectiv `n ajutoarea semenilor. Ajutorul Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pentru asigurarea tratamentului, medica]iei [i tuturor celorlalte necesare
celor afla]i la H=rja, este completat [i de cre[tinii care
vin s\-[i `nscrie numele `n r=ndul binef\c\torilor
a[ez\m=ntului social de aici. „Sus]inierea financiar\ a acestor cazuri dificile se face prin contribu]ia
asigurat\ din fondurile Eparhiei noastre, prin grija
Preasfin]itului Episcop Ioachim B\c\uanul, dar [i
prin sponsoriz\ri [i dona]ii. Pentru c\ fiecare caz
are sponsorul lui“, a mai ad\ugat preotul Ilarion.
Oamenii str\zii ce tr\iesc la H=rja se adaug\ celorlal]i 40 de b\tr=ni, care tr\iesc o nou\ via]\ `n Centrul reziden]ial de aici. (pr. Ctin GHERASIM)

Centrul de la Hârja, singurul reprezentant
al Ortodoxiei `n congres la Praga
~n ora[ul Praga din Cehia a avut loc, `n perioada 29
septembrie – 2 octombrie 2011, Congresul European
al Directorilor de C\mine de B\trâni, cu tema „Marile
tabuuri `n `ngrijirea de lung\ durat\“. Din partea
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a participat la
aceast\ reuniune, cu binecuvântarea PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, pr. Ilarion Mâ]\, directorul Centrului reziden]ial de `ngrijire a persoanelor vârstnice „Sfântul
Voievod {tefan cel Mare“ Hârja. „La Congresul de la
Praga au fost 500 de participan]i din 8 ]\ri europene,
România fiind reprezentat\ de trei directori ai unor institu]ii de ocrotire social\. Centrul de la Hârja a fost
singura institu]ie a Bisericii Ortodoxe, din `ntreaga Europ\, care a avut un reprezentant la Congres. ~n prima
zi a `ntâlnirii, au fost prezentate referate [i proiecte
având ca subiecte mediul [i energia electric\ `n centrele

reziden]iale de b\trâni, marile tabuuri `n `ngrijirea de
lung\ durat\, demnitatea [i `ngrijirea b\trânilor [.a. ~n a
doua [i a treia zi a Congresului, lectori din diferite ]\ri
au abordat tematici referitoare la problemele vârstnicilor din centrele de ocrotire social\“, a relatat pr.
Ilarion Mâ]\. ~n cadrul acestui congres, Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, prin Centrul reziden]ial Hârja,
a reu[it s\ `ncheie contracte de parteneriat cu centre de
vârstnici din alte ]\ri. „Dr. Wilfried Schluter, pre[edintele Asocia]iei Europene a directorilor de c\mine pentru persoane vârstnice din Europa, a felicitat modul `n
care Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul este implicat `n
activit\]ile social-caritative. ~n acela[i timp, dr.
Wilfried Schluter [i-a exprimat dorin]a de a vizita
Centrul reziden]ial de la Hârja [i celelalte centre sociale din Eparhia Romanului [i Bac\ului“, a mai spus
pr. Ilarion Mâ]\. (www.basilica.ro)
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„Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfin]enie“
~n Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Ia[i a avut loc luni, 17 octombrie deschiderea Simpozionului Interna]ional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfin]enie“, organizat de Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“, `mpreun\ cu Facultatea de Teologie Romano-Catolic\ din Ia[i [i Universitatea „Al. I.
Cuza“ din Ia[i. Prezent la eveniment, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a subliniat importan]a
temei dezb\tute `n cadrul simpozionului „Tainele
Bisericii – pelerinaj spre sfin]enie“: „Grija noastr\ este aceea de promova valoarea familiei. Dac\
familia intr\ `n criz\, `n tulburare, este foarte
greu s\ reg\sim calea c\tre `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Dezbaterea care va avea loc este important\,

iar pelerinajul pe care `l `ncepe]i prin simpozion
va fi benefic pentru acei c\ut\tori de spiritualitate
care p\[esc `n via]a de familie. Este important ca
`n cadru academic s\ se dezbat\ problema familiei,
care este lucrarea Duhului Sf=nt `n Biseric\.
Mul]umim pentru invita]ia de a deschide acest simpozion. ~n numele ~naltpreasfin]itului Teofan [i al
Sinodului mitropolitan, binecuv=nt\m lucr\rile
simpozionului [i n\d\jduim ca acesta s\ aduc\ folos tuturor“, a spus PS Ioachim B\c\uanul.
Cu acest prilej au fost deschise cursurile pentru ob]inerea gradelor profesionale `n preo]ie [i
au fost lansate trei volume ap\rute la Editura
Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei:

2013 – Anul Omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena
~n zilele de 24 – 25 octombrie 2011, `n Sala Sinodal\ din
Re[edin]a patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc [edin]a de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, informeaz\ printr-un comunicat Biroul de Pres\ al
Patriarhiei Române. ~ntre hot\rârile luate, de interes public sunt
urm\toarele: proclamarea anului 2013 ca Anul omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena `n Patriarhia Român\, la `mplinirea a
1700 de ani (313 – 2013) de la Edictul de toleran]\ religioas\ de la
Milano al `mp\ratului Constantin cel Mare; organizarea `n eparhiile
Patriarhiei Române a unui concurs de educa]ie social-filantropic\ `n
2012, Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor; editarea unei Istorii a parohiilor ortodoxe române; implementarea programului de catehez\ pentru adul]i „Calea mântuirii“ `n
eparhiile Patriarhiei Române.

anul III (XI) nr. 10

„~nv\]\m=ntul universitar voca]ional la ceas
aniversar – 2010. Studii [i cercet\ri“, „Autocefalia Bisericii [i m\rturisirea credin]ei“ [i manualul
„Teologie pastoral\ al lui Melchisedec {tef\nescu“, ap\rut `n 1862 [i reeditat `n 2011. Primul
volum amintit cuprinde lucr\ri din cadrul Simpozionului „150 de ani de la `ntemeiere [i 20 de
ani de la rena[terea `nv\]\m=ntului teologic“ desf\[urat la Facultatea de Teologie Ortodox\ din
Ia[i `n 2010, iar cel de-al doilea con]ine lucr\ri de
la simpozionul care a avut loc tot anul trecut, la
aceea[i facultate, fiind dedicat Anului omagial al
Crezului ortodox [i al Autocefaliei B.O.R.. (pr.
Ctin GHERASIM)

Mitropoli]ii Andrei
{aguna [i Simion {tefan
au fost proclama]i sfin]i
Visul ardelenilor de a avea `n calendar ca sfin]i pe mitropoli]ii Andrei
{aguna [i Simion {tefan, cei doi ierarhi renumi]i care le-au p\storit cu mult
dar `nainta[ii de pe p\mântul transilvan, s-a `mplinit la sfâr[itul lunii octombrie. Sâmb\t\, 29 octombrie, la Catedrala mitropolitan\ din Sibiu, 33 de
ierarhi au proclamat canonizarea Sfântului Ierarh Andrei {aguna, mitropolitul Transilvaniei, iar a doua zi, Catedrala Re`ntregirii din Alba Iulia a
g\zduit s\rb\toarea proclam\rii ca sfânt a mitropolitului Simion {tefan.
Evlavia credincio[ilor din Ardeal la ierarhii care au scris istorie pe
aceste meleaguri `ncercate mereu de tot felul de evenimente, ce au
zdruncinat fiin]a neamului românesc, a dat roade `n acest an, când
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut sfin]enia
mitropoli]ilor Andrei {aguna [i Simion {tefan, hot\rând trecerea lor `n
r=ndul sfin-]ilor. (www.basilica.ro)
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Stând pe tron, ca o `mp\r\teas\. Aceasta este
reprezentarea Cuvioasei Parascheva `n fresca admirabil\
din Catedrala arhiepiscopal\ din Roman.

{TIRI

Peste [ase veacuri de cinstire a Sfintei
Parascheva `n Eparhia Romanului [i Bac\ului
Dou\ biserici de lemn, dat=nd din veacul al
XVI-lea, de la T=rgu Ocna [i R\chitoasa, sunt doar
semne ale unei cinstiri seculare a Sfintei Parascheva `n jude]ul Bac\u. S\rb\toare de suflet pentru
to]i rom=nii, ziua de 14 octombrie este una special\
`ndeosebi pentru b\c\uani, al c\ror jude] are un
num\r impresionat de biserici cu hramul Ocrotitoarei Moldovei, unele dintre ele mai vechi
dec=t anul aducerii la Ia[i a sfintelor sale moa[te de
c\tre voievodul Vasile Lupu. Mai mult, credincio[ii

din zona Bac\ului au p\strat o con[tiin]\ vie a
credin]ei `n puterea Sfintei Parascheva [i `n perioada comunist\. Astfel, dup\ 1947, c=nd Sf=nta
Parascheva a ajuns `n Bac\u `n cadrul unui amplu
pelerinaj pentru izb\virea de foamete, credincio[ii
au p\strat `n memorie aceste momente, iar la
Filipe[ti sau En\che[ti, dar [i `n alte locuri, unde au
poposit sfintele moa[te, au fost ridicate l\ca[uri de
cult. „~n zona Moine[tiului avem peste 20 de biserici `nchinate Sfintei Parascheva, iar pe stema
eparhiei noastre, a Romanului [i Bac\ului, Sf=ntul
Sinod a aprobat ca Sf. Parascheva s\ fie ca emblem\ , ceea ce dove[te c\ acest cult al s\u este mult
mai vechi, cu peste dou\ sute de ani `nainte s\ fie
aduse sfintele ei moa[te la Ia[i“, a explicat PS
Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul. Ca `n fiecare an,
oamenii arat\ dragostea de cele sfinte, mijlocirea
Sfintei Parascheva fiind evident\ [i eficient\ pentru
to]i cei care i se roag\ f\r\ `ndoial\ `n suflet. ~n toate
l\ca[urile de cult r\sun\ cuvintele „~ntru tine
maic\....“. Pe l=ng\ Catedrala arhiepiscopal\ din
Roman, ce dateaz\ din veacul al XV-lea, `n jude]ul
Bac\u sunt multe l\ca[uri ce stau m\rturie a faptului c\ Sf=nta merit\ pe deplin numele de
„Ocrotitioare a Moldovei“.

Sf=nta de la Roman
St=nd pe tron, ca o `mp\r\teas\. Aceasta este
reprezentarea Cuvioasei Parascheva `n fresca admirabil\ din Catedrala arhiepiscopal\ din Roman,
imagine mai pu]in consacrat\ a Ocrotitoarei Moldovei. Trecut\ cu vederea sau neglijat\ de-a lungul
timpului, icoana ce str\juie[te l\ca[ul de cult mu[atin revine `n aten]ia credincio[ilor din cuprinsul
Patriarhiei Rom=ne, datorit\ implic\rii deosebite a

PS Episcop Ioachim B\c\uanul. Cunosc\tor [i sus]in\tor al tradi]iei, PS Sa `ncearc\ an de an s\ ne
reaminteasc\ faptul c\ Sf=nta Parascheva este [i
ocrotitoarea catedralei din Roman [i, implicit, a tuturor b\c\uanilor. Mai ales c\ `n jude]ul nostru exist\ biserici `nchinate Cuvioasei de la `nceputul
veacului al XVI-lea. Cu o st\ruin]\ paterical\, PS
Sa a reu[it, cu fiecare an, s\ atrag\ mai mult evlavia
credincio[ilor spre altarul de unde au r\sunat primele c=nt\ri rom=ne[ti `nchinate unuia dintre cei
mai iubi]i sfin]i din calendar. {i `n acest brumar capricios, sute de pelerini au poposit `n catedral\ pentru a se ruga sfintei. Sub obl\duirea cuvioasei, `n
c=]iva ani cele c=teva sute de suflete ce participau
la hramul Catedralei arhiepiscopale au rodit asemeni semin]ei de gr=u. Anul acesta, num\rul
`nchin\torilor a fost cu mult mai mare. {i to]i au
purtat pe bra]e icoana cuvioasei Parascheva, a[a
cum apare ea de sute de ani `n fresca de la catedral\. „Noi spunem Sf=nta Parascheva de la
Roman, `ntruc=t, zugravul acestei fresce, probabil
un teolog sau poate la `ndemnul episcopului care a
dat tema iconografic\ a acestui registru, o picteaz\
pe Sf. Parascheva `ntr-o form\ aparte, ca o
`mp\r\teas\ a[ezat\ pe un tron, asemenea Maicii
Domnului, ceea ce `nseamn\ c\ poporul avea o
evlavie deosebit\. Din via]a ei [tim c\ era at=t de
smerit\ [i, `n chip minunat, atât de `n\l]at\ de
Dumnezeu. Iar poporul o numea folositoare de
mult\ vreme. Este impresionant\ aceast\ icoan\, pe
care noi, `n ultimul timp, am dat-o credincio[ilor.
Cred c\ acum aproape fiecare cre[tin din eparhia
noastr\ are `n casa sa icoana Sfintei Parascheva pe
tron, ca rug\toare, ca mijlocitoare la Bunul
Dumnezeu“, a mai spus PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)
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La o zi dup\ s\rb\toarea Sfintei Parascheva,
b\c\uanii au avut bucuria de a participa la slujba
de sfin]ire a bisericii din Fundu Tutovei.

Eveniment religios la Tama[i
Biserica „Na[terea Maicii Domnului“ din Tama[i
a c\p\tat o imagine nou\. „Lucr\rile au debutat
`n anul 2006, de când a `nceput renovarea total\
a bisericii, atât `n interior, cât [i `n exterior. Am
sp\lat pictura interioar\, am pictat catapeteasma, am pus tabl\ nou\ pe acoperi[, am
montat central\ termic\ [i am adus obiecte de
cult noi. Toate acestea au fost posibile datorit\
implic\rii credincio[ilor din parohie“, ne-a explicat preotul Sorin Popica. Eforturile f\cute de
p\rintele Popica s-au concretizat duminic\, 9 octombrie, cu o impresionant\ slujb\ de sfin]ire
oficiat\ de PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. (C.G.)

~n sprijinul celor defavoriza]i
la Ru[i-Ciutea

PSEpiscop Ioachim B\c\uanul `n mijlocul credincio[ilor de la Fundu Tutovei

Sfin]irea bisericii
de la Fundu Tutovei
La o zi dup\ s\rb\toarea Sfintei Parascheva, b\c\uanii au avut bucuria de a participa la slujba de sfin]ire a bisericii din Fundu
Tutovei, unul dintre cele mai noi l\ca[uri de
cult ridicate `n jude]ul Bac\u. Slujba de
târnosire a bisericii din Fundu Tutovei a fost
oficiat\ de PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
`nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
Având hramul „Izvorul T\m\duirii“, biserica
reprezint\ un model de lucrare a Providen]ei `n
via]a unei comunit\]i. „Am preluat construc]ia
`ntr-o stare foarte precar\. Majoritatea enoria[ilor sunt pensionari, iar tinerii tr\iesc din
ajutor social sau sunt pleca]i la munc\ `n
str\inatate. Puterea economic\ a comunit\]ii

este foarte limitat\. De aceea am insistat pe
lâng\ mul]i oameni din Bac\u [i din ]ar\, prieteni [i cuno[tin]e, care au jucat un rol foarte
important `n ridicarea noului loca[ de cult“, a
declarat preotul Daniel M\rari.
~ntre anii 2009 – 2011, armonia noii construc]ii a bisericii s-a `ntregit [i cu alte lucr\ri
importante, atât `n interiorul, cât [i la exteriorul cl\dirii. „Principalul ctitor al bisericii este
domnul Florin B\lan. Un alt sprijin de n\dejde
a fost primarul comunei, domnul Gheorghe
Andrie[, precum [i enoria[ii, fiecare dup\ putere [i credin]\”, a mai ad\ugat preotul Daniel
M\rari. (pr. Ctin Gherasim)

Omiliile Sf. Ioan Hrisostom, `n versuri
Sâmb\t\, 23 octombrie 2011, s-a desf\[urat `n
cancelaria Liceului cu program sportiv din
Roman un eveniment cultural care s-a bucurat de
aten]ia reprezentan]ilor autorit\]ilor locale, laice
[i biserice[ti.
Prezent la eveniment, Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul a rostit `n deschidere un cuvânt de felicitare [i `ncurajare celor care au ini]iat
[i realizat aceast\ manifestare. Activitatea a avut
ca principal obiectiv lansarea a dou\ c\r]i, care
au v\zut lumina tiparului la Editura Mu[atinia.
anul III (XI) nr. 10

Prima carte, „Chivotul Syncategorematelor [i
Infinitul“ a prof. univ. dr. emerit Tudor Ghideanu a fost prezentat\ de profesorul Gheorghe
A.M. Ciobanu. Audien]a a remarcat actualitatea
ideilor sus]inute de o bogat\ referin]\ bibliografic\, idei ce `[i g\sesc relevan]a [i aplicabilitatea atât `n teologie, cât [i `n [tiin]ele viitorului.
Cartea profesorului Mihai Andone, intitulat\
„Predicile Sfântului Ioan Gur\ de Aur `n haine
ri(t)mate“, a fost prezentat\ de prof. T. Ghideanu,
cel care a [i prefa]at lucrarea. Prezentatorul a sub-

Sâmb\t\, 8 octombrie, `n cadrul slujbei oficiate de PS Episcop Ioachim B\c\uanul, un nou
a[ez\mânt social a fost dat `n folosin]\ lâng\
Biserica „Sf. Nicolae“ din Ru[i-Ciutea.
Construit de preotul Ion Ghioc, acest edificiu
vine `n sprijinul persoanelor nevoia[e din zona
Letea Veche. „Ansamblul multifunc]ional,
avându-l ca ocrotitor pe Sf. Ierarh Spiridon,
cuprinde o sal\ de mese, o buc\t\rie [i un cabinet de consiliere. Construc]ia a fost `nceput\ `n
anul 2008, [i, cu ajutorul lui Dumnezeu [i având
sus]inerea unor oameni cu suflet mare, anul
acesta am reu[it s\ o finaliz\m“, a explicat preotul Ghioc. Unul dintre cei mai importan]i
sus]in\tori ai acestui a[ez\mânt a fost Petru
Dochiu, viceprimarul din Letea Veche. „Sunt fiu
al satului [i am considerat de cuviin]\ s\ ajut
Biserica, s\ mul]umesc bunului Dumnezeu pentru darurile pe care mi le-a dat, ajutând sfântul
l\ca[“, a declarat viceprimarul, care sper\ ca, `n
viitorul apropiat, s\ poat\ ajuta [i la restaurarea bisericii din Ru[i-Ciutea. „Avem un l\ca[
de rug\ciune care trebuie s\-[i recapete str\lucirea ini]ial\. Este o biseric\ veche [i necesit\
mai multe interven]ii. Sper\m s\ putem, `n viitor, s\ g\sim fondurile necesare pentru restaurarea ei“, a mai precizat Petru Dochiu. (pr. Ctin
Gherasim)

liniat c\ autorul „a st\ruit – cu osârdie, smerit\ ascultare, har catehetic [i talent poetic – s\ reedifice
[i s\ pun\ `n haine noi, ri(t)mate, Predicile
(Omiliile) Sfântului Ioan Gur\ de Aur“, care-au
fost traduse din limba german\ [i publicate la 1883
de marele episcop al Romanului, Melchisedec
{tef\nescu.
Evenimentul a fost aureolat `n chip firesc de
cuvântul PS Episcop Ioachim B\c\uanul, care a
integrat manifestarea `n contextul mai complex
al proiectului Centrului eparhial – cel de finalizare, anul viitor, a lucr\rilor la Funda]ia Melchisedec {tef\nescu, când se dore[te ca marele episcop fondator s\ fie canonizat oficial de Sfânta
noastr\ Biseric\. (pr. Ionel DORU)
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„Nu trebuie s\ uit\m c\ avem nu doar o locuin]\
p\mânteasc\, terestr\, ci [i una `n ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu “, a precizat PS Episcop Ioachim
B\c\uanul `n cuvântul adresat locatarilor din noile
blocuri ANL inaugurate la Bac\u.

{TIRI

Daruri spirituale de cas\ nou\
Locatarii noilor blocuri ANL din zona
Narcisa a muncipiului Bac\u au avut parte de o
inaugurare special\ cu ocazia d\rii `n folosin]\ a
noilor apartamente de pe strada F\g\ra[. Ace[tia
l-au avut `n mijlocul lor pe PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care a venit de la Biserica „Sf.
Dumitru“, situat\ `n apropiere, unde a participat
la slujba hramului. Episcopul i-a binecuvântat pe
noii locatari chiar `n ziua `n care ace[tia au primit
cheile locuin]elor din mâna primarului Romeo
Stavarache.
Cu aceast\ ocazie, 125 de familii au primit
din partea episcopului câte un mic dar, la intrarea
`n casa nou\. „Cred c\ este un eveniment pentru
care se cuvine s\ mul]umim Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie, pentru c\ ast\zi, de ziua serb\rii lui
[i a hramului bisericii din acest cartier, a]i primit
cheile casei dumneavoastr\, fiind cu to]ii enoria[ii parohiei din Narcisa. Am venit cu bucurie
`n cartierul Dumitri]a, aducând câte o dumitri]\
spiritual\ `n fiecare cas\, pentru fiecare familie
care a primit un ad\post“, a declarat PS Episcop
Ioachim.
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul le-a
vorbit celor peste 200 de persoane prezente `n fa]a
blocurilor despre leg\tura dintre casa `n care
locuim [i Biserica lui Hristos. „Prin faptul c\ noi
sau preotul nostru intr\m `n cas\, `nseamn\ c\ aici
intr\ `ngerii lui Dumnezeu, a[a cum spune [i o rug\ciune a Bisericii. Dac\ locuin]a aceasta, p\mânteasc\, este un loc de pace, de lini[te, de comuniune cu cei dragi, [i de `ntrajutorare, atunci putem
spune c\ prin casa de aici ne preg\tim locuin]a din

125 de familii care s-au mutat `n noile blocuri ANL din Bac\u au primit din
partea PS Episcop Ioachim B\c\uanul un dar de cas\ nou\

ceruri. Nu trebuie s\ uit\m c\ avem nu doar o
locuin]\ p\mânteasc\, terestr\, ci [i una `n
~mp\r\]ia lui Dumnezeu, pentru care trebuie s\ ne
preg\tim `n permanen]\. De altfel, ast\zi v-am
prezentat preotului paroh de aici, care este
reprezentantul nostru `n mijlocul dumneavoastr\,
pentru a v\ aminti c\ pe lâng\ apartenen]a la
aceast\ lume, sunte]i [i fiii Bisericii“, a mai spus
PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `ndemn=ndu-i pe
oameni s\ fie nu doar buni locatari [i vecini, ci [i
buni cre[tini.

Impresionant a fost num\rul mare de tineri,
care, cu siguran]\, nu vor uita prea curând faptul
c\, `n ziua `n care au p\[it pentru prima oar\ `n
cas\ nou\, l-au avut al\turi pe episcopul locului.
„Cred c\ a fost de bun augur acest eveniment.
Majoritatea locatarilor este format\ din tineri [i
credem c\ prin icoanele pe care le-au primit
ast\zi `n dar, prin prezen]a noastr\ aici, nu vor
uita niciodat\ c\ `n aceast\ via]\ trebuie s\ `mplineasc\ [i cele spirituale“, ne-a declarat PS Episcop Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)

S\rb\toare `n Mitrovi]a Bac\ului
~n Mitrovi]a Moldovei din municipiul Bac\u se afl\ cel
mai impresionant l\ca[ de cult construit `n ]ar\ `n cinstea
Sf=ntului Mucenic Dimitrie, Izvor=torul de mir. Peste 1500
de b\c\uani au serbat hramul bisericii `nchinate Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie. Slujba religioas\ a fost s\v=r[it\ de
c\tre PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
Pr\znuirea protectorului acestei biserici [i al cartierului
din zona de sud a ora[ului se `nscrie `ntr-o tradi]ie religioas\ deosebit\. „S\rb\toarea a `nceput de duminic\ seara,
pe 23 octombrie, când, dup\ slujba Vecerniei, au fost
`mp\r]ite peste 1500 de pachete, special preg\tite pentru
credincio[i. Miercuri diminea]\ a fost oficiat\ Sfânta
Liturghie de c\tre PS Ioachim B\c\uanul, dup\ care i-am
pomenit pe cei adormi]i din neamurile noastre [i pe cei al
c\ror patron spiritual este Sfântul Dumitru. S\rb\toarea
hramului parohiei noastre s-a `ncheiat cu Slujba Vecerniei
[i Acatistul Sfântului“, a precizat p\rintele Ioan Ple[c\u,
parohul Bisericii „Sf. Dumitru“. (Pr. Ctin GHERASIM)
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Locuitorii Cartierului Muncitoresc din Roman,
dar [i credincio[i din mai multe zone ale Moldovei
au participat la târnosirea Bisericii
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“..
„S

Doisprezece ani de zidire `ntru credin]\
Duminic\, 23 octombrie, a avut
loc sfin]irea Bisericii „Sfântul
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir“
din Cartierul Muncitoresc al
muncipiului Roman. Slujba de
sfin]ire a fost oficiat\ de IPS
Arhiepiscop Teodosie al Tomisului [i PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi
de un sobor de 60 de preo]i [i
diaconi. La eveniment au participat reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i jude]ene, precum
[i numero[i credincio[i. Manifestarea a marcat finalizarea
lucr\rilor la aceast\ biseric\,
ridicat\ de-a lungul a 12 ani de
c\tre p\rintele paroh Vasile Strat. fin]itul Eftimie, Arhiepiscopul Romanului [i
L\ca[ul de cult, cu o suprafa]\ de 225 de
metri p\tra]i `n interior, este un complex alc\tuit
din biseric\, un a[ez\mânt social-filantropic [i un
turn clopotni]\. Lucr\rile de construc]ie la
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ au
`nceput `n luna octombrie a anului 1999, când pr.
paroh Vasile Strat a fost delegat de ~naltpreas-

Bac\ului, pe atunci Episcop al Romanului [i
Bac\ului, s\ coordoneze noul [antier. Pe lâng\
biserica propriu-zis\, ansamblul parohial mai
cuprinde un a[ez\mânt social-filantropic [i turnul
clopotni]\.
„Construirea bisericii a `nceput la 26 octombrie 1999, când IPS Eftimie m-a delegat s\
coordonez lucr\rile de execu]ie. Pentru realizarea
construc]iei am fost ajutat de multe institu]ii [i
oameni cu suflet mare care iubesc Biserica lui
Hristos. Arhitectura [tefanian\, fa]ada ornat\ cu
mozaicuri bizantine [i `nvelitoare special\, din
tabl\ de cupru, sunt câteva dintre particularit\]ile
bisericii noastre. L\ca[ul de `nchin\ciune este
`nzestrat cu odoare de mare pre], donate de c\tre
roma[cani [i nu numai“, a spus preotul paroh
Vasile Strat.

„~nc\ un m\rg\ritar
`n salba bisericilor mu[atine“
Locuitorii Cartierului Muncitoresc din
Roman, dar [i credincio[i din mai multe zone ale
Moldovei au participat la târnosirea Bisericii
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“. ~naltpreasfin]itul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, `n
cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit cu aceast\ ocazie a
explicat pericopa evanghelic\ citit\ `n timpul
Sfintei Liturghii, iar PS P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul a subliniat importan]a s\rb\torii [i
rolul Bisericii `n comunitate. Preasfin]ia Sa a
vorbit despre felul `n care ridicarea zidurilor
sfinte ale Bisericii „Sfântul Dimitrie“ a atras
„mul]ime mare de credincio[i, care sunt c\r\mianul III (XI) nr. 10

zile vii ale Bisericii noastre lucr\toare“, a relatat
pr. Florin }uscanu, protopop al Protopopiatului
Roman. La propunerea PS P\rinte Episcop
Ioachim, p\rintele paroh Vasile Strat a primit
Crucea Moldav\ din partea ~naltpreasfin]itului
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
pentru rodnica activitate desf\[urat\ de-a lungul
celor 12 ani de trud\ la Biserica „Sf=ntul
Dimitrie“ din Roman.
P\rintele paroh Vasile Strat a `mplinit [i 20 de
ani de slujire preo]easc\, un prilej de mul]umire
[i de pre]uire din partea tuturor celor care l-au
sus]inut. Aceast\ nou\ biseric\ a Romanului,
`nchinat\ Sfântului Dimitrie, este `nc\ un
m\rg\ritar, care se a[az\ `n aceast\ salb\ a bisericilor vechi mu[atine, având `n centru Catedrala
arhiepiscopal\ „Sfânta Parascheva“. „Pentru
credincio[ii din Roman a fost o zi de bucurie, de
binecuvântare [i de bun\-rodire“, a ad\ugat pr. protopop Florin }uscanu. (pr. Ctin GHERASIM)
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PS Ioachim B\c\uanul a f\cut cunoscut
proiectul de program pentru anul 2012,
când se `mplinesc 120 de ani de la trecerea la cele
ve[nice a Episcopului Melchisedec {tef\nescu.

{TIRI

Sinax\ monahal\ la Centrul eparhial Roman
Sub semnul binecuv=nt\rii Sfintei Cuvioase
Parascheva, la Centrul Eparhial din Roman a
avut loc vineri, 21 octombrie, o nou\ sinax\ a
stare]ilor, stare]elor [i duhovnicilor din m\n\stirile Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Pentru
`nceput, to]i participan]ii s-au rugat al\turi de PS
Episcop Ioachim B\c\uanul `n cadrul Sfintei
Liturghii oficiat\ `n catedral\ de p\rintele exarh
arhim. Pimen Costea [i p\rin]ii stare]i de la
m\n\stirile eparhiei. R\spunsurile la stran\ au
fost date de o coral\ inedit\, alc\tuit\ din maicile
stare]e. Sinaxa s-a desf\[urat sub pre[edin]ia PS
Ioachim B\c\uanul, `n casele de protocol „Episcop Lucian Triteanul“ ale Centrului Eparhial.
Dup\ cuv=ntul de introducere al p\rintelui
exarh, PS Episcop Ioachim B\c\uanul s-a referit
la ultimele hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod [i la
punerea lor `n aplicare `n cele 28 de schituri [i
m\n\stiri. De asemenea, ierarhul a subliniat importan]a tr\irii `n comuniune hristic\ a vie]ii
monahale, precum [i utilitatea `ntrajutor\rii `ntre
m\n\stirile [i schiturile eparhiei, reiter=nd rolul
deosebit al filantropiei `n via]a bisericeasc\.

Sinaxa a continuat apoi cu probleme de ordin administrativ [i social-economic, aspecte ale c\ror solu]ion\ri contribuie `ntr-o mare m\sur\ la bunul mers
al activit\]ii `ntr-o comunitate monahal\. ~ntre subiectele dezb\tute la aceast\ sinax\ s-au aflat situa]ia
terenurilor apar]in=nd a[ez\mintelor monahale, situa]ia personalului angajat [i a patrimoniului mobil [i imobil, precum [i diferite probleme cu aspect juridic.

Consf\tuirea profesorilor
de religie din Bac\u, sub
binecuvântare arhiereasc\
La sediul Protopopiatului Bac\u a avut
loc, `n ziua de 7 octombrie, `ntrunirea profesorilor [i preo]ilor titulari de Religie Ortodox\ din jude]ul Bac\u, prezidat\ de Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul. ~n
deschiderea `ntrunirii, prof. Irina Leonte, inspector [colar de specialitate al disciplinei
Religie `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Bac\u, a vorbit despre proiectele derulate `n anul [colar 2010-2011, precum [i despre cele care urmeaz\ a fi puse `n practic\ `n
noul an [colar. Au urmat apoi prezent\ri
f\cute de profesorii metodi[ti din cele zece
cercuri metodice aflate `n jude].
A urmat cuv=ntul de binecuv=ntare al
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, care i-a felicitat pe dasc\li pentru
rezultatele deosebite ob]inute anul trecut la
concursurile [colare na]ionale [i olimpiada de
specialitate. De asemenea, PS P\rinte Ioachim
le-a adresat profesorilor c=teva sfaturi
p\rinte[ti `n ceea ce prive[te modul `n care trebuie transmis mesajul Bisericii `n timpul
orelor de curs. „Hristos este iubire – pe aceste
cuvinte [i semnifica]ia lor trebuie s\ ne `ntemeiem mesajul“, a precizat PS Episcop-vicar

Ioachim B\c\uanul. Totodat\, Preasfin]ia Sa a
accentuat importan]a cunoa[terii reciproce
`ntre dasc\li [i preo]ii din parohiile `n perimetrul c\rora se afl\ unit\]ile de `nv\]\m=nt,
subliniind rolul creator al comunic\rii [i
punerii `n practic\ a unor proiecte comune.
Un loc important `n cadrul `nt=lnirii l-a
avut prezentarea noilor norme ale Sf=ntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne cu
privire la `nv\]\m=ntul religios. Un alt
subiect abordat a fost importan]a corel\rii didactice a profesorilor de Religie cu programele [i proiectele derulate la nivel de
Patriarhie, `n mod special „Hristos `mp\rt\[it
copiilor“ [i „Alege {coala“, dou\ proiecte de
anvergur\, `n care este implicat\ [i Eparhia
Romanului [i Bac\ului.
~n finalul `nt=lnirii, Episcopul-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului i-a
`ndemnat pe profesorii de Religie s\ se implice activ `n via]a spiritual\ [i cultural\ a comunit\]ilor din care fac parte, reamintindu-le
faptul c\ [i ei, asemenea preo]ilor, sunt „sarea
p\m=ntului“ [i f\clii aprinse din lumina lui
Hristos, care trebuie s\ lumineze calea noilor
genera]ii.

PS Ioachim B\c\uanul a f\cut cunoscut
proiectul de program pentru anul 2012, c=nd se
`mplinesc 120 de ani de la trecerea la cele
ve[nice a Episcopului Melchisedec {tef\nescu.
~nt=lnirea stare]ilor, stare]elor [i a duhovnicilor sa `ncheiat cu vizitarea noii Fabrici de lum=n\ri
„Sf. Fotini“ [i a Complexului Muzeal din incinta
Centrului Eparhial Roman.

~n sprijinul
elevilor din
medii sociale
defavorizate
Copiii provenind din familii numeroase,
cu posibilit\]i materiale reduse ori av=nd
p\rin]ii pleca]i din ]ar\ sunt sus]inu]i de
Parohia „Sf. Gheorghe“ din municipiul
Bac\u. Odat\ cu `nceputul lunii octombrie, ei
vin `n fiecare zi a s\pt\m=nii, de luni p=n\
vineri, pe toat\ durata anului [colar, la cantina
„Samarineanul milostiv“ a Bisericii „Sf.
Gheorghe“ pentru a primi o mas\ cald\ [i, uneori, datorit\ sus]inerii unor binevoitori, [i
alte ajutoare.
Tot acest program social-filantropic, ajuns
la al zecelea an, se deruleaz\ sub directa coordonare a preotului paroh Radu Vasile [i are
`n aten]ie un num\r de 25 de copii de la [colile Nr. 10 [i Nr. 27, cu to]ii f\c=nd parte din
categoriile mai sus men]ionate.

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin
GHERASIM
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SPECIAL

Ortodoxia [i provoc\rile lumii contemporane
~n perioada 10-28 octombrie,
Universitatea Apollonia din
Ia[i, prin Forumul Academic al
Creativit\]ii, Inov\rii [i Performan]ei `n Arte, a organizat o
serie de `nt=lniri culturale reunite sub titlul „Toamna Artelor
la Universitatea Apollonia“, la
care au participat mai multe
personalit\]i ale culturii rom=ne. Invitat pentru a conferen]ia `n cadrul acestor manifest\ri, PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul a sus]inut referatul
cu tema „Ortodoxia [i provoc\rile lumii contemporane“, din
care prezent\m c=teva fragmente
`n paginile care urmeaz\. Conferin]a a avut loc la Muzeul Unirii
din Ia[i, `n “Sala dublei alegeri”,
`n ziua de 18 octombrie 2011, `n
fa]a unui auditoriu format din
oameni de cultur\, preo]i [i
studen]i interesa]i de solu]iile pe
care Biserica Ortodox\ le
propune venind `n `nt=mpinarea
problemelor lumii contemporane.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului
Acum mai bine de dou\ milenii se n\[tea
Hristos. De atunci, m\car `n aparen]\, lumea s-a
schimbat radical. Unde suntem ast\zi dup\ 2000
de ani de cre[tinism? Ce facem? Ne afl\m `ntr-un
moment `n care auzim adesea pomenindu-se despre secularizarea lumii. ~mi propun `n cele ce
urmeaz\ s\ aflu, mai `nt=i, ce este o lume secularizat\.

Secularizarea – o confirmare
a liberului arbitru
O societate secularizat\ este cea `n care nu
mai exist\ autoritate sau ideologie dominant\.
anul III (XI) nr. 10

PS Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul, al\turi de prof. univ. dr. Vasile Burlui,
Rectorul Universit\]ii Apollonia din Ia[i, `n deschiderea conferin]ei sus]inute de
Preasfin]ia Sa `n cadrul manifest\rilor reunite sub numele de „Toamna artelor“

Iat\ care sunt c=teva dintre tr\s\turile ei distinctive: statul nu pretinde s\ subordoneze Biserica [i
nici Biserica statul; [tiin]a [i filosofia nu se mai pun
`n slujba teologiei, fiecare dezvolt=ndu-se independent; omul tr\ie[te `ntr-un spa]iu eterogen, `n
care nu se poate realiza o ierarhie a [tiin]elor `ntrun singur sistem autoritar, dominant; [tiin]a nu mai
pretinde s\ explice ceea ce o dep\[e[te; artele frumoase exploreaz\ limitele condi]iei umane,
pun=nd `n eviden]\ nelini[tea [i zbuciumul ei. (...)
~n fapt, societatea secularizat\ nu este str\in\
cre[tinismului. Reg\sim `n tradi]ia biblic\ [i
iudeo-cre[tin\ a primelor veacuri un tip similar
de secularism primitiv cre[tin, care a dus la
demitizarea lumii [i a cosmosului. (...) Hristos
~nsu[i spune: „~mp\r\]ia Mea nu este din lumea
aceasta“ sau „da]i cezarului ce este al cezarului [i
lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu“.
Prin aceasta Hristos spune, de fapt, c\ las\ liber
bra]ul secular [i deschide spa]iul libert\]ii duhului, discern\m=ntului. (...)

Efecte benefice [i efecte negative
ale seculariz\rii
Nu pot spune cu certitudine dac\ secularismul a avut efecte pozitive pentru Biseric\ sau nu.
St=nd c=tva timp `n structurile societ\]ii supersecularizate din Occident, am constatat c\ eliberarea occidentalilor de sub amprenta clericalismului a avut efecte benefice asupra umanit\]ii: explorarea cosmosului, a p\m=ntului, a crea]iei `n

general, explorarea omului `nsu[i. Astfel, natura
omului este cunoscut\ mai bine, chiar `n profunzimile ei. (...) Se define[te o nou\ filosofie – „filosofia celuilalt“. Cre[tin\tatea avea doar filosofia
binelui absolut, iar ceea ce nu intra `n accep]iunea
Bisericii era exclus, ars pe rug, comb\tut. Acum,
se pare c\ s-a aflat dimensiunea unei societ\]i care
are manifest\ un interes autentic fa]\ de cel\lalt,
pe care-l accept\ `n diferen]a [i alteritatea lui.
~ns\, din p\cate, secularismul are [i foarte
multe efecte negative. Asist\m, spre exemplu, la
moartea satelor. Satul, care era din toate timpurile o comunitate ce se conducea dup\ legi
proprii, organic constituite, a devenit o societate
antagonist\. ~n marile cartiere din metropolele
occidentale persoana este redus\ la statutul de
num\r oarecare. P\r\sit de copii [i prieteni, c=nd
nu mai este „`n top“, aceasta r\m=ne un obiect
dispensabil, ignorat\ sau dispre]uit\ f\r\ scrupule
de mul]imea angajat\ `ntr-o goan\ epuizant\.
Constat\m, cu durere, c\ omenirea s-a aruncat `n
mrejele unei culturi „malam partem“, adic\ o cultur\ a incestului, a sexului, toxicomaniei, violen]ei, desfr=ului, corup]iei ce anuleaz\ maternitatea, paternitatea, filia]ia [i, `n fapt, persoana. (...)

Omul modern `n c\utarea
dimensiunii spirituale a vie]ii
~n acest vid spiritual creat de societatea secularizat\, asist\m totu[i [i la o reg\sire a religiozit\]ii, `ns\ ambigu\ [i rareori cre[tin\. Sectele
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Cuvintele noastre conven]ionale nu pot
s\ spun\ exact cine este El `n esen]a Sa,
deoarece cuvintele nu pot s\ defineasc\ misterul.

SPECIAL

Â cu pretinsa lor sacralitate, islamul cu integrismul

s\u [i religiile asiatice cu rigorismul lor se instaleaz\ din ce `n ce mai mult `n acest tip de societate. ~n Fran]a, spre exemplu, budismul este la
mod\ [i `n plin\ expansiune (...). C=nd `n Occident descinde un om simpatic [i pacifist ca Dalaï
Lama, cu sur=sul s\u plin de umor, [tiind foarte
bine s\ adapteze budismul dup\ gustul occidentalilor seculariza]i, le st=rne[te, desigur, interesul.
De fapt, el ofer\, scoase din context, dou\, trei
aspecte ale budismului fundamentalist, deschiz=nd occidentalului turmentat de pragmatism
un fel de cale spre deta[are [i lini[te interioar\. {i,
cum lumea secularizat\ este o lume a epuiz\rii [i
a depresiilor nervoase, budismul, ca religie a
contempla]iei de sine, propune s\-l elibereze pe
om din suferin]\, recomand=ndu-i s\ ating\ starea de „nirvana“ – ceva ce nu [tie nimeni, de fapt,
ce este. Iat\-l pe omul secularizat `n derut\ [i
confuzie total\, `mpotmolit mai departe `n moartea spiritual\ [i `n nonsensul vie]ii. La fel, celelalte religii, propun omului secularizat alte solu]ii
de eliberare, care nu sunt dec=t palide substitute
ale marilor „experien]e mistice“ din cre[tinism.
Ceea ce este pozitiv `n toat\ aceast\ fresc\ indescifrabil\ a societ\]ii secularizate este faptul c\
omul a[a-zis modern are tendin]a, totu[i, s\
evadeze din ghearele pragmatismului [i ale materialismului, c\ut=nd dimensiunea spiritual\ a
vie]ii. (...) Or, Ortodoxia, nu este dec=t c\utarea
dimensiunii spirituale a vie]ii `n interiorul fiin]ei
umane ca persoan\ `n comuniune cu cel\lalt [i cu
Dumnezeu. De aceea, credem c\ Ortodoxia poate
fi de un real folos `n lumea secularizat\, `ns\ este
r\spunderea noastr\ s\ o facem accesibil\ [i util\
omului mileniului trei.

~ntrebarea iubirii
Dac\ Ortodoxia sau dreapta credin]\ `nsemn\
via]a `n Hristos, atunci putem reformula [i `ntrebarea lui Iisus `n felul acesta: Ce mai [tiu oamenii despre drepta credin]\?
~ntrebarea pus\ de Iisus ucenicilor `n
Cezareea lui Filip `ncununeaz\ `ntreaga pedagogie a Evangheliei lui Hristos. Sigur, Iisus ar fi
putut s\ se defineasc\ singur, dar n-a f\cut-o pentru a nu submina liberatea omului. Iar, de aici, `n
unii oameni s-a n\scut indiferen]a, iar `n al]ii
c\utarea permanent\ a Lui.
Oricum, cuvintele noastre conven]ionale nu
pot s\ spun\ exact cine este El `n esen]a Sa,
deoarece cuvintele nu pot s\ defineasc\ misterul.
~ntrebarea lui Iisus cheam\ la libertate, adic\ ne
`ndeamn\ s\ exprim\m liber, potrivit sim]irii
noastre, ceea ce `n]elegem noi c\ este El. Dar `n
acela[i timp `ntrebarea aduce [i o oarecare
`ndoial\ `n inima apostolilor [i, bine`n]eles, a
noastr\. Hristos ne `ntreb\ [i pe noi: „Cine zice]i
voi c\ sunt eu, Fiul Omului?“. Pe vremea aceea,
ca de altfel [i-n vremea noastr\, ap\reau mul]i
profe]i mincino[i [i fal[i mesia, iar r\spunsurile

Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oferit Universit\]ii Apollonia c=teva
dintre volumele publicate la Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

au fost foarte confuze [i variate. ~ns\, `ntrebarea
lui Hristos este `ntrebarea iubirii [i este adresat\
fiec\rei fiin]e umane care [tie s\ iubeasc\: Ce
sunt Eu pentru tine? Care este rela]ia care ne
une[te? (...)

Hristologie nu `nseamn\
biografie
Av=nd `n vedere maniera `n care cre[tinii [i
mai ales tinerii petrec marile evenimente soteriologice – Cr\ciunul, Pa[tile [i celelalte mari
s\rb\tori ale Bisericii – `ntrebarea lui Hristos este
mai actual\ ca oric=nd. Evident, exist\ mult\ indiferen]\ `n aceast\ lume, zis\ cre[tin\. Totu[i,
numele lui Iisus revine adesea pe buzele credincio[ilor [i chiar ale necredincio[ilor. O `ntreag\
literatur\, filme, piese de teatru despre via]a lui
Iisus inund\ societatea de consum. Dar nu cred
c\ acestea aduc r\spunsul adev\rat la `ntrebarea
lui Hristos. R\spunsul adev\rat poate fi numai
cel dat de Biseric\ prin fiii ei, care tr\iesc tainele
lui Dumnezeu [i sunt participan]i la via]a divin\.
Pentru ace[tia, evenimentele soteriologice sau
m=ntuitoare aduse de Hristos nu sunt doar tradi]ii
ce trebuie respectate, ci sunt trepte care structureaz\ identitatea cre[tin\ [i `l ajut\ pe credincios s\ urce permanent c\tre `nviere, transfigurare [i `ndumnezeire.
Biserica are la baz\ r\spunsul dat de Petru:
„Tu e[ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui Viu“
sau „Da, Doamne, Tu [tii c\ Te iubesc“. De
veacuri, Biserica cre[tin\ `[i `ndepline[te misi-

unea, d=nd mereu acest r\spuns. ~ns\, din p\cate,
mesajul nu mai este ascultat. Omul modern nu
mai dispune de nicio unealt\ care s\ `i permit\ s\
p\trund\ ceea ce zicem noi, oamenii Bisericii.
(...) De aceea, atunci c=nd aud cuvintele Evangheliei, (Cine zic c\ sunt Eu…) cei mai mul]i zic
c\ „nu-i treaba mea aceasta, e treaba oamenilor
Bisericii“!
C=nd am `nceput s\ recitesc cu ochi critici, `n
perspectiva preg\tirii lucr\rii de doctorat la Paris,
mi-am dat seama c\ marile tratate de teologie
dogmatic\ de prim rang, precum cel al lui
Vladimir Losky, Iustin Popovici [i mai ales cel al
P\rintelui St\niloae, nu vorbesc direct despre
Hristos, evit=nd defini]ii scolastice. ~n c\r]ile lor,
ace[ti mari teologi nu au capitole speciale pentru
a prezenta biografia lui Hristos, ci hristologia
Lui, l\s=nd parc\ acest mister s\ vorbeasc\ despre El `nsu[i `n noi, f\r\ a-L diseca precum face
chirurgul cu un corp uman. Hristologia ne spune
totul despre Hristos, `ns\ omul de azi nu are
preg\tirea necesar\ pentru a-L percepe pe Hristos
din tezele hristologiei. (...)
Pentru c\ nimeni nu mai neag\ ast\zi istoricitatea lui Iisus Hristos, iat\ care sunt r\spunsurile
contemporanilor no[tri de alte religii la `ntrebarea lui Iisus.
a) R\spunsul iudaic
(...) Am g\sit de cur=nd pe rafturile unei libr\rii
din Paris o carte intitulat\ „Shalom Jésus“, `n care
Hristos apare ca un rabin care aduce pu]in angelism `n hipertrofia omeneasc\. Cartea sus]ine, deci,
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Dac\ Hristosul (Care „iieri, azi, [i `n veac acela[i
este“)) timpurilor trecute nu mai este acceptat,
de ce s\ nu ~l prezent\m altfel, ca s\ fie acceptat,
folosind mijloacele care ni le ofer\ societatea de ast\zi.
Â diminuarea divino-umanit\]ii Logosului `ntrupat `n

istorie la plinirea vremii, de unde, e firesc, diminuarea dimensiunii Dumnezeului-Treime.
b) R\spunsul religiilor asiatice
Hinduismul, [intoismul [i mai ales budismul
nu ~l neag\ pe Iisus. Am citit de cur=nd o carte intitulat\ “Iisus [i Dalaï Lama”. Am constat c\ budismul nu ~l minimalizeaz\ pe Hristos, cum face
iudaismul, ci ~l absoarbe. Dup\ ace[tia, El se
re`ncarneaz\ `n mul]i al]ii. Este un „avat=ra“,
adic\ ceva care poate ap\rea sub forma unui alt
om, sau chiar animal. Absolutul, spune budismul,
se `ncarneaz\ ast\zi `n fiecare maestru spiritual.
Teoria re`ncarn\rii, la mod\ `n Occident, din
p\cate, influen]eaz\ [i la noi foarte mult\ lume.
Care este r\spunsul Bisericii fa]\ de muta]iile
suferite de spiritualitatea occidental\? Deocamdat\ nici unul dintre numeroasele r\spunsuri formulate nu a fost suficient de clar [i satisf\c\tor.
Neav=nd un r\spuns, oamenii seculariza]i au trecut u[or la negarea dumnezeirii lui Hristos. (...)
Explica]ia am g\sit-o `ntr-o carte care se intituleaz\ „Omul care se face pe sine Dumnezeu“ (Gerald Messadié), [i care vorbe[te despre cei care ignor\ faptul c\ Dumnezeu se face om ca s\-l `ndumnezeiasc\ pe om. ~n schimb, `n mod `ngrijor\tor, tot
mai adesea, omul se face Dumnezeu. Este `nc\ un
exemplu de negare a lui Hristos ca Dumnezeu. (...)
Exist\ chiar teze ale exege]ilor biblici moderni,
care vorbesc despre un Iisus al istoriei [i un Iisus al
credin]ei, sau un Dumnezeu inventat de primele
comunit\]i iudeo-cre[tine. Astfel, `n ultima vreme,
nu `nceteaz\ s\ apar\ r\spunsuri din ce `n ce mai
bizare [i mai confuze la `ntrebarea lui Hristos.

Conferin]a a avut loc la Muzeul Unirii din Ia[i, `n Sala dublei alegeri,
`n ziua de 18 octombrie 2011, `n fa]a unui auditoriu format din oameni
de cultur\, preo]i [i studen]i interesa]i de solu]iile pe care Biserica Ortodox\
le propune venind `n `nt=mpinarea problemelor lumii contemporane

zideasc\ `n suflet minunatul edificiu al certitudinilor, iar aceasta declan[eaz\ procesul inevitabil `n care, r=nd pe r=nd, lichid\m din via]a
noastr\ toate nedumeririle, relativismele [i superficialit\]ile pe care ni le-am permis mai `nainte de
a cunoa[te grandoarea sim]irii lui Dumnezeu.

C\tre profunzimi
~n mod paradoxal, cred c\ ast\zi, mai mult ca
oric=nd, putem da un r\spuns mai bun ca `nainte,
pentru c\ societatea secularizat\ `n care tr\im
presupune un context mai prielnic. Dac\ Hristosul (Care „ieri, azi, [i `n veac acela[i este“) timpurilor trecute nu mai este acceptat, de ce s\ nu ~l
prezent\m altfel, ca s\ fie acceptat, folosind mijloacele care ni le ofer\ societatea de ast\zi. (...)
A[tept\m aceasta mai cur=nd de la tinerii
no[tri, care, `ndeob[te, sunt oamenii c\ut\rilor [i
sunt atra[i, de experien]e sau tr\iri emotive de excep]ie. E adev\rat c\, din p\cate, acest apetit de
st\ri emotive tari se manifest\ printr-o serie de
fapte externe pe care le observ\m cu to]ii: muzic\
amplificat\ la maximum, filme de groaz\, sex,
droguri, violen]\ etc. Dar toat\ aceast\ panoplie
de experien]e epicuriene nu e dec=t un palid substitut al marilor experien]e interioare care ar trebui s\ aib\ loc `n sufletul omului. ~nt=lnirea cu
Dumnezeu este momentul ce poate transfigura
via]a omului; ea realizeaz\ un viraj de excep]ie al
destinului nostru spre universul experien]elor autentice. Dup\ experien]a `nt=lnirii cu Dumnezeu,
via]a omului se a[az\ pe baze noi: `ncepe s\ se
anul III (XI) nr. 10

Umanitatea lui Iisus ne
descoper\ divinitatea Lui
Se vorbe[te despre o moral\ cre[tin\, `ns\ se
poate spune c\ iubirea `nglobeaz\ `ntreaga
moral\. „Iube[te [i f\ ce vrei“, zicea Fericitul
Augustin. Prin Iisus putem accede la DumnezeuIubire, acel Dumnezeu trinitar, care `i elibereaz\
pe oameni din supersti]ii, ezoterism, mituri: Iisus
Omul-Hristos. Cu El nu mai trebuie f\cut\ distinc]ia `ntre sacru [i profan.
Slujba Cr\ciunului, spre exemplu, ne pune `n
contact cu Hristos, izvorul nesecat de energie
necreat\ a lumii, cea a pogor=rii Sf. Duh, ne pune
`n rela]ie cu Duhul Adev\rului, d\t\torul de via]\.
Toate converg `n a-L cunoa[te pe Dumnezeu [i
lucrarea Sa `n lume. Sf. Maxim M\rturisitorul
spunea c\: „Iisus face dumnezeie[te lucrurile
umanului [i-n acela[i timp le face omene[te pe
cele divine“. Este, bine`n]eles, folositor [i necesar studiul exegezei [tiin]ifice, `ns\ cred c\
Scriptura trebuie citit\ [i `n manier\ liber\, chiar
naiv\. Iar acest lucru poate aduce o revigorare a
credin]ei `n Iisus Hristos. (...)

Ca orice [tiin]\, [i experien]a tr\irii Lui
Dumnezeu presupune o analiz\, o sintez\. {i `n
Evanghelie sunt extrem de multe lucruri care trebuie explicate, `ns\ sunt liber s\ c\l\toresc `n
spa]iul Scripturii [i s\ o `n]eleg chiar [i `ntr-o
manier\ simpl\, nu prea sofisticat, ci doar cu
`n]elegerea mea proprie. Atunci c=nd nu mai
`n]eleg, caut pe cineva care s\-mi explice.
Explica]ia lui devine a cincea evanghelie, inspirat\ de Duhul Sf=nt. ~n spe]\, aceasta este Sf=nta
Tradi]ie a Bisericii, a Sfin]ilor P\rin]i: nu numai
amintire, ci `nnoirea Duhului Sf=nt `n noi. Deci
Evanghelia este mereu actual\, se actualizeaz\
f\c=ndu-L pe Hristos prezent `n timpul nostru.
Prin urmare, cine m\ `mpiedic\ s\ vorbesc de
Hristos `nviat, `n maniera mea? Cred c\ fiecare,
`n felul s\u, va putea r\spunde la `ntrebarea lui
Hristos prin cuvintele lui Petru: „Tu e[ti Hristos,
Fiul lui Dumnezeu celui viu“, sau „Da, Doamne,
Tu [tii c\ Te iubesc“.
Biserica Ortodox\ `[i p\streaz\ acela[i mesaj
[i-n mileniul al III-lea. ~n cei dou\ mii de ani
`mplini]i a fost p\str\toarea tezaurului de credin]\
[i de tradi]ii sfinte, iar `n mileniul al treilea, care
a `nceput cu o duminic\, trebuie s\ scoat\ din seif
tezaurul [i s\-l arate lumii, c=nt=nd acela[i imn:
„Hristos Se na[te sl\vi]i-L, Hristos din ceruri
`nt=mpina]i-L, Hristos pe p\m=nt `n\l]a]i-v\,
c=nta]i Domnului tot p\m=ntul, pentru c\ Hristos
a `nviat din mor]i cu moartea pe moarte c\lc=nd
[i celor din morminte viat\ d\ruindu-le“.
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Cartea semnaleaz\ faptul c\
drepturile omului se confrunt\ cu provoc\ri etice,
morale [i spirituale de o mare amploare.

RECENZIE

Biserica Ortodox\ [i drepturile omului;
paradigme, fundamente [i implica]ii
Ap\rut\ `n anul 2010 la Editura
„Universul Juridic“ din Bucure[ti, cartea „Biserica Ortodox\
[i drepturile omului; paradigme,
fundamente [i implica]ii“,
editat\ de Nicolae R\zvan Stan
aduce `n prim plan o tem\ des
discutat\ [i disputat\ `n spa]iul
teologiei ecumenice: drepturile
omului [i implica]iile lor morale,
religioase [i etice `n via]a
social\ [i religioas\ a persoanei
umane.
Cele 19 articole ale c\r]ii „Biserica Ortodox\ [i
drepturile omului...“ definesc demnitatea uman\ ca
principalul fundament al drepturilor omului; `n
acela[i timp, cei mai mul]i dintre semnatari consider\ c\ no]iunea de chip al lui Dumnezeu prezent
`n cadrul naturii umane reprezint\ primul [i cel mai
important punct de plecare `n ceea ce
prive[te demnitatea uman\.
~n acest context, `n vârful tuturor
drepturilor fundamentale [i civile ale
persoanei umane se afl\ dreptul la via]\
etern\, la mântuire [i la ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu. Acesta este cu adev\rat un
drept fundamental al omului, care ]ine
de ontologia persoanei umane, f\r\ a fi
nevoie s\ fie recunoscut de orice alt\
institu]ie omeneasc\ (pr. V. R\duc\).
De asemenea, `n viziunea teologic\,
principiile juridice sunt norme provenite de la D\t\torul de lege (Dumnezeu),
iar valabilitatea [i corectitudinea lor
este prezent\ pentru orice timp [i orice
loc din istorie (I.P.S. Irineu Popa).

Drepturile omului
vs. morala cre[tin\?
~n contratimp cu aceste aspecte, articole din aceast\ carte semnaleaz\ faptul c\ de[i drepturile omului se bazeaz\
pe `n]elegerea lor religioas\, `n con]inutul lor exist\ situa]ii care resping
acest mod de interpretare.
~n acest context, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kyrill, este de p\rere c\ drepturile omului reprezint\, nu
de pu]ine ori, modalit\]i de promovare

a minciunii [i de subminare a valorilor
tradi]ionale [i religioase. Principiul autonomiei
morale a persoanei umane, reprezentativ pentru
multe ]\ri `n sistemul lor social reprezint\ - conform patriarhului Kyrill - o no]iune care exclude
p\catul [i admite imoralitatea. Astfel, drepturile
omului sunt percepute ca modalit\]i prin care
Statul (poate) constrânge oamenii s\ s\vâr[easc\
p\catul sau s\ priveasc\ imoralitatea ca pe o conduit\ de via]\.
Solu]ia pe care patriarhul Kyrill o propune
este raportarea modului de via]\ la revela]ia divin\, singura care poate `ndruma ra]iunea uman\
`ntunecat\ prin p\cat s\ aleag\ binele autentic [i
care, implicit, poate salva o societate de la
pr\bu[irea ei moral\. Sensibilitatea legisla]iei
fa]\ de normele morale care domin\ o societate
reprezint\, de asemenea, un punct recomandat de
patriarhul Kyrill `n discursul s\u.
O percep]ie mult mai optimist\ `n acest
sens consider\ c\ `n tradi]ia [i mo[tenirea spiritual\ a Ortodoxiei exist\ o viziune patristic\ a
persoanei, care corespunde `ntru totul celei

promovate de drepturile omului (prof. K.
Delikostantis).
~n acest context, Delikostantis este de p\rere
c\ drepturile omului nu constituie o amenin]are
la adresa identit\]ii ortodoxe, iar autonomia nu
`nseamn\ un refuz al libert\]ii cre[tine, atâta
vreme cât libertatea cre[tin\ are un con]inut [i un
scop diferit de libertatea autonom\. Nu trebuie
pierdut din vedere c\ drepturile omului nu
urm\resc s\ realizeze acelea[i scopuri ca [i
credin]a cre[tin\. Drepturile omului au ca sarcin\
dreptatea [i pacea, iar credin]a cre[tin\,
`ndreptarea [i mântuirea. ~n acest context,
Delikostantis este de p\rere c\ Ortodoxia trebuie
s\ fie deschis\ la dialog [i s\ con[tientizeze c\
resursele de care dispune nu numai c\ pot sus]ine
problematica drepturilor omului, dar `n acela[i
timp se [i pot `mbog\]i `n viziunea lor din catalogul drepturilor omului.

O provocare continu\
Cartea de fa]\ mai semnaleaz\ faptul c\ drepturile omului se confrunt\ cu provoc\ri etice,
morale [i spirituale de o mare amploare
(prof. P. Chiril\); aceste provoc\ri se
datoreaz\, pe alocuri, definirii incomplete sau ambigue a drepturilor omului,
aspecte care conduc, nu de pu]ine ori,
la o fals\ interpretare [i implicit, la decizii nedrepte. Aspecte legate de procrea]ie, de sfâr[itul vie]ii, de pedeapsa
cu moartea, de protec]ia intimit\]ii, c\s\torie sau cazuri ale minorit\]ilor sexuale sunt reprezentative pentru caracterul uneori divergent care apare `ntre
bioetic\ [i catalogul drepturilor omului.
Având `n vedere c\ `n toate societ\]ile exist\ pericolul ca dorin]ele oamenilor s\ fie confundate cu no]iunea
drepturilor omului (prof. S.S. Harakas), autorii articolelor din cartea de
fa]\ sunt de p\rere c\ Biserica trebuie
s\ combat\ tot ceea ce degradeaz\ libertatea [i demnitatea omului [i s\ adopte pozi]ii etice [i politice `n spiritul
evanghelic (prof. V. Bel).
Modul `n care aceast\ viziune se
concretizeaz\ `n m\suri practice [i unilaterale r\mâne `ns\ o provocare continu\, dup\ cum reiese [i din con]inutul
c\r]ii de fa]\ „Biserica Ortodox\ [i
drepturile omului; paradigme, fundamente [i implica]ii“. (drd. Ciprian
Mocanu, Centrul de Cercetare Ecumenic\ Sibiu)
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Taina Cununiei `n opera teologilor ortodoc[i români
Vom sintetiza, `n continuare,
unele dintre aspectele mai
importante ale `nv\]\turii
dogmatice despre Cununie,
eviden]iate de teologi ortodoc[i români, care au aprofundat `n studiile lor dogmatice rolul acestei Taine `n
via]a Bisericii [i a credincio[ilor.
Pentru marele teolog ortodox român, vrednicul de pomenire pr. prof. dr. Dumitru Popescu,
`n lucrarea „Iisus Hristos Pantocrator“, Taina
Cununiei este un act sfânt, de origine divin\, care
`mp\rt\[e[te harul Sfântului Duh, prin preot, unui
b\rbat [i unei femei care se unesc liber `n c\s\torie. Datorit\ acestui fapt, Taina Cununiei sfin]e[te
leg\tura natural\ a c\s\toriei [i o `nal]\ la rangul
unirii duhovnice[ti dintre Hristos [i Biseric\.

Unirea trupeasc\ [i sufleteasc\ mijloc de transfigurare a
c\s\toriei
Taina Cununiei are `n vedere rela]ia de comuniune responsabil\ dintre b\rbat [i femeie.
C\s\toria, ca leg\tur\ natural\ pe via]\ `ntre un
b\rbat [i o femeie, se `ntemeiaz\ pe faptul c\
ace[tia numai `mpreun\ alc\tuiesc unitatea complet\. Cartea Facerii spune c\ Dumnezeu a f\cut
pe Eva pentru c\ a v\zut c\ „nu este bine ca omul
s\ fie singur“ (2,18). (...)
B\rbatul se `ntrege[te prin femeie, iar prin iubire, amândoi devin puternici, `n `mprejur\rile
concrete ale vie]ii. „Pentru aceasta, se d\ celor care
se c\s\toresc harul dumnezeiesc, c\s\toria fiind o
leg\tur\ natural\ de dragoste [i ajutor reciproc, bucurie de cel\lalt [i r\bdare a lui. ~n\l]area c\s\toriei
`n ordinea harului s-a f\cut de c\tre Hristos. Taina
Cununiei `[i are temeiul `n voin]a Mântuitorului,
care a restabilit monogamia [i a conferit C\s\toriei
dimensiunea spiritual\ a harului dumnezeiesc“.
(Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, „Iisus Hristos Pantocrator“, EIBMBOR, Bucure[ti, 2005, p. 372)
Marea cinste acordat\ de Biserica Ortodox\
Tainei Cununiei rezult\ din `mpletirea unirii
trupe[ti cu cea sufleteasc\, ca mijloc de transfigurare a c\s\toriei. C\s\toria trebuie `n]eleas\
`nainte de toate, ca un mijloc care face ca leg\tura
dintre b\rbat [i femeie s\ fie cu adev\rat o
leg\tur\ complet\, dup\ chipul comuniunii supreme a Sfintei Treimi. Desigur, C\s\toria este mijanul III (XI) nr. 10

Prin Taina Cununiei omul
este pus `n primul rând
`ntr-o rela]ie strâns\ cu un
semen al s\u [i prime[te,
prin mijlocirea preotului,
harul Duhului Sfânt,
ce sfin]e[te leg\tura
dintre b\rbat [i femeie

loc principal al na[terii de prunci, acest fapt contribuind `n mod esen]ial la sporirea comuniunii
dintre b\rbat [i femeie. Sfântul Ioan Gur\ de Aur
spune c\: „Sunt dou\ motive pentru care a fost instituit\ c\s\toria: pentru a face pe om s\ se mul]umeasc\ cu o singur\ femeie [i pentru a face copii. Dar motivul principal este cel dintâi... Cât despre procreare, c\s\toria nu duce neap\rat la ea...
Dovad\ sunt multele c\snicii lipsite de urma[i.
Iat\ de ce prima ra]iune a c\s\toriei este s\ pun\
`n rânduial\ unirea trupeasc\, mai ales acum,
când neamul omenesc a umplut tot p\mântul“.(7)
Copiii n\scu]i [i crescu]i de p\rin]ii lor sporesc `n mod esen]ial comuniunea dintre so]i datorit\ responsabilit\]ii comune. (...)

Catehizarea mirilor –
o necesitate
Pentru `n]elegerea dimensiunii spirituale a
familiei la care aceasta a fost `n\l]at\ de Hristos,
este nevoie de catehizarea celor care se preg\tesc
s\-[i `ntemeieze o familie. Ei nu au nevoie numai
de condi]ii materiale pentru existen]a lor, ci [i de
educa]ia cre[tin\, care s\ sporeasc\ responsabilitatea lor `n cadrul familiei fa]\ de Hristos. Dac\
Hristos este Cel care s\vâr[e[te Taina C\s\toriei,
atunci El este [i Cel care-i une[te pe cei doi `n Sine
[i ca atare r\mâne permanent `n unire cu ei. Acolo
unde r\mâne Hristos, se consolideaz\ familia, iar
acolo unde familia uit\ de Hristos, sl\be[te unitatea ei, spune pr. prof. dr. Dumitru Popescu.
S\vâr[itorul Tainei `n Biserica Ortodox\ este
preotul, pentru c\ prin el vine Hristos ~nsu[i, `n
chip nev\zut, `n fa]a celor ce se c\s\toresc, pen-

tru a pecetlui leg\tura natural\ pe care o realizeaz\ prin consim]ire mutual\ [i care `i men]ine
uni]i `n El ca celul\ a Bisericii, umplut\ de harul
Lui. (...) Binecuvântarea c\s\toriei prin preot e
atestat\ de canonul al 7-lea de la Neocezareea.
Dup\ cum citim `n lucrarea pr. prof. dr. Dumitru
Popescu „preotul este s\vâr[itorul acestei Taine,
iar nu un simplu martor, `ntrucât c\s\toria nu se
face pe baze naturale, lipsite de har, ci `n virtutea
leg\turii indisolubile dintre har [i natur\, `n lumina Logosului creator [i mântuitor“. (...)
Pr. prof. dr. Dumitru Radu accentueaz\ ideea
c\ Nunta este un act eclezial, o Tain\ a Bisericii,
prin care se `mp\rt\[e[te harul uniunii bipersonale celor ce realizeaz\ `mpreun\ leg\tura natural\
a c\s\toriei. Ei se pot bucura numai `n comunitatea unuia cu altul de acest har. Clement Alexandrinul enun]\ ideea fundamental\ a harului paradisiac al C\s\toriei. Botezul este Taina Na[terii
din nou prin `mpreun\ moartea [i `nvierea cu
Hristos, `n Duhul, iar Cununia este Taina iubirii
bipersonale a b\rbatului [i femeii. Nu din `ntâmplare Biserica edenic\ `ncepe `n c\s\torie, `n pleroma conjugal\ a primului cuplu. Clement Alexandrinul explic\: “Dumnezeu a creat omul: b\rbat [i femeie, b\rbat este Hristos, femeia este Biserica”. C\s\toria, ca imagine arhetipic\, preexist\ `n cuplu, c\ci Adam este creat dup\ chipul lui
Hristos [i Eva dup\ chipul Bisericii. Iar Sf=ntul
Apostol Pavel va formula esen]ialul: “Mare este
Taina aceasta, iar eu zic `n Hristos [i `n Biseric\”
(Efes 5:32). C\s\toria urc\ dincolo de c\dere.
Sfântul Efrem Sirul, citat de Pr. prof. dr. Dumitru
Popescu `n lucrarea sa de doctorat, precizeaz\:
„De la Adam pân\ la Domnul autentica iubire
conjugal\ era sacramentul des\vâr[it. Prin c\dere,
c\s\toria s-a deteriorat odat\ cu stricarea firii
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C\s\toria cre[tin\ este deci, `ntr-uun mod minunat,
unit\ cu misterul `nsu[i al Bisericii.
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Prin prezen]a Sa la Nunta din Cana, Hristos, nu numai c\ a confirmat institu]ia familiei, ci a ridicat-o la rangul de Tain\ a Bisericii

Â umane `ns\[i, când chipul lui Dumnezeu din om p\ cum arat\ pr. Dumitru Radu `n lucrarea „Ca- pierde pe una dintre cele mai frumoase flori ale
s-a `ntunecat. Ea `ns\ a r\mas“.

Familia – un mic altar `n care
este prezent Hristos
Prin prezen]a Sa la Nunta din Cana, Hristos,
nu numai c\ a confirmat institu]ia familiei, ci a
ridicat-o la rangul de Tain\ a Bisericii. Prefacerea
apei `n vin, cu aceast\ ocazie, care este o imagine
euharistic\, arunc\ o lumin\ nou\ asupra c\s\toriei cre[tine. Ea este pus\ `n rela]ie strâns\ cu
Euharistia, Taina comuniunii [i unit\]ii noastre
fiin]iale [i personale cu Hristos, care ni se ofer\
m=ncare [i b\utur\, pentru cre[terea `n El [i via]\
ve[nic\. Apa transformat\ `n vin invit\, pe cei
uni]i `n Taina Cununiei, la transformarea pasiunii
carnale `n vin nobil al iubirii harismatice. ~n mod
concret, leg\tura intern\ `ntre cununia cre[tin\ [i
Euharistie se arat\ `n teologia ortodox\ prin aceea
c\ s\vâr[itorul Tainei Cununiei nu poate fi dec=t
episcopul sau preotul, adic\ celebrantul Euharistiei care, liturgic, reprezint\ `ntreaga Biseric\, du-

racterul eclesiologic al Sfintelor Taine [i problema intercomuniunii“.(...)
Numai `n Hristos prin Duhul ce se revars\ din
Biseric\ [i de sus, la cererea Bisericii prin episcopul s\u preotul ei, `n Taina Cununiei, cei doi
devin una, iar familia pe care ace[tia au `ntemeiat-o, un mic altar `n care este prezent Hristos. ~n
aceasta `[i are temeiul [i `ntreita func]ie eclesial\
a p\rin]ilor cre[tini: ace[tia particip\ la jertfa lui
Hristos pentru sfin]irea copiilor lor; ei [tiu foarte
bine c\ micu]ii lor boteza]i apar]in lui Hristos, ca
m\dulare ale Trupului S\u [i, `n fine, ei fac al lor
cuvântul lui Hristos din rug\ciunea Sa arhiereasc\: “Pentru ei M\ Sfin]esc pe Mine ~nsumi,ca [i
ei s\ fie sfin]i]i `ntru adev\r” (Ioan 17:19).
C\s\toria cre[tin\ este deci, `ntr-un mod minunat, unit\ cu misterul `nsu[i al Bisericii. A le
minimaliza pe una alteia este a le r\ni `n mod
profund pe amândou\. C\s\toria ar pierde caracterul s\u mistic ce vine din `mplinirea ei `n
Hristos, Pantocratorul Bisericii, iar Biserica ar

sale, expresie m\rea]\ a puterii sale supranaturale
care str\bate [i transfigureaz\ totul. Nic\ieri, `n
alt\ parte, via]a tainic\ [i lucrarea Duhului Sf=nt
din Biseric\ nu p\trunde mai profund `n rela]iile
naturale ale oamenilor ca `n familie. (Pr. prof. dr.
Dumitru Gh. Radu, „Caracterul eclesiologic al
Sfintelor Taine [i problema intercomuniunii“)

Harul Duhului Sfânt sfin]e[te
leg\tura dintre b\rbat [i femeie
~n volumul al treilea al lucr\rii ,,Teologia
Dogmatic\ Ortodox\“ (1978), pr. prof. acad.
Dumitru St\niloae prezint\ Taina Cununiei ca un
act sfânt, de origine dumnezeiasc\, `n care, prin
preot, se `mp\rt\[e[te, unui b\rbat [i unei femei
ce se unesc liber `n c\s\torie, harul, care sfin]e[te
[i `nal]\ leg\tura natural\ a c\s\toriei la demnitatea reprezent\rii unirii duhovnice[ti dintre
Hristos [i Biseric\.
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~n cadrul slujbei Cununiei, preotul se roag\
pentru cei doi tineri ce se c\s\toresc,
pentru ca s\ primeasc\ harul lui Dumnezeu.

Â

O prim\ explica]ie important\ este `n leg\tur\
cu locul ocupat de Taina Cununiei `n rândul
celorlalte Sfinte Taine. De ce Taina Cununiei este
l\sat\ `n urma Tainelor Botezului, Mirungerii,
Spovedaniei, Euharistiei [i Hirotoniei? Un prim
motiv este acela c\ `n Tainele amintite, omul este
pus `n leg\tur\ direct\ cu Hristos [i indirect cu
ceilal]i oameni, pe când prin Taina Cununiei
omul este pus `n primul rând `ntr-o rela]ie strâns\
cu un semen al s\u [i prime[te, prin mijlocirea
preotului, harul Duhului Sfânt, ce sfin]e[te
leg\tura dintre b\rbat [i femeie.
A[a cum arat\ marele dogmatist, `n c\s\torie
omul `l cunoa[te pe Dumnezeu prin cel\lalt, [i
astfel `mpreun\, cu ajutorul divin, cei doi so]i,
uni]i `n Sfânta Biseric\, pot trece grijile vie]ii [i
pot r\mâne `ntr-o rela]ie cu Dumnezeu. Faptul c\
monahii, printr-o harism\ deosebit\, se pot ]ine `n
afara unei rela]ii de c\s\torie, duce automat la o
rela]ie direct\ [i profund\ cu Dumnezeu; tocmai
de aceea Biserica nu consacr\ printr-o Taina intrarea `n monahism, ci numai printr-o ierurgie.
Când [i unde s-a `ntemeiat Taina Cununiei?
Omul e creat pentru comuniune, de aceea el nu ar
fi putut tr\i `n singur\tate, a[a cum spune renumitul
teolog rus Paul Evdokimov: ,,Nu e decât o
suferin]\ a fi singur“. La aceste afirma]ii, p\rintele
St\niloae completeaz\: ,,Nici Dumnezeu nu este o
singur\ persoan\, c\ci `n acest caz n-ar fi iubire“
Cartea Facerea, la capitolul 2, versetul 18 spune:
,,{i a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine s\ fie
omul singur; s\-i facem ajutor potrivit pentru el“.
Dumnezeu nu a creat-o pe Eva doar pentru a-i fi
ajutor, ci [i pentru a-l feri pe Adam de singur\tate.
Unirea dintre b\rbat [i femeie este netrec\toare,
c\ci fiecare a g\sit `n cel\lalt nu un obiect, ci o persoan\ inepuizabil\ [i ve[nic nou\. Cei doi se iubesc
pentru c\ se completeaz\. B\rbatul se `ntrege[te a[a
de mult `n femeie pentru c\ ea este cealalt\
jum\tate [i viceversa, pentru c\ numai `mpreun\
pot forma un om `ntreg. Numai `n unire, b\rbatul se
realizeaz\ ca b\rbat [i femeia ca femeie.
A[adar, vedem c\ fiind a[ez\mânt rânduit de
Dumnezeu `n Rai, C\s\toria a fost sfin]it\ de
Mântuitorul Care a `n\l]at-o la treapta de Sfânt\
Tain\, la nunta din Cana Galileii (20), când a dat
mirilor s\ bea din ,,vinul iubirii“, ar\tând prin
aceasta `nal]area vie]ii omene[ti `n ordinea harului de la `nt\rirea [i `n\l]area c\s\toriei. Ast\zi, `n
cultul Bisericii Ortodoxe, la slujba Cununiei,
preotul le d\ mirilor s\ bea dintr-un pahar comun,
ca o actualizare a celor petrecute `n Cana Galileii,
ar\tându-se prin aceasta c\ se vor `ndulci din dulcea]a comun\ a dragostei [i a bucuriei.

,,Taina aceasta mare este, iar eu vorbesc `n
Hristos [i `n Biseric\. (Efesei 5:32). ~n Epistola I
c\tre Corinteni, Apostolul neamurilor preciza: ,,e
bine pentru om s\ nu se ating\ de femeie. Dar , ca
paz\ `mpotriva desfrân\rii, fiecare b\rbat s\-[i
aib\ femeia lui [i fiecare femeie s\-[i aib\
b\rbatul ei. Dac\ `ns\ nu pot s\ se `nfrâneze, s\ se
c\s\toreasc\. Fiindc\ mai bine este s\ se c\s\toreasc\ decât s\ ard\.“ (I Corinteni 7:1,2,9). Se contrazice pe sine Apostolul Pavel când spune c\
omul s\ nu se ating\ de femeie [i când nume[te
Cununia ,,Taina aceasta mare“? Nu! De fapt, el nu
accept\ satisfacerea poftei trupe[ti `n afara c\s\toriei. Dar de ce este p\cat `n afara c\s\toriei? O
l\murire asupra acestui fapt ne-o d\ tot p\rintele
St\niloae care spune: ,,Desigur nu numai pentru
dezordinea social\ pe care o provoac\, ci [i pentru
netransfigurarea ei printr-o unire sufleteasc\, produs\ de iubirea spiritual\ din c\s\torie. ~n acest fel,
c\s\toria r\mâne nu un simplu remediu `mpotriva
poftei trupe[ti, care oricum r\mâne p\c\toas\, ci
un mijloc prin care legatura dintre b\rbat [i femeie
ajunge s\ fie complet\“ (Pr. Prof. dr. Dumitru
St\niloae, „Teologia Dogmatic\ Ortodox\“).
C\s\toria nu a fost l\sat\ de Dumnezeu doar
pentru ajutorul reciproc dintre so] [i so]ie, ci [i
pentru perpetuarea neamului omenesc. Astfel,
prin c\s\torie, omul `mpline[te porunca dat\ de
Dumnezeu `n Rai, lui Adam [i Evei: ,,Cre[te]i [i
v\ `nmul]i]i [i umple]i p\mântul [i-l supune]i
(Facerea 1,28). Deci rolul principal al c\s\toriei
este na[terea de prunci, rodul dragostei dintre
b\rbat [i femeie. ,,Copii, n\scu]i [i crescu]i, nu
iau loc `n afara leg\turii dintre so]i, ci ei sporesc
`n mod esen]ial comunicarea dintre so]i, prin re-

sponsabilitatea comun\, `n care ei se unesc, deci
adâncesc esen]a c\s\toriei, care f\r\ copii se
s\r\ce[te de substan]a spiritual\ interioar\“, precizeaz\ pr. D. St\niloae. Prin copii, ei se deschid
societ\]ii, de care au nevoie pentru cre[terea [i educarea copiilor. ~nfrânarea acestui egoism include [i `nfrânarea de a folosi leg\tura c\s\toriei pentru o simpl\ pl\cere, cu evitarea na[terii de prunci.

O Tain\ cu misiune special\
`n Biseric\
~n cadrul slujbei Cununiei, preotul se roag\
pentru cei doi tineri ce se c\s\toresc, pentru ca s\
primeasc\ harul lui Dumnezeu, ca s\ poat\
`nfrâna [i birui ispitele, pentru `nt\rirea r\bd\rii,
pentru na[terea de prunci.
Cre[tinismul este realist [i nu se avânt\ s\ fac\
tinerilor c\s\tori]i promisuni de fericire neumbrit\
de greut\]i, c\ci `n via]\ vor `ntâlni ambele extreme.
,,Cine a[teapt\ numai fericire de la c\s\torie, numai
pl\ceri, nu o va putea suporta lung timp. Harul acestei Taine se d\ pentru dragostea total\ [i neprih\nit\
`ntre cei ce se c\s\toresc, pentru ajutorul [i r\bdarea
reciproc\, pentru suportarea [i biruirea cu r\bdare,
a tuturor greut\]ilor vie]ii“, spune pr. St\niloae.
Din opera dogmatic\ a teologilor ortodoc[i aminti]i aici reiese rolul culminant al Tainei Cununiei
`n via]a Bisericii [i a credincio[ilor ei. Unitatea [i
indisolubilitatea sunt dou\ note esen]iale ale familiei cre[tine, `ntemeiate prin harul lui Hristos. Pe
bun\ dreptate, Cununia este considerat\ o Tain\ cu
misiune special\ `n Biserica lui Hristos. (pr. prof.
dr. Constantin LEONTE)

Prin c\s\torie, leg\tura
dintre b\rbat [i femeie
ajunge s\ fie complet\
Despre m\re]ia c\s\toriei cre[tine g\sim `n
scrierile Sfântului Apostol Pavel, care spune:
anul III (XI) nr. 10

Unitatea [i indisolubilitatea sunt dou\ note esen]iale ale familiei cre[tine,
`ntemeiate prin harul lui Hristos
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~n ziua de 27 octombrie, PS Episocop Ioachim a f\cut parte din
soborul de ierarhi care, sub protia Preafericitului P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie `n
Catedrala patriarhal\ „S
Sf. ~mp. Constantin [i Elena“ din Bucure[ti,
cu prilejul s\rb\toririi Sf. Cuvios Dimitrie din Basarabi.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe luna octombrie 2011
1 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a a[ez\mântului social din Parohia
Simione[ti, Protopopiatul Roman;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Botezul Domnului [i
Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“, Simione[ti, Protopopiatul Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom stavrofor pe PC Pr. Vasile Romeo Trofin,
Parohia Simione[ti;
- a oficiat Taina Cununiei la M\n\stirea Giurgeni. A rostit cuvânt
ocazional;
2 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi“, Parohia En\che[ti, Protopopiatul Moine[ti;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Cuv. Parascheva“,
Parohia En\che[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Ciprian Olteanu, Parohia
En\che[ti, Protopopiatul Moine[ti;
3 - 5 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
6 octombrie
- a prezidat [edin]a administrativ\ semestrial\ cu preo]ii din
Protopopiatul Moine[ti;
- a vizitat [antierul Bisericii „Sf. Dumitru“ din Parohia Ilie[ti;
7 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Chirica, Parohia Filipeni;
Pr. Constantin P\unoiu, Parohia Pradai[; d-l Andrei Andronic, Buhu[i;
- a participat la `ntâlnirea cu profesorii de Religie din Jude]ul
Bac\u, la sala de [edin]e a Protopopiatului Bac\u;
8 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social „Sfântul
Spiridon“, Parohia Ru[i Ciutea;
- a participat la Sfânta Liturghie oficiat\ `n Biserica „Sfântul
Nicolae“, Parohia Ru[i-Ciutea. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Ioan Ghioc, Parohia Ru[i
Ciutea;
9 octombrie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „Na[terea Maicii
Domnului“, Parohia Tama[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Na[terea Maicii
Domnului“, Parohia Tama[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Sorin Popica, Parohia
Tama[i;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a apei [i a rostit rug\ciunea de sfin]ire
a unui monument `nchinat eroilor neamului din comuna Tama[i;
- a sfin]it noul sediu al Prim\riei Comunei Tama[i. A rostit cuvânt
ocazional;
10 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-l prof. Ovidiu Trifan, Roman; Pr.
Gheorghe Anghel, Parohia Vulp\[e[ti;
11 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Adrian Merlu[c\, Parohia Le]cana;
Pr. Vasile Cozma, Protopop al Protopopiatului Buhu[i; Pr. Eugen
Is\il\, Buhu[i;
12 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, Ia[i. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
13 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman, cu prilejul hramului.
- a participat la procesiunea cu ve[mântul Cuvioasei Parascheva
desf\[urat\ `n jurul Catedralei arhiepiscopale din Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
14 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie la
Catedrala mitropolitan\ „~ntâmpinarea Domnului“, cu prilejul
S\rb\torii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei;
15 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Izvorul T\m\duirii“,
Fundu Tutovei, com. Plopana;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Izvorul T\m\duirii“, Parohia
Fundu Tutovei, Protopopiatul Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr. Daniel
Marari, Parohia Fundu Tutovei;

Pe 16 octombrie a.c. PS P\rinte Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul s-a aflat `n
mijlocul credincio[ilor din Parohia „Sf. Nicolae“ Moldoveni
- a oficiat Slujba de sfin]ire a unui sector modernizat din cadrul
Hotelului Dumbrava, Bac\u;
16 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii vechi „Sfântul Nicolae“,
din Parohia Moldoveni II, Protopopiatul Buhu[i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Nicolae“, din
Parohia Moldoveni II, Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuvânt de
`nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr. Costel
Ciprian Cercel, Parohia Moldoveni II;
17 octombrie
- a participat la deschiderea Simpozionului Interna]ional „Tainele
Bisericii - pelerinaj spre sfin]enie“, organizat de Facultatea de
Teologie din Ia[i;
18 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a sus]inut conferin]a cu tema: „Biserica Ortodox\ [i provoc\rile
Mileniului al III-lea“, `n cadrul Muzeului Unirii, la invita]ia reprezentan]ilor Universit\]ii Apollonia, Ia[i;
19 - 20 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
21 octombrie
- a participat la Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a prezidat sinaxa stare]ilor [i stare]elor din m\n\stirile [i schiturile din cadrul Arhiepiscopiei, organizat\ la Centrul eparhial Roman;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Daniel Marari, Parohia Fundu
Tutovei;
22 octombrie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\mântului social-filantropic din
Parohia Pânce[ti, Protopopiatul Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat, din `ncredin]area IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, Slujba de Priveghere la M\n\stirea „Adormirea Maicii
Domnului“, Varatec. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de tundere `n monahism a unor surori, la
M\n\stirea „Adormirea Maicii Domnului“, Varatec;
23 octombrie
- a oficiat, `mpreun\ cu IPS P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“,
Roman;

- a oficiat, `mpreun\ cu IPS P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“,
Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a acordat distinc]ia „Crucea moldav\“ PC Pr. Vasile Strat,
Parohia „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“, Roman;
24-25 octombrie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române;
26 octombrie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Dimitrie“, Cartierul
Narcisa, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfintire a apei [i a rostit rug\ciunea de binecuvântare a casei pentru complexul de locuin]e ANL „Bucegi“, din
Parohia „Sf. Dumitru“, Bac\u, ce au fost date `n folosin]\. A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a apei, `n Biserica „Sfin]ii ~mp.
Constantin [i Elena“, Parohia Ilie[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
27 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a
oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala patriarhal\ „Sf. ~mp. Constantin
[i Elena“ din Bucure[ti, cu prilejul s\rb\toririi Sf. Cuvios Dimitrie din
Basarabi;
28 octombrie
- a participat la lucr\rile Sfântului Sinod;
29 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala mitropolitan\ „Sfânta
Treime“, Sibiu, cu prilejul proclam\rii canoniz\rii Sfântului Ierarh
Andrei {aguna;
30 octombrie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a
oficiat Sfânta Liturghie `nCatedrala arhiepiscopal\ „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil“, Alba Iulia, cu prilejul proclam\rii canoniz\rii
Sfântului Ierarh Simeon {tefan;
31 octombrie
- audien]e [i lucr\ri de birou; (a consemnat arhid. Ciprian-Ioan
IGNAT, Secretar eparhial)
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