
~n Duminica L\satului Sec de
Brânz\ sau a Izgonirii lui
Adam din Rai, la Sfânta
Liturghie se cite[te o pericop\
alc\tuit\ din doar câteva
versete ale capitolului al VI-lea
din Evanghelia dup\ Matei
(versetele 14-21). Textul face
parte din Predica de pe Munte,
cuvântare a M=ntuitorului
Hristos, pe care Sfântul Evan-
ghelist Matei o prezint\ `n trei
capitole (5-7). 
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~n Predica de pe Munte, Mântuitorul propu-
ne, spre restaurarea fiin]ial\ a omului, planul
S\u dumnezeiesc. Cuv=ntul lui Hristos `ncepe
cu Fericirile, ceea ce `nseamn\ c\ Iisus, Noul
Adam [i Noul Moise, trece de la „porunc\“, ce
se adresa odinioar\ unui popor trupesc, la „feri-
cire“ ce se adreseaz\ `n duh celor ce doresc s\
se des\vâr[easc\; trece de la Muntele Sinai, la
Muntele M\slinilor, de la imperativul decalo-
gic, pe care omul `n efortul s\u ascensional `l
prime[te din mâinile lui Dumnezeu, la promisi-
unea `ndumnezeirii, pe care ~nsu[i Fiul coborât
`ntre oameni o face celor care `n duhul libert\]ii
[i dincolo de orice constrângere, vor fi benefi-
ciarii darului `mp\r\]iei. Legii Vechiului Testa-
ment `i d\ o conota]ie divin\ intrinsec\, desco-
perind l\untrul, miezul `n]elesurilor logosului [i
profunzimile insondabile, doar prin efortul
uman. Adev\rata `mplinire a Legii, prin Iisus,
`nseamn\ deschiderea spre un nou orizont, spre
`mp\r\]ia iubirii [i evaluarea existen]ei umane
cu toat\ `nc\rc\tura sa ontologic\, dinspre str\-
fundurile sale spirituale spre straturile, `nveli[u-
rile senzorialit\]ii. 

Calea spre des\v=r[ire
~ntre preceptele `mp\r\]iei iubirii s-a inter-

pus morala Sfântului Ioan Botez\torul, cu rolul
pedagogic de a orienta `n]elesul preceptelor
mozaice [i modul de a fi specific al evreilor, de
la ritualism spre hristocentrism, precum [i acela
de a statornici virtu]ile cardinale, adic\ acele

„fapte vrednice de poc\in]\“ [i anume:
Smerenia `n]eleapt\, Dreptatea, Cump\tarea [i
B\rb\]ia. Astfel, Ioan este deschiz\tor de drum
c\tre Hristos, deoarece `nv\]\tura sa nu este `n
contradic]ie, ci `n consens cu cea hristic\, ea
este premerg\toare sau `nainte-merg\toare aces-
teia. Faptele cerute de Ioan `n predica sa de pe
Malul Iordanului `[i g\sesc `mplinirea `n
Hristos, c\ci pe virtu]ile cardinale se sprijin\
cele trei virtu]i teologice cre[tine: credin]a,
n\dejdea [i dragostea. Astfel, pentru a trece de
la mândria puterii proprii la `n]elepciunea duhu-

lui, trebuie s\ treci prin smerenia `n]eleapt\, re-
cunoscând nimicnicia ta fa]\ de puterea lui
Dumnezeu. Pentru a trece de la r\zbunare:
„Ochi pentru ochi [i dinte pentru dinte“, adic\
de la Legea Talionului, la iertare [i iubire:
„iubi]i pe vr\jma[ii vo[tri, face]i bine celor ce
v\ ur\sc“, trebuie s\ tr\ie[ti starea de dreptate,
recunoscând propria p\c\to[enie. Pentru a trece
de la „s\ nu fii desfrânat“ la „nici s\ nu te ui]i
cu poft\“, trebuie s\ treci prin starea de
cump\tare. Pentru a trece de la „s\ nu ucizi“ la
„nici s\ nu te mânii“ este neap\rat nevoie de
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eroism spiritual (b\rb\]ie), prin care s\-]i `n-
frângi ura, l\comia, pizma [i celelalte.

A[adar, dup\ ce Iisus a adnotat Legea Ve-
chiului Testament, care pentru Sfântul Apostol
Pavel „a devenit p\cat“, ne-a `nv\]at precis cum
s\ ne rug\m, adic\ ceea ce s\ cerem de la
Dumnezeu. De aceea, rug\ciunea Domneasc\,
care este a[ezat\ `n mijlocul Predicii de pe
Munte, cuprinde o chemare, [apte cereri [i o
`ncheiere. Apoi, dac\ ne-a `nv\]at cum s\ ne
rug\m, Hristos a fixat [i programul de restau-
rare a omului, pe care acesta, aplicându-l,
ajunge la asem\narea cu Dumnezeu, adic\ re-
alizarea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu: unirea cu El
`n dragoste. Iat\ acest program: „C\ de ve]i ierta
oamenilor gre[elile lor, ierta-va [i vou\ Tat\l
vostru Cel ceresc; Iar de nu ve]i ierta oamenilor
gre[elile lor, nici Tat\l vostru nu v\ va ierta
gre[elile voastre. Când posti]i nu fi]i tri[ti ca
f\]arnicii; c\ ei `[i smolesc fe]ele, ca s\ se arate
oamenilor c\ postesc. Adev\rat gr\iesc vou\, [i-au
luat plata lor. Tu `ns\, când poste[ti, unge capul
t\u [i fa]a ta o spal\. Ca s\ nu te ar\]i oamenilor
c\ poste[ti, ci Tat\lui t\u Care este `n ascuns, [i
Tat\l t\u, Care vede `n ascuns, `]i va r\spl\ti ]ie.
Nu v\ aduna]i comori pe p\mânt, unde molia [i
rugina le stric\ [i unde furii le sap\ [i le fur\. Ci
aduna]i-v\ comori `n cer, unde nici molia, nici
rugina nu le stric\, unde furii nu le sap\ [i nu le
fur\. C\ci unde este comoara ta, acolo va fi [i
inima ta“ (Matei 6, 14-21).

~n aceste versete se cuprind cele trei trepte
pe care trebuie s\ le parcurg\ omul care vrea s\
se des\vâr[easc\: purificarea, iluminarea [i `n-
dumnezeirea. ~n versetele 14-15 ale Evanghe-
liei, Mântuitorul precizeaz\ faptul c\ pentru a
`ncepe starea de reabilitare fiin]ial\, mai `ntâi
trebuie s\-]i structurezi identitatea `ntre creaturi-
le ira]ionale. Omul, potrivit referatului crea]iei
„este creat dup\ chipul [i asem\narea lui Dum-
nezeu“ (Facerea 1, 27). Prin chip `n]elegem
componenta spiritual\ a fiin]ei umane, `nzestrat\
de Dumnezeu cu atribute: minte, voin]\, senti-
ment [i libertate, component\ ce trebuie s\ reac-
tualizeze aceste calit\]i printr-o conlucrare tean-
dric\ orientat\ calitativ de la asem\narea `n
poten]\, la cea asumat\ cu prototipul Hristos. 

Omul este creat s\ devin\ „dumnezeu dup\
har“. P\catul l-a a[ezat afar\ de aceast\ per-
spectiv\. De aceea, atunci când a venit Hristos
ca Logos `ntrupat `n istorie a voit s\ restaureze
chipul S\u din omul c\zut. Omul, dup\ c\dere,
[i-a recunoscut gre[eala [i consecin]ele p\catu-
lui. De aceea a `ncercat `n multe chipuri s\ se
reabiliteze fiin]ial. S-a ajuns s\ se `nal]e, prin
gnoz\, la `n]elepciunea socratic\: „Cunoa[te-te
pe tine `nsu]i“, dicton care rezum\ `ntregul efort
filosofico-cognitiv al unui ev care propunea ca
m\sur\ a tuturor lucrurilor omul. Homo men-
sura este cel mai elocvent mod de a ar\ta c\
Dumnezeu nu mai are loc `n aceast\ ecua]ie exis-

ten]ial\, pentru c\ totul [i toate graviteaz\ `n ju-
rul puterii creatoare a demiurgului care a luat
locul lui Dumnezeu `n crea]ie - homocentism
sau antropocentrism. Cunoa[terea antropocen-
trist\ putea duce pentru filosofie la descoperirea
lumii ideilor, a perfec]iunilor, care `l aveau,
`ns\, tot pe om ca actant. Acest efort strict uman
a devenit steril, deoarece `i lipsea componenta
mântuitoare, care doar printr-un act revelat
putea s\ ofere omului dep\[irea condi]iei sale
perisabile. Hristos `ns\ nu a venit s\-l ajute pe
om s\ se cunoasc\ pe sine `nsu[i, ci a venit s\-l
ajute s\ se r\suceasc\ spre lumin\. Logosul,
prin teofanie, recunoa[te importan]a soterio-
logic\ a actului cognitiv, orientând centrul de
greutate spre Dumnezeu: „aceasta este via]a
ve[nic\ s\ Te cunoasc\ pe Tine singurul
Dumnezeu adev\rat“ (Ioan 17, 3), iar calea spre
aceasta este prin El: „Eu sunt calea adev\rul [i
via]a“ (Ioan 14, 6). El [tia c\ nu-i suficient s\ te
cuno[ti cine e[ti, c\ci `n starea de `ntuneric nu te
po]i defini. Chiar de ajungi s\ [tii cine e[ti, nu ai
realizat nimic, decât doar s\ consta]i `ntunericul
din tine sau putregaiul existen]ial. Hristos a
coborât `n tenebrele noastre, ca, prin El, s\
avem lumina Lui, pentru a descoperi mizeria

din noi [i astfel s\ pornim spre lumin\. ~n felul
acesta, cunoa[terea hristic\ nu este limitat\ doar
la nivelul simplului act mental, ci implic\ fiin]a
uman\ `n integralitatea ei, ca act ascetic ce
preg\te[te fiin]a prin apatia, `ntr-un efort con-
tinuu de accedere spre asem\narea cu Cel spre
Care tinde [i pe Care dore[te s\-L cunoasc\.
Deci mai `ntâi Hristos a voit ca prin El, coborât
pe p\mânt „`n chip de rob“, s\ se trezeasc\ `n
noi con[tiin]a de sine [i con[tiin]a p\catului.

Drumul spre Hristos 
este prin cel\lalt

„Poc\i]i-v\!“ au fost primele cuvinte ale
Evangheliei Sale. Metanoia `nseamn\ r\sucirea
min]ii c\tre lumin\. {i când omul poc\it se
treze[te din p\cat, Hristos st\ de fa]\ [i `l arat\
pe cel\lalt semen al s\u. Dar semenul, tot `n
`ntuneric fiind, are pe chip stigmatul p\catului,
ca neputin]\ a ie[irii iubitoare din sinea egoist\.
Ori, Hristos, tainic, Se a[az\ `ntre cele dou\ per-
soane ale c\ror con[tiin]e s-au trezit, le ilu-
mineaz\ [i oamenii, chiar p\c\to[i fiind, se re-
cunosc ca persoane de comuniune. A[adar,

~n Predica de pe Munte, Mântuitorul propune planul S\u dumnezeiesc 
pentru restaurarea fiin]ial\ a omului
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trezirea con[tiin]ei de sine [i a con[tiin]ei p\ca-
tului statornice[te `ntre subiec]ii umani raporturi
de comuniune. De aceea Hristos cheam\ oa-
menii mai `ntâi la reconciliere, adic\ la iubire
reciproc\, pentru c\ El, ca Dumnezeu, `i iube[te
pe to]i deopotriv\ [i pe fiecare dup\ felul s\u.
Deci chemarea la reconciliere este primordial\
`n starea de purificare: „De ve]i ierta oamenilor
gre[elile lor, ierta-v\-va [i vou\ Tat\l vostru cel
ceresc, iar de nu ve]i ierta oamenilor gre[elile
lor, nici Tat\l vostru nu v\ va ierta gre[elile
voastre“(v. 14-15). De vreme ce ai recunoscut
`n cel\lalt chipul lui Dumnezeu-Iubire, ai re-
cunoscut icoana hristic\ `n cel ce pân\ atunci 
]i-a fost potrivnic, chiar du[man, sau chiar
„nimic“. Potrivit `nv\]\turii lui Hristos, la jude-
cat\, principiul de evaluare al persoanei umane
va fi tocmai acesta: cum ai recunoscut `n
cel\lalt, indiferent de starea lui moral\, social\,
intelectual\, chipul lui Dumnezeu, prezen]a Sa:
„Fl\mând am fost [i mi-a]i dat s\ m\nânc; `nse-
tat am fost [i mi-a]i dat s\ beau; `n temni]\ am
fost [i m-a]i cercetat, bolnav am fost [i a]i venit
la Mine“. La aceste `ntreb\ri, cei ce au v\zut `n
cel\lalt o persoan\ de comuniune se vor mira
zicând: „Când, Doamne, te-am v\zut fl\mând [i
]i-am dat s\ m\nânci; `nsetat [i ]i-am dat s\ bei,
`n temni]\ [i am venit la Tine; gol [i Te-am

`mbr\cat“. Iar dreptul Judec\tor va r\spunde:
„`ntrucât a]i f\cut unuia dintre ace[ti fra]i ai
Mei, Mie mi-a]i f\cut“ (Matei 25, 35-40). Deci
drumul spre Hristos este prin cel\lalt. Recu-
noa[terea iubitoare a prezen]ei aproapelui este
de fapt `n]elegerea realit\]ii existen]ei firii uma-
ne `n integralitatea ei [i a subiec]ilor care o po-
sed\ [i care se deschid unul spre cel\lalt `ntr-o
comuniune ce nu r\mâne la stadiul de socia-
lizare, ci prin Hristos, centrul ei, devine implicit
jertfelnic\, dup\ chipul Celui r\stignit: „Mai
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca
sufletul lui s\ [i-l pun\ pentru prietenii
s\i“(Ioan 15,13). Prin aceasta distingem marea
iubire a lui Dumnezeu pentru om, care posed\
acea „suflare de via]\“ prin care este ve[nic.

Dup\ reconciliere, omul `ncepe s\-[i
`ndrepte via]a, trecând mai `ntâi prin baia
„noului botez“, care este poc\in]a `n sens de
tain\, sacrament. Dup\ sp\larea p\catelor
`ncepe starea de poc\in]\ permanent\, `n sensul
c\ trebuie s\ ]ii treaz\ con[tiin]a prezen]ei lui
Dumnezeu `n via]a ta, apoi toate celelalte `n
permanent\ trezvie ca s\ nu mai cazi `n `ntuneri-
cul p\catului. ~ns\ nu-i suficient doar s\ te speli
de p\cate [i s\-]i men]ii echilibrul fiin]ial, ci tre-
buie s\ `ncepi treptele urcu[ului spre asem\nare.

Ori, orice urcu[ presupune osteneal\, efort, as-
cez\, greut\]i, priva]iuni. Hristos ne-a `nv\]at c\
cel ce voie[te s\ mearg\ dup\ El trebuie, a[a
cum am ar\tat mai sus, s\ se lepede de sine,
apoi s\-[i ia crucea [i s\-I urmeze (Matei
16,24). Drumul c\tre Dumnezeu nu este comod;
este cel al crucii, dar este `n acela[i timp [i cel
al ilumin\rii.

Faptele bune sunt manifest\rile
lui Dumnezeu prin noi

~n versetele 16-18 ale Evangheliei lui Matei,
capitolul al VI-lea, ni se prescrie, potrivit pro-
gramului de `nduhovnicire, cum s\ facem
aceast\ iluminare a fiin]ei: „Tu `ns\, când
poste[ti, unge capul t\u [i fa]a ta o spal\. Ca s\
nu te ar\]i oamenilor c\ poste[ti, ci Tat\lui t\u
Care este `n ascuns, [i Tat\l t\u, Care vede `n
ascuns, `]i va r\spl\ti ]ie“. Ca s\ nu ne ar\t\m ca
fariseii, care respectau formal legea Vechiului
Testament, Hristos vine [i ne d\ o alt\ metod\
de iluminare. ~n acest pasaj, Mântuitorul nu ne
prescrie lista de bucate pe care trebuie s\ o
folosim `n timpul postului sau `n timpul vie]ii
noastre, a celor care suntem `nscri[i pe traseul
urcu[ului c\tre Dumnezeu. „Tu când poste[ti –
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spune Hristos –,unge capul t\u“. Acest cuvânt
este foarte profund. Hristos nu spune cu ce
anume trebuie s\ ungem capul (nici cu unt-
delemn, nici cu parfumuri scumpe). Trebuie s\
`n]elegem c\ nu este vorba despre capul pe care-l
avem pe umeri, ci despre mintea, inteligen]a, ca
facult\]i ale sufletului. „A unge mintea“
`nseamn\ de fapt a pune `n mintea ta `nv\]\tura
lui Hristos, `nseamn\ a-L pune `n ea pe Hristos
~nsu[i, Care este Unsul Domnului (gr.hrio-a
unge). Iar avându-l pe Hristos `n minte, toat\
via]a ta, coordonat\ de mintea iluminat\ de
`nv\]\tura lui Hristos, devine lucr\toare a
faptelor bune. Po]i ajunge ca [i Sfântul Apostol
Pavel zicând: via]a mea este Hristos: „De acum
nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te `n
mine“(Galateni 2, 20). Altfel spus, via]a ta se
pliaz\ dup\ via]a lui Hristos, gândirea ta
urmeaz\ gândirii Lui, voin]a ta se supune

voin]ei Lui, via]a ta, `n integralitatea ei, imit\
via]a lui Hristos - imitatio Cristi. Toat\ via]a ta
este via]a Lui.

Se [tie c\ mintea sau inteligen]a noastr\ nu
ne este dat\ pentru a cunoa[te cine este
Dumnezeu `n fiin]a Lui, ci pentru a primi [i ac-
cepta adev\rul revelat al Lui, a[a cum este el.
Mintea sau inteligen]a nu p\trunde nep\trunsul,
impenetrabilul, ci caut\ eviden]e `n lumea-
crea]ie, prin care s\ ajung\ la cel nep\truns. Ea
ne este dat\ ca atribut al fiin]ei, pentru a analiza
crea]ia lui Dumnezeu dat\ nou\ spre st\pânire.
Inteligen]a, mintea sau nous-ul pune `n defini]ie
crea]ia, formele conven]ionale, fiin]ele
ra]ionale, lucrurile, universul care ne `ncon-
joar\. Nu uit\m c\ dup\ ce Dumnezeu a creat
toate, a adus `n fa]a lui Adam toate f\pturile
Sale [i Adam le-a dat nume (Facerea 2, 19). A

da nume lucrurilor [i fiin]elor create `nseamn\
c\ omul posed\ prin minte con[tiin]a fiin]elor
nera]ionale [i a lucrurilor care ne `nconjoar\ `n
Univers. Dup\ ce mintea le analizeaz\, le tri-
mite spre evaluare inimii, iar aceasta le iube[te
sau le respinge, le apreciaz\ sau le ur\[te.
Aceasta depinde de minte. Dac\ mintea omului
este „uns\“ de `nv\]\tura lui Hristos, atunci ini-
ma, acolo unde locuie[te Dumnezeu, le apre-
ciaz\. De aceea Hristos, tot `n Predica de pe
Munte, vorbe[te despre organul care trimite in-
forma]ia, prin minte, inimii: „Dac\ ochiul t\u
este curat, tot trupul t\u va fi luminat“(Matei 6,
22). Aceasta vrea s\ spun\ c\ mintea este cea
care exprim\ ceea ce ochiul prime[te din afar\,
iar inima analizeaz\ `n cele dinl\untru. S\ apro-
fund\m pu]in. Ochiul omului este acel aparat de
fotografiat performant, creat de Dumnezeu pen-
tru a distinge din afara omului formele lu-
crurilor [i fiin]elor. Aceste imagini le trimite
min]ii, care le analizeaz\ [i le pune `n defini]ii,
a[a cum ar\tam mai sus. Dup\ ce le-a analizat,
trimite informa]ia inimii care le respinge sau le
iube[te. Dac\ ochiul min]ii, care a scrutat in-
forma]ia venit\ din afar\ prin organul vizual,
este iluminat de lumina lui Hristos, a `nv\]\turii
Sale, atunci inima, care este centrul de evaluare
al omului, adic\ sufletul, altarul `n care
locuie[te Dumnezeu, [i toat\ fiin]a omului sunt
luminate. ~n acest caz omul iluminat `ncepe s\
disting\ pozitiv esen]ialul din firea lucrurilor,
descoperind c\ Dumnezeu este peste tot [i `n
toate. El vede `n fiecare om, indiferent de cu-
loarea pielii lui, de starea lui social\, de
preg\tirea [i priceperea lui, o persoan\ de co-
muniune (alteritate), care posed\ chipul lui
Dumnezeu `n perspectiva asem\n\rii cu El. ~n
acela[i timp, simte pe Dumnezeu c\ este prezent
prin energiile Sale `n fiecare lucru, simte pe
Dumnezeu `n natura [i firea lucrurilor. ~n acela[i
timp, mintea `ncepe s\ cugete cele `nalte, prin
cunoa[tere, [i-l ajut\ pe om s\-[i `nal]e chipul
c\tre asem\nare. Mintea plin\ de Hristos rea-
lizeaz\ c\ faptele bune sunt manifest\rile lui
Dumnezeu prin noi. Adic\ orice lucrare pozitiv\
este a lui Dumnezeu, noi fiind mâinile prelun-
gite ale Lui `n lumea aceasta. Tot mintea uns\
cu Duh Sfânt descoper\ sensuri noi, care-l
propulseaz\ pe om c\tre alte trepte ascendente
ale urcu[ului duhovnicesc. Mintea, plin\ de unt-
delemnul bucuriei, aduce bucurie negr\it\ `n
via]a omului, chiar dac\ aceasta este `ngreunat\
de povara lumii, pe care Hristos a pus-o pe
umerii no[tri.

Chipul cre[tinului trebuie
cur\]it prin poc\in]\

Dup\ ce ]i-ai uns capul, Hristos spune c\
trebuie, `n acela[i timp, s\-]i speli fa]a - proso-
pon. Fa]a `nseamn\ chipul lui Dumnezeu din
noi, acea icoan\ hristic\ ce-[i caut\ prototipul.

~n versetele 16-18 ale Evangheliei lui Matei, capitolul al VI-lea, ni se prescrie,
potrivit programului de `nduhovnicire, cum s\ ajungem la iluminarea fiin]ei
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7anul III (XI) nr. 3

Fa]a aceasta din noi nu se [terge niciodat\, chiar
dac\ pe dânsa se a[az\ negura f\r\delegilor [i a
p\catelor. Am v\zut cu ce se unge capul, adic\
mintea, [i anume cu Hristos [i `nv\]\tura Lui.
Dac\ mintea este deci luminat\, plin\ de Duhul
lui Dumnezeu, atunci chipul, potrivit `nv\]\turii
lui Hristos, trebuie cur\]it prin poc\in]\. Chipul
sau fa]a omului cur\]it\, restaurat\ de lumina lui
Hristos `ncepe s\ iradieze lumin\, care se core-
leaz\ cu lumina lui Hristos. Vede acea lumin\ [i
`n chipul celuilalt. ~ncepe atunci s\ se apropie
de Hristos-lumin\, dar drumul spre El este prin
cel\lalt. Prin urmare, `ntre chipul t\u [i cel al
aproapelui se interpune Hristos [i atunci `ntre
persoan\ [i chip se statornice[te acel spa]iu de
iubire care este Dumnezeu. Chipurile nu se
contopesc sau se unesc, ci str\lucesc odih-
nindu-se unul `n cel\lalt, f\r\ s\ se confunde.
Este o participare a mea la taina persoanei
celuilalt, [i o participare a celuilalt la taina
persoanei mele, f\r\ ca prin aceasta s\ se con-
topeasc\ sau s\ se confunde persoanele `ntre
ele. Doar Hristos, chipul suprem, le une[te
prin iubirea Sa. Iar dac\ chipul t\u este ilumi-
nat, iar al aproapelui este `nc\ `ntunecat de
p\cat, nici `n acest caz nu-l respinge pe cel
`ntunecat, ci roag\-te pentru el, astfel `ncât
Dumnezeu s\-l aduc\ la cuno[tin]a adev\rului
[i la luminarea Lui. De aceea, prin Hristos nu
exist\ ur\ `ntre subiec]ii umani, ci dragoste in-
tegratoare, care este ~nsu[i Dumnezeu:
„Dumnezeu este iubire“ (I Ioan, 4, 8).

Chipul iluminat [i mintea treaz\ [i plin\ de
Hristos ajut\ la spiritualizarea sau la `nduhovni-
cirea afectelor, care sunt atribute ale trupului.
Astfel, orice tendin]\ spre r\u, inspit\ sau p\cat
este respins\ de om pentru c\ `n fiin]a sa
prevaleaz\ valorile intrinseci ale sufletului.
Afectele sau dispozi]iunile naturale ale trupului
pot ajunge atât de spiritualizate, `ncât omul re-
alizeaz\ `n fiin]a sa starea de apatia, adic\ de
nep\timire. Ajunge chiar la extazul mistic, adic\
la treapta de a pregusta, `n trup fiind, crâmpeie
din via]a transcedental\, pe care o dore[te atât
de mult. ~n acest sens, moartea biologic\, atunci
când survine, devine un pa[te, adic\ o trecere
c\tre o alt\ etap\ de existen]\, care nu mai este
compatibil\ cu cea de aici, fiind pur spiritual\.
Aceasta este starea de `ndumnezeire.

~n versetele 19-21, Sfântul Matei vorbe[te
de acea stare unde ne vom `ntâlni cu ceea ce am
tezaurizat pentru via]a de dincolo. Comorile de
pe p\mânt nu se depoziteaz\ `n ceruri, ci pe
p\mânt, `n locuri special amenajate [i, de
regul\, sunt perisabile, supuse dezintegr\rii.
Acolo, `n via]a pur spiritual\, ne `ntâlnim cu
faptele pe care le-am `mplinit pe p\mânt, unde
am fost rândui]i s\ administr\m lucrurile mate-
riale create de Dumnezeu pentru via]a bio-
logic\, precum [i cu urm\rile faptelor noastre.
~n via]a de dincolo constat\m ce a `nsemnat

ac]iunea noastr\ responsabil\ fa]\ de fiin]ele [i
lucrurile cu care am interac]ionat `n timp.

Toate comorile de pe p\mânt
sunt perisabile

~n aceast\ parte a Evangheliei, Hristos spune
c\: „Nu pute]i sluji la doi domni: lui Dumnezeu
[i lui Mamona“ (~n alte edi]ii ale Scripturii
traduse `n limba român\ s-a spus: „Nu pute]i
sluji lui Dumnezeu [i banului“. Mamona vine
de la evreiescul Mamon, care `nseamn\ bani,
argint sau diavol. Evident c\ diavolul nu are
nicio p\rt\[ie cu Dumnezeu. Banul a devenit
m\sura tuturor lucrurilor de pe p\mânt, `ns\ cu
el nu putem accede `n ~mp\r\]ia cerurilor. Am
intrat odat\ `ntr-un cimitir din Occident, iar la
poart\ era o pancard\ pe care scria: „~n acest
cimitir ve]i vedea multe morminte bogate, dar
nu mor]i boga]i!“. A[a este, `ns\ cu banii putem
ajuta pe cel lipsit, pe cel bolnav, pe cel gol, pe
cel fl\mând. Adic\ odat\ ce ac]iunea, fapta, vir-
tutea noastr\ pozitiv\ au fost `nscrise `n con-
tabilitatea divin\, cu acestea ne vom prezenta la
judecat\.)

Hristos a avertizat c\ toate comorile de pe
p\mânt sunt perisabile [i vulnerabile. Fapta
bun\ nu se prescrie [i te las\ liber s\ te urci la
cer u[or. Nu po]i urca la cer cu povara averilor
`n spate, ci cu mâinile goale, cu care alt\dat\ ai
`mp\r]it darurile pe care ]i le-a dat Dumnezeu
pe p\mânt. {i aici Hristos avertizeaz\, con-
cluzionând programul S\u spiritual: „acolo
unde este comoara voastr\, acolo va fi [i inima
voastr\“, adic\ acolo va fi a[ezat sufletul t\u,

unde ]i-ai tezaurizat comoara ta. Inima iube[te
ceea ce a adunat, iar ceea ce a adunat devine
centrul preocup\rilor sale. 

Ancorând mintea [i afectivitatea `n orizontul
vie]ii imediate, pentru a satisface nevoia de es-
tetic, f\r\ a `ntrevedea adev\ratul izvor al per-
fec]iunilor universului, `nseamn\, implicit, cir-
cumscrierea noastr\ la autosuficien]\, superfi-
cialitate, form\ [i senzorialitate. R\mânerea la
stadiul de homo aesteticus, ca prizonier al
formelor frumoase, corespunde unei tendin]e
actuale de autocondamnare la un naturalism, ce
propune savurarea autenticului [i a prospe]imii
naturii, care `nseamn\ reg\sirea paradisului te-
restru din care, `ns\, lipse[te fiin]a divin\.
Aceast\ tendin]\ modern\ aste departe de pre-
ocup\rile lui homo religiosus, aflat permanent
`n c\utarea leg\turilor sale cu Dumnezeu -
adev\ratul adânc al bog\]iei [i sensul profund al
tuturor c\ut\rilor. Este o c\utare a Frumosului
din crea]ie [i din adâncul fiin]ei, a omului filo-
calic ce contempl\ `n chipul s\u prezen]a
Duhului Sfânt, Care are puterea de a-l trans-
figura [i `nf\]i[a ca rod al acestui Frumos - sfân-
tul. Inima `nseamn\ [i suflet. Dac\ `n fiin]a ta nu
au prevalat facult\]ile sufletului, atunci via]a ta
este o via]\ (a)normal\. Dac\ `n fiin]a ta con-
duce doar trupul, atunci r\mâi trupesc [i nu te
`nal]i, r\mâi ceea ce este p\mânt, c\ci sufletul
sfâr[e[te `n neant. Fiin]a uman\ nu mai are ca-
pacitatea de alegere [i discern\mânt, reac]io-
nând `n func]ie de stimulii externi, fa]\ de care
este tributar\, deoarece organul care face
leg\tura cu Dumnezeu nu-L mai con]ine pe El,
iar setea de `ndumnezeire este `nlocuit\ de do-
rin]e umanizante. 

„~n temni]\ am fost [i m-a]i cercetat...“
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Am precizat c\ mamona `nseamn\ mai larg
[i diavol. A[adar, sufletul t\u r\mâne cu dia-
volul, atâta timp cât banii sau lucrurile
p\mânte[ti ale lui Dumnezeu, date ]ie spre ad-
ministrare, le re]ii doar pentru tine. Am spus de
mai multe ori, `n predicile adresate credin-
cio[ilor, c\ `ntre no]iunile de „a avea“ [i „a fi“
este o propor]ie „infracisabil\“ (de netrecut).
Puntea sau jonc]iunea dintre aceste no]iuni se
face prin alte dou\ no]iuni, ac]iuni, [i anume a
face [i a iubi. Spre exemplu, `ntr-un paner plin
cu bun\t\]i nu mai `ncape nimic. Panerul
`nseamn\ „a avea“. Acesta r\mâne neschimbat
pân\ `n momentul când treci la ac]iune.
Ac]iunea `nseamn\ `mp\r]irea bun\t\]ilor din
paner, bun\t\]i pe care ]i le `nsu[e[ti, dar din iu-
bire le oferi [i aproapelui t\u, care-]i mul-
]ume[te c\ l-ai recunoscut ca persoan\ de co-
muniune. Panerul se gole[te de „a avea“, dar se
umple cu „a fi“, pentru c\ vid nu exist\. Dum-
nezeu este peste tot [i `n toate. Chiar dac\
pleac\ Dumnezeu, sau, din liber\ alegere, El
este exclus din via]a omului, locul S\u nu este
luat de vid, ci r\ul, ca lips\ a binelui, se erijeaz\
`n existen]a uman\, umplându-i inten]iile.
Absen]a lui Dumnezeu nu poate `nsemna vid
existen]ial pentru om, deoarece el nu este o
fiin]\ ce tr\ie[te dincolo de bine [i de r\u, `ntr-o
claustrare autonom\ fa]\ de Creator, ci el este
a[ezat de Dumnezeu ca administrator al
crea]iei, `ntotdeauna la r\spântia dintre bine [i
r\u, purtând pe umeri responsabilitatea liberei
alegeri `ntre cele dou\ c\i, care `nseamn\, `n
acela[i timp, [i dou\ destina]ii posibile pentru
parcursul s\u `n ve[nicie. Deci când pleac\ iu-

birea, adic\ comuniunea, comunicarea prin
fapt\, se instaleaz\ r\ul, care de fapt nu exist\.

Omul a fost creat de Dumnezeu
s\ `mplineasc\ binele

Hristos a spus c\ „~mp\r\]ia lui Dumnezeu
este `n noi“. Deci via]a aceasta este „pridvorul“
`mp\r\]iei lui Dumnezeu. Dar, pentru c\ avem
nevoie [i de lucruri materiale, le folosim pe
acestea aici, pe p\mânt, `n ceruri `ns\ se con-
tabilizeaz\ doar felul cum le-am administrat.
~n]elegem c\ omul a fost creat de Dumnezeu s\
`mplineasc\ binele. Altfel spus, a fost creat de
Dumnezeu s\ fie spiritual `n trupul s\u. Din
p\cate, el a devenit trupesc [i-n sufletul s\u; nu
s-a `n\l]at, nu s-a spiritualizat; „a avea“ l-a ]in-
tuit pe p\mânt, unde s-a `ngropat cu bog\]ia pe
care a adunat-o harpagonic. 

~ndumnezeirea omului `nseamn\ unirea `n
dragoste cu Dumnezeu. Aceasta `nseamn\ c\ El
se recunoa[te `n sufletul nostru [i-n faptele pe
care le-am f\cut spre slava Sa: „~ntrucât a]i
f\cut unuia dintr-ace[ti fra]i ai Mei, prea mici,
Mie Mi-a]i f\cut“(Matei 25, 40), adic\, altfel
spus, `ntrucât a]i recunoscut chipul Meu `n
aproapele cu care a]i `mp\r]it aceea[i pâine, a
durerii sau a bucuriei, acum fapta voastr\ a de-
venit aici fapta Mea. „R\mâi `ntru dragostea
Mea!“. A r\mâne `n dragostea lui Dumnezeu, `n
~mp\r\]ia Lui, nu `nseamn\ a sta f\r\ lucrare, ci
a urca epectatic, prin cunoa[tere, c\tre profun-
zimile lui Dumnezeu. Chipul din om `[i caut\
prototipul `ntr-o ascensiune iubitoare, `ntr-un
dor nesfâr[it dup\ Dumnezeu, Care Se reve-

leaz\ necontenit, pe m\sura puterii noastre de
`n]elegere, dar r\mâne, `n acela[i timp, dincolo
de capacitatea noastr\ de cuprindere. Iar aceast\
c\utare este ve[nic\ [i din ce `n ce mai `ncuraja-
toare, pentru c\ la fiecare treapt\ a urcu[ului
epectatic descoperi sau, mai bine zis, Dumne-
zeu `]i deceleaz\ alte sensuri ale cunoa[terii Lui,
alte orizonturi spirituale, prin care devin evi-
dente frumuse]ea Lui [i incomensurabila Lui
iubire [i st\pânire. Mul]umirea [i bucuria pe
care le poate avea un suflet mântuit nu se poate
cuantifica `n cuvintele [i expresiile noastre con-
ven]ionale [i limitate.

Mintea, ca facultate a sufletului, se opre[te,
pentru c\ nu mai are eviden]e din lumea pentru
care ea a fost creat\ [i este purtat\ de ra]iunea
divin\ care o asimileaz\, dar nu o desfiin]eaz\
ca entitate. R\mâne mintea aceea iluminat\ de
lumina lui Hristos `nc\ din pridvorul ~mp\r\]iei
lui Dumnezeu de pe p\mânt. Toate acestea
r\mân `n dragostea lui Dumnezeu, purtate de
energia necreat\ a lui, pân\ când sufletul se va
reuni cu trupul dat p\mântului, pentru ca [i
acesta s\ capete atributele `mp\r\]iei transcen-
dentale, asemenea trupului lui Hristos de dup\
~nviere, Care purta stigmatele acestei lumi, dar
nu mai apar]inea ei. De asemenea, lumea `n
care ne-am mi[cat va fi [i ea transfigurat\ (nu
desfigurat\) pentru ca „cerul nou“ [i „p\mântul
nou“ de dup\ Judecata universal\ s\ participe
cu noi la via]a ve[nic\, unde Dumnezeu va fi
Totul `ntru toate.

S\ ne ajute Dumnezeu a[a s\ fie, iar noi s\
tr\im `n aceast\ bucurie, fiind pururea cu
Domnul!

Hristos a coborât `n tenebrele noastre, ca prin El s\ avem lumina Lui, 
pentru a descoperi mizeria din noi [i astfel s\ pornim spre lumin\

~~nndduummnneezzeeiirreeaa  oommuulluuii  `̀nnsseeaammnn\\
uunniirreeaa  `̀nn  ddrraaggoossttee  ccuu  DDuummnneezzeeuu..



Cancelaria Sf=ntului Sinod, `n
[edin]a de lucru din data de 22
februarie 2011, prin Hot\r=rea
nr. 381, a modificat [i completat
Statutul pentru organizarea [i
func]ionarea Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, care a intrat `n vigoare
la data de 17 februarie 2011.

Modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe
Rom=ne a avut `n vedere, `n primul r=nd, in-
cluderea tuturor modific\rilor [i complet\rilor
care au fost aprobate `n ultimii patru ani.

Completarea prevederilor
referitoare la activitatea ierarhilor

Cincisprezece puncte subliniaz\ modific\-
rile ap\rute `n Statul BOR, conform comunica-
tului Cancelariei Sf=ntului Sinod. 

1. ~nscrierea noilor unit\]i biserice[ti `nfiin-
]ate sau reorganizate [i `nscrierea eparhiilor
potrivit rangului la care au fost ridicate, precum
[i eliminarea `mp\r]irii acestora;

2. Completarea sau modificarea atribu]iilor
organismelor biserice[ti deliberative sau execu-
tive, centrale, eparhiale, parohiale sau m\n\sti-
re[ti, precum [i a cadrului general de desf\[u-
rare a activit\]ii acestora;

3. Modificarea [i completarea atribu]iilor
Patriarhului, mitropoli]ilor [i ierarhilor eparhio]i
(arhiepiscopi [i episcopi);

4. Modificarea, completarea [i reformularea
prevederilor referitoare la modul de organizare
[i func]ionare a organismelor administrative
centrale [i eparhiale, inclusiv a corpului de in-
spec]ie bisericeasc\;

5. Completarea prevederilor referitoare la
activitatea de teren pastoral-misionar\ a epis-
copilor vicari-patriarhali, episcopi-vicari [i
arhiereilor-vicari [i a rela]iilor de consultare [i
conlucrare permanent\ a acestora cu ierarhii
eparhio]i (chiriarhii lor);

6. Modificarea, completarea sau reformula-
rea unor prevederi referitoare la alegerea ie-
rarhilor `n Biserica Ortodox\ Rom=n\ `n con-
formitate cu prevederile Sfintelor Canoane;

7. Completarea prevederilor referitoare  la
numirea, transferarea, promovarea, precum [i la
sanc]ionarea personalului bisericesc (clerical,
monahal [i neclerical) la parohie, m\n\stire [i `n
administra]ia bisericeasc\ central\ [i eparhial\;

Modific\ri privind activitatea
unit\]ilor biserice[ti

8. Modificarea [i completarea prevederilor
referitoare la activitatea unit\]ilor biserice[ti

(protopopiat, m\n\stire, parohie): misionar-
pastoral\, economic-financiar etc;

S-a completat art. 40, care la alin. 2 men-
]ioneaz\: „cu binecuv=ntarea chiriarhului [i cu
aprobarea Permanen]ei Consiliului eparhial, se
pot `nfiin]a [i organiza asocia]ii, funda]ii [i insti-
tu]ii cu caracter economic, pentru sus]inerea ac-
tivit\]ilor social-filantropice, social-medicale,
cultural-educa]ionale [i misionare ale Bisericii“.

Art. 50 care enumer\ atribu]iile preotului
paroh, se completeaz\ astfel (lit. b) : preotul
paroh sau unul dintre ceilal]i preo]i, dac\ sunt
mai mul]i, cu binecuv=ntarea (aprobarea scris\
a) chiriarhului), `n fiecare an [colar, va solicita
aprobarea inspectoratului [colar jude]ean pen-
tru predarea orelor de religie la [coala din
parohie, dac\ acestea nu sunt repartizate unui
cadru didactic titular sau suplinitor“;

Iar lit. e devine lit. f cu urm\torul enun]:
„f\r\ aprobarea prealabil\ scris\ a chiriarhu-
lui, nu poate reprezenta parohia `n justi]ie, `n
fa]a autorit\]ilor locale [i fa]\ de ter]i, personal
sau prin delegat. ~n aceea[i m\sur\, clericii din
parohii, `n virtutea jur\m=ntului de ascultare
(subordonare) fa]\ de chiriarh depus la hiroto-
nie, [i, respectiv, monahii, `n virtutea votului
monahal al ascult\rii, nu pot s\ compar\ `n fa]a
instan]elor judec\tore[ti f\r\ aprobarea preala-
bil\ scris\ a chiriarhului, inclusiv `n cauze de
interes personal; `nc\lcarea acestei prevederi
atrage sanc]iuni canonice [i disciplinare“.

S-a modificat [i una din atribu]iile Aduna-
rea parohial\ ( art.55, lit.e): „ia hot\r=ri cu pri-
vire la zidirea, repararea, restaurarea [i `ntre-
]inerea bisericii, a casei parohiale [i a altor
cl\diri ale parohiei, precum [i la conservarea [i
restaurarea patrimoniului mobil, [i solicit\ a-
probarea scris\ Permanen]ei Consiliului epar-
hial, care verific\, prin speciali[tii de la Centrul
eparhial, necesitatea, legalitatea [i calitatea
proiectelor ce se propun a fi realizare“.

Ca administrator al bunurilor parohiale, preo-
tul paroh are o nou\ `ndatorire, art.65, lit. c: „ia
m\suri pentru restaurarea, conservarea [i prote-

jarea bunurilor mobile [i imobile ale parohiei,
potrivit legisla]iei biserice[ti [i civile `n vigoare,
referitoare la patrimoniul na]ional-cultural“.

Prevederi privind organizarea
asisten]ei medicale

9. Completarea [i modificarea prevederilor
referitoare la `nv\]\m=ntul teologic [i organi-
zarea unor structuri proprii de `nv\]\m=nt pri-
vat, gimnazial [i liceal, `n condi]iile legii;

10. Introducerea de prevederi `n leg\tur\ cu
asisten]a medical\;

Astfel, art. 169: „la nivelul Patriarhiei Ro-
m=ne [i al eparhiilor se pot `nfiin]a [i organiza,
sub directa `ndrumare a chiriarhului, centre
sociale, medicale, culturale [i educa]ionale, `n
conformitate cu prevederile statutare, regula-
mentare [i legale `n vigoare“.

11. Completarea prevederilor referitoare la
rangurile biserice[ti [i la distinc]iile patriarhale,
mitropolitane [i eparhiale;

12. Modificarea [i completarea prevederilor
referitoare la disciplina clerului, la organizarea [i
func]ionarea organismelor de judecat\ – `n fond,
apel [i recurs, ap\r\torii biserice[ti, cererile de
iertare [i cererile de revizuire a pedepselor;

13. Completarea [i introducerea de noi
prevederi referitoare la institu]iile biserice[ti cu
scop misionar ale Patriarhiei [i eparhiilor;

14. Completarea sau introducerea de noi pre-
vederi `n leg\tur\ cu bunurile imobile biserice[ti;

15. Completarea prevederilor referitoare la
cimitirele parohiale [i m\n\stire[ti cu norme
privind dreptul centrelor eparhiale de a `nfiin]a
[i administra propriile cimitire;

Art. 190, se completeaz\ cu alin.2: „Cen-
trele eparhiale pot `nfiin]a [i administra cimi-
tire proprii, prin hot\r=ri ale Permanen]ei Cen-
trului eparhial, `n condi]iile prev\zute de art.
189 din prezentul statut pentru cimitirele paro-
hiale [i m\n\stire[ti, cu adopt\rile de rigoare“.
(Consilier juridic jurist Aurelian ALEXA)

AACCTTUUAALLIITTAATTEE

9anul III (XI) nr. 3

Sfântul Sinod a aprobat modificarea 
[i completarea Statutului BOR
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Preasfin]itul P\rinte Ioachim,
n\scut `n satul St\ni]a, jude]ul
Neam], a intrat `n monahism la
v=rsta de 14 ani, la M\n\stirea
Sih\stria. Este doctor `n teologie al
Institutului „Saint Serge“ din Paris,
ora[ `n care a `ntemeiat, la Rosiers,
prima m\n\stire ortodox\ rom=-
neasc\, unde a activat ca duhovnic,
p=n\ `n anul 2000. ~n 1998 a fost
ales de Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne `n demnitatea de
Arhiereu-vicar al Episcopiei Roma-
nului, iar `n 2009 a devenit Episcop-
vicar, odat\ cu ridicarea Eparhiei
la rangul de Arhiepiscopie.

Pe 29 martie, `n prezen]a elevilor Seminaru-
lui Teologic „Sf. Gheorghe“ [i a credincio[ilor
veni]i la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv.
Parascheva“, PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
a s\v=r[it Sf=nta Liturghie a Darurilor mai `na-
inte sfin]ite. Bucuria duhovniceasc\ s-a `ntregit
cu o slujb\ de Te Deum oficiat\ de pr. Ioan Ghe-
rasimescu, vicar-administrativ al Arhiepisco-
piei, al\turi de care s-au aflat preo]ii consilieri [i
inspectori ai Centrului Eparhial [i p\rin]ii pro-
topopi din cele [ase protoierii. P\rintele vicar
Ioan Gherasimescu a exprimat bucuria preo]ilor
[i a credincio[ilor, amintind frumoasele realiz\ri
`mplinite sub coordonarea PS Episcop Ioachim.
La r=ndul s\u, PS P\rinte Episcop Ioachim a
]inut un emo]ionant cuv=nt de mul]umire,
rug=nd pe Bunul Dumnezeu s\-i binecuvinteze
pe to]i preo]ii [i credincio[ii Eparhiei. 

Sub obl\duirea Sfintei Parascheva
~ntr-o vreme `n care via]a monahal\ era con-

damnat\ de regimul comunist, la doar 14 ani, Ilie
Giosanu, cel care ast\zi este Preasfin]itul Episcop
Ioachim B\c\uanul, a devenit frate `n m\n\stirea
Sih\stria, unde tr\iau, `n anii 70, unii dintre cei
mai mari duhovnici rom=ni. Dup\ absolvirea
seminarului [i a facult\]ii de teologie, a fost tuns
`n monahism la M\n\stirea Bistri]a, dup\ care, `n
anul 1985, a fost chemat la Ia[i, unde a urmat o pe-
rioad\ de slujire la Mitropolie, sub ascultarea PF Pa-
triarh Teoctist [i sub ocrotirea Sfintei Parascheva.

~n 1991 a fost trimis cu o burs\ de studii
doctorale la Institutul „Saint Serge“ din Paris.
„Aveam s\ plec din mijlocul Carpa]ilor, dup\ ce

am slujit la Ia[i, l=ng\ Sf. Parascheva, pentru
care am o evlavie deosebit\, pentru ca Dumne-
zeu s\-mi `ndrepte pa[ii s\ conduc o eparhie
aflat\ sub protec]ia Cuvioasei“, `[i aminte[te
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim. 

~n Fran]a, t=n\rul teolog a descoperit o lume
occidental\ dezolant\. „Dup\ p\r\sirea unui
spa]iu de spiritualitate rom=neasc\, las=nd `n
urm\ acea atmosfer\ plin\ de lumin\ a
Moldovei - pentru c\ asceza presupune o ilu-
minare a sufletului cu o lumin\ care vine din cer
- am ajuns `n ora[ul a[a-zis al luminilor. Mi s-a
p\rut plin de `ntuneric, `ntruc=t am reg\sit spec-
trul epocii luminilor, sau al iluminismului, care
l-a pus pe om ca m\sur\ a tuturor lucrurilor. Ori
nu omul d\ lumina, c\ci lumina vine din alt\
parte, de la Dumnezeu, P\rintele luminilor.“

Lumea Ortodoxiei occidentale
Cur=nd, `ns\, la Paris, ieromonahul Ioachim

Giosanu a `nceput s\-i descopere pe cei care
tr\iau `n Duhul Adev\rului, `ntre care profesorii
Vladimir Losski, Alexander Schmemann, Geor-
ge Vasilievici Florovsky, Boris Bobrinskoy:
„Av=nd lumina primit\ din spiritualitatea de
acas\, a p\rin]ilor care m-au format duhovni-
ce[te [i m-au `nv\]at s\ p\strez calea c\tre Hris-
tos, c=nd am ajuns `ntr-o lume necunoscut\, 
i-am descoperit, prin Hristos, pe prietenii [i cas-
nicii Lui de pe p\m=nt“, rememoreaz\ PS Epis-
cop Ioachim. „G=ndeam, c=nd am ajuns la Paris
ca [i Sf=ntul Ilie, care se ruga lui Dumnezeu s\-l

ia de pe p\m=nt c\ci nu mai era nimeni s\ cin-
steasc\ numele Lui. ~ns\, asemenea sf=ntului
prooroc, c\ruia i s-a revelat c\ mai sunt 7000 de
b\rba]i `n Israel, care nu-[i plecaser\ genunchiul
lui Baal, mi-a a[ezat Dumnezeu pe cale oameni
adev\ra]i, cinstitori de Dumnezeu [i tr\itori ai
Ortodoxiei autentice.“ ~n acest r\stimp, t=n\rul
ieromonah Ioachim a a[ezat o „c\r\mid\ dat\ de
Providen]\“ la edificiul vie]ii ortodoxe din
Paris, `nfiin]=nd acolo, `ntre altele, prima m\-
n\stire ortodox\ rom=neasc\. 

Arhierie binecuv=ntat\
Chemat, `n 1998, la arhierie pentru Episcopia

Romanului, PS Ioachim `nt=lne[te `n ]ar\ o nou\
`ncercare: „A[ putea spune c\ am reg\sit aceea[i
fresc\, de data aceasta invers. Biserica se con-
frunta cu noile muta]ii ale tranzi]iei [i am consi-
derat, f\r\ s\-mi dedic timp de acomodare, c\ tre-
buie s\ m\ implic `n promovarea valorilor orto-
doxe ̀ n lumea secularizat\. {i de data aceasta, a[a
cum spiritualitatea ortodox\ dob=ndit\ aici mi-a
folosit `n Fran]a, tot a[a, experien]a dob=ndit\ pe
t\r=mul neoliberalismului [i secularismului occi-
dental mi-a ajutat `n misiunea la care am fost
chemat acas\.“.

Acum se v\d roadele `n Eparhia Romanului [i
Bac\ului: a[ez\minte social-filantropice, proiecte
europene de ajutorare a celor afla]i ̀ n situa]ii de risc
social, activit\]i pastoral-misionare sunt doar c=te-
va exemple gr\itoare. (pr. Ctin GHERASIM)

Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul 
la ceas aniversar

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a `mplinit, pe 29 martie, 57 de ani. 
Momentul aniversar a fost marcat prin oficierea Liturghiei darurilor 

mai `nainte sfin]ite `n Catedrala Arhiepiscopal\
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Bisericile din ora[ele Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului au
fost ne`nc\p\toare pentru credin-
cio[ii dornici s\ participe, `n serile
din primele zile ale Postului
Pa[telui, la slujba Pavecerni]ei,
urmat\, conform r=nduielilor, de
Canonul Sf=ntului Andrei Critea-
nul. ~n toat\ aceast\ perioad\ de
zidire duhovniceasc\, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a fost al\turi de preo]i [i
credincio[i. Preasfin]ia Sa a par-
curs un itinerar misionar [i spi-
ritual prin eparhie, fiind prezent, `n
fiecare dintre cele patru seri, la
bisericile din Bac\u [i Roman. 

~n prima s\pt\m=n\ a Postului Mare, Prea-
sfin]itul Ioachim B\c\uanul a citit Canonul cel
Mare, rostind, de asemenea, rug\ciuni de dezle-
gare [i cuvinte de `nv\]\tur\ specifice momen-
telor deosebite pe care le parcurgem `n plan spi-
ritual `n prima s\pt\m=n\ a Postului Pa[telui. 

Ca o `ncununare a acestor manifest\ri, prima
duminic\ din Postul Mare a fost marcat\ `n mod
deosebit [i `n Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului.

Sear\ duhovniceasc\ 
`n Duminica Ortodoxiei

Mii de rom=ni au participat, `n prima du-
minic\ din Postul Mare, la procesiunile organi-
zate de c\tre Biseric\ `n semn de respect [i cin-
stire a Sfintelor Icoane. Urcu[ul duhovnicesc al
primei s\pt\m=ni a Postului Mare a culminat [i
`n Eparhia Romanului [i Bac\ului cu evenimen-
te religioase menite s\  `ncununeze s\rb\toarea
Ortodoxiei. La Catedrala arhiepiscopal\ „Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva“ s-a desf\[urat, `ncep=nd
cu ora 16:00, o „Sear\ duhovniceasc\ la Cate-
dral\“, `n cadrul c\reia PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i din
Bac\u [i Roman, a oficiat slujba Vecerniei. Au
urmat apoi c=nt\ri specifice acestei perioade,
sus]inute de corala „Robii Domnului“.

Icoanele Bisericii - 
ferestre c\tre transcendent

Evenimentul duhovnicesc a continuat cu un
cuv=nt catehetic al PS Episcop Ioachim B\c\ua-
nul, intitulat „Icoanele Bisericii - ferestre c\tre

transcendent“. „Suntem `ntr-o duminic\ aparte,
Duminica Ortodoxiei. Este prima Duminic\ a
Postului Mare, zi care s-a marcat `n cultul orto-
dox, `n cre[tin\tatea din Orient, `nc\ din secolul
al VIII-lea. Este ziua `n care pr\znuim, `n mod
special, sfintele icoane care `mpodobesc ca o
Biblie `n imagini l\ca[urile de cult, care `nfru-
muse]eaz\ casele cre[tinilor [i care sunt zu-
gr\vite la r\sp=ntiile drumurilor. Tot ast\zi este
ziua c=nd se fac procesiuni, iar cre[tinii cinstesc
moa[tele sfin]ilor, ale celor care [i-au transfigu-
rat via]a dup\ Evanghelia M=ntuitorului
Hristos. De asemenea, se face amintire de to]i
cei care au devenit sfin]i ai lui Hristos, ale c\ror
chipuri au r\mas `n memoria [i istoria Bisericii,
iar noi, contempl=ndu-i, intr\m `n comuniune
cu ei“, a afirmat, `ntre altele, PS Ioachim B\-
c\uanul, al c\rui cuv=nt catehetic a constituit un
veritabil curs de teologie a icoanei ortodoxe, pe
`n]elesul tuturor, preo]i [i simpli credincio[i.

„Orice icoan\ sfin]it\ 
este f\c\toare de minuni“

Cuv=ntul de folos al PS P\rinte Episcop
Ioachim a l\murit [i una dintre `ntreb\rile care `i
fr\m=nt\ adesea pe unii cre[tini, cu privire la
felul `n care ar putea s\ deosebeasc\ icoanele
care sunt sau nu sunt f\c\toare de minuni. „Ori-
ce icoan\ sfin]it\ este f\c\toare de minuni. Cele
mai vechi sunt mai importante, pentru c\ au [i o
valoare istoric\, iar pe ele, dincolo de binecu-
v=ntarea de a distinge chipul zugr\vit, `ntrez\-
rim lacrimile celor care s-au rugat `n fa]a lor [i
au primit vindecare, `i `ntrez\rim pe cei care le-

au purtat `n r\zboaie, ori s-au `nchinat lor de-a
lungul timpului, mo[i [i str\mo[i ai no[tri. De
aceea, sunt mai importante, dar tot f\c\toare de
minuni sunt [i unele [i altele. Depinde cum te
rogi [i ce credin]\ ai, sau dac\ vezi prin ele tran-
scendentul divin“,  a explicat PS Episcop Ioa-
chim, care i-a `ndemnat pe credincio[i s\ cin-
steasc\ sfintele icoane. 

„Cred c\, cel pu]in `n genera]ia
noastr\, icoanele nu vor fi
scoase din [coli“

Totodat\, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul [i-a
exprimat speran]a c\, `n ciuda presiunilor pe
care diferite asocia]ii le fac la nivel na]ional,
icoanele vor r\m=ne acolo unde le este locul: `n
casele rom=nilor [i `n unele institu]ii publice.
„Icoana ar trebui s\ fie peste tot. M\ g=ndesc c=t
de utopici sunt cei care vor s\ scoat\ icoana din
[coal\, acolo unde, prin prezen]a sa, `i ajut\ pe
elevi s\ priceap\ mai u[or `nv\]\tura lui Hristos,
deoarece, prin imagine, t=n\rul se duce cu g=ndul
mai repede la M=ntuitorul nostru, la cuvintele [i
`nv\]\tura Sa“, a mai spus PS Episcop Ioachim.

Seara duhovniceasc\ din Duminica Ortodo-
xiei s-a `ncheiat, la Roman, `n jurul orelor 18:00,
cu o procesiune, `n cadrul c\reia preo]ii [i credin-
cio[ii prezen]i au purtat icoanele [i sfintele moa[te
aflate `n tezaurul Catedralei arhiepiscopale.
Astfel, cu to]ii, `mpreun\, clerici [i credincio[i ai
eparhiei Romanului au f\cut un gest de m\rtu-
risire [i de `nt\rire `n credin]\, potrivit acestui mo-
ment din urcu[ul duhovnicesc al Postului Mare.
(pr. Ctin GHERASIM)

Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, 
procesiune cu icoane [i moa[te `n Duminica Ortodoxiei

Itinerar duhovnicesc `n prima s\pt\mân\ din Postul Mare 
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Sub `ndrumarea dnei prof. Otilia B=rg\oanu,
elevii {colii „Ghi]\ Mocanu“ din One[ti au fost
implica]i `n luna martie `ntr-o serie de activit\]i
menite s\ `ncurajeze aplicarea [i aprecierea valo-
rilor cre[tine `n via]a cotidian\. Prin intermediul
unor astfel de ac]iuni, copiii au ocazia de se ar\ta
cre[tini nu doar la biseric\, ci [i `n societate, mode-
l=ndu-se conform valorile spirituale str\mo[e[ti.

Daruri de suflet pentru b\tr=nii
de la A[ez\m=ntul de la H=rja

~nc\ de la `nceputul lunii martie, elevii {co-
lii one[tene s-au implicat `ntr-o ctivitate menit\
a aduce bucurie unora dintre cei mai defavori-
za]i de soart\. 

La A[ez\m=ntul Social-Filantropic „Sf=ntul
Voievod {tefan cel Mare“ al parohiei H=rja a
avut loc luni, 7 martie, o activitate cultural\ de-
dicat\ femeilor, organizat\ de elevii {colii „Ghi-
]\ Mocanu“ din One[ti. Copiii au sus]inut un
spectacol cultural-religios, `n cadrul c\ruia au
recitat poezii, au interpretat o scenet\ [i c=ntece
religioase [i populare. „B\tr=nii au fost deosebit
de emo]iona]i pe parcursul derul\rii momentu-
lui artistic, dar [i c=nd au primit flori [i
m\r]i[oare din partea copiilor“, a declarat pr.
Ilarion M=]\, directorul A[ez\m=ntului. 

Ac]iunea a avut loc `n cadrul unui partener-
iat care se deruleaz\ de doi ani de zile `ntre
a[ez\m=ntul social-filantropic [i [coal\. Dup\
cum a men]ionat pr.Ilarion M=]\, parteneriatul
amintit a adus, de-a lungul timpului, multe mo-
mente de bucurie b\tr=nilor, prin activit\]ile
sensibile organizate de copiii [colii: „Cu alte
ocazii, copiii au venit s\-i colinde pe b\tr=ni, s\
realizeze spectacole [i alte evenimente de-a lun-
gul anului. Ne-am angajat s\ continu\m acest
parteneriat [i cu ocazia s\rb\torilor pascale.

Atunci vom organiza un atelier de `ncondeiere a
ou\lor [i de pictare a icoanelor, care vor fi
oferite b\tr=nilor“, a ad\ugat pr. Ilarion M=]\.

Tainele `ncondierii ou\lor 
la `ndem=na copiilor 

Zeci de copii particip\ `n perioada Postului
Mare la proiectul „~nvierea Domnului, bucuria
tuturor“, ce se desf\[oar\ la {coala „Ghi]\ Moca-
nu“. ~n fiecare zi de luni, sub coordonarea unor
profesori cunosc\tori ai me[te[ugului `ncondeie-
rii, micu]ii din clasele a III-a [i p=n\ `n clasa a VI-
a `nva]\ s\ dea culoare [i farmec ou\lor, astfel `n-
c=t, `n preajma ~nvierii Domnului, s\ poat\
`mp\r]i [i altora din bucuria lor. „La proiect par-
ticip\ aproximativ 60 de elevi, care, dup\ ce vor fi
instrui]i, vor merge `n [coli pentru a-i `nv\]a [i pe
al]ii cum se picteaz\ ou\le. De[i misiuneea nu este
u[oar\, copiii demonstreaz\ la fiecare `nt=lnire c\
de]in suficient de mult talent [i r\bdare, astfel `n-

c=t s\ poat\ duce la bun sf=r[it aceast\ activitate
mig\loas\“, a precizat prof. Otilia B=rg\oanu de
la {coala „Ghi]\ Mocanu“. Pentru buna desf\[u-
rare a acestui proiectul sunt implica]i Protoieria
One[ti, A[ez\m=ntul social-filantropic de la H=r-
ja, Penitenciarul „T=rgu Ocna“, Colegiul „Gh.
Asachi“ din One[ti, {coala Nr.1 din One[ti, pre-
cum [i {coala din M\n\stirea Ca[in. La final, crea-
]iile vor fi prezentate `n cadrul unei expozi]ii la
Biblioteca Municipal\ „Radu Rosetti“din One[ti.

~n ziua de 27 martie, elevii {colii „Ghi]\
Mocanu“ s-au al\turat, sub coordonarea dnei
prof. Otilia B=rg\oanu, sutelor de credincio[i
one[teni care au luat parte la o procesiune reli-
gioas\ dedicat\ Sfintei Cruci. Procesiunea a fost
condus\ de p\rintele protopop Constantin
Alupei, care a fost `nso]it de al]i 12 preo]i.
Participan]ii au purtat cruci, de diferite dimensi-
uni [i modele, au intonat imnuri religioase [i au
spus rug\ciuni, iar preo]ii au citit Acatistul
Sfintei Cruci [i din pericope din Evanghelii.

~n ziua de 27 martie, elevii {colii „Ghi]\ Mocanu“ s-au al\turat sutelor de credincio[i
one[teni care au luat parte la o procesiune religioas\ dedicat\ Sfintei Cruci

{coala „Ghi]\ Mocanu“ - izvor de bucurie
pentru comunitatea one[tean\ 

P`n\ mar]i, 15 martie, peste 50 de elevi pa-
siona]i de cultur\ [i spiritualitate ortodox\ s-au
`nscris la cea de-a XI-a edi]ie a Concursului de
eseuri „Episcopul Melchisedec {tef\nescu, per-
sonalitate eclesial\ [i cultural\ a Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului“, organizat de c\tre {coa-
la Nr. 5 din Roman, `n parteneriat cu Arhiepis-
copia Romanului [i Bac\ului, cu binecuv=ntarea
PS Episcop Ioachim B\c\uanul. Tema acestei
edi]ii este „Episcopul academician Melchisedec
{tef\nescu“ [i are ca obiect eviden]ierea rolului

pe care l-a avut `n organizarea [i derularea eveni-
mentelor din veacul al XIX-lea, inclusiv recu-
noa[terea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Rom=-
ne, precum [i sublinierea activit\]ilor pastorale,
social-filantropice [i culturale derulate de marele
ierarh. „Concursul se adreseaz\ tuturor elevilor
din clasele V-VIII, din toate [colile aflate `n zona
Moldovei, adic\ din Boto[ani, Ia[i, Vrancea, Vas-
lui, Bac\u, [i Neam]. Elevii au de realizat, pe l=n-
g\ eseul despre personalitatea episcopului Mel-
chisedec, [i materiale publicitare pe care le pot

afi[a ̀ n institu]iile de ̀ nv\]\m=nt de care apar]in“,
a precizat prof. Ana Bobu, coordonatorul acestui
concurs. Cei interesa]i se pot `nscrie la adresa de
email: concursulmelchisedec2011@yahoo.com ,
urm=nd ca, p=n\ la 20 aprilie s\ expedieze lucr\-
rile. Premierea va avea loc ̀ n jurul datei de 16 mai,
`n cadrul Zilelor Episcop Melchisedec.

Pagin\  realizat\  de  
pr.  Ctin  GHERASIM

Concursul „Episcopul Melchisedec {tef\nescu, personalitate
eclesial\ [i cultural\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului“
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Printr-un comunicat de pres\, Oficiul ju-
ridic al Patriarhiei Rom=ne informeaz\: Pa-
triarhia Rom=n\ salut\ hot\r=rea din 18 martie
2011 a Marii Camere a CEDO prin care a fost
admis, cu 15 voturi contra 2, recursul Italiei `n
binecunoscuta cauz\ Lautsi contra Italia
privind prezen]a `nsemnelor religioase `n [co-
lile publice. Aceast\ hot\r=re respect\ tradi]ia
unei comunit\]i majoritare care dore[te men-
]inerea crucifixelor `n spa]iul de `nv\]\m=nt, `n
pofida protestelor subiective ale unor indivizi,
`ntruc=t problema ambientului [colar ]ine de
aprecierea sau voin]a fiec\rui stat european `n
parte, iar simpla prezen]\ (pasiv\) a unui sim-

bol religios `ntr-un spa]iu public nu constituie
o `ndoctrinare.

A[adar, prin aceast\ hot\r=re a CEDO se re-
cunoa[te c\ tradi]ia religioas\ [i cultural\ a ma-
jorit\]ii unui popor nu este impus\ persoanelor
de alt\ tradi]ie, credin]\ sau convingere prin
simpla prezen]\ `n spa]iul public a `nsemnelor
religioase acceptate de majoritatea popula]iei
unui stat, ci reprezint\ m\rturia spiritualit\]ii [i
identit\]ii comunit\]ii majoritare.

Prin analogie sau `n mod indirect, aceast\
hot\r=re a CEDO arat\ caracterul nefondat [i in-
just al atacurilor `mpotriva prezen]ei icoanelor

`n [colile publice din Rom=nia, precum [i
`mpotriva orei de religie care este propus\
elevilor prin programa [colar\, dar nu impus\
acestora.

~n concluzie, hot\r=rea definitiv\ a CEDO
din 18 martie 2011 confirm\ juste]ea atitudinii
Patriarhiei Rom=ne, care a sprijinit `nc\ din
anul 2009 demersurile Italiei la CEDO. Atunci
Patriarhia Rom=n\ aprecia c\ o eventual\ elim-
inare a simbolurilor religioase cre[tine din [co-
lile publice constituie un atentat la adresa iden-
tit\]ii religios-culturale a poporului italian [i,
implicit, a majorit\]ii cet\]enilor europeni.

Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `n parohia P=nce[ti,
Protopopiatul Sascut, a avut loc
s=mb\t\, 5 martie, `nt=lnirea preo-
teselor din Protoieria Sascut, infor-
meaz\ site-ul oficial al protopopia-
tului, www.protoieriasascut.ro. 
~ntrunirea, prima de acest gen, a
punctat c=teva aspecte legate de
rolul mamei/preotesei `n familia
cre[tin\.

~n Biserica“Adormirea Maicii Domnului“ a
parohiei P=nce[ti s-a desf\[urat prima `nt=lnire a
preoteselor din Protopopiatul Sascut. La aceast\
inedit\ `nt=lnire au participat 30 de preotese, care
au discutat pe marginea temei alese. 

Responsabilitatea so]iei
preotului

Referatul cu tema „Rolul mamei/preotesei `n
familia cre[tin\“ a fost sus]inut de presbitera
Sorina Negoi]\, care a remarcat c\ femeia so]ie de
preot are un loc aparte `n via]a Bisericii pentru c\,
prin c\s\toria ei cu viitorul preot, `[i alege un drum
aparte: „Drumul pe care viitoarea preoteas\ `l are
de parcurs al\turi de cel pe care-l va `nso]i `n
aceast\ via]\ are un traseu aparte, uneori anevoios.
La jur\m=ntul pe care preotul `l depune `n fa]a
arhiereului, la hirotonire, preotesele sunt p\rta[e [i

responsabile de `mplinirea lui. Familia preotului
este model pentru toate familiile din parohie [i
ochii tuturor sunt a]inti]i asupra modului cum `[i
duce acesta via]a [i de aceea responsabilitatea
preotesei `n via]a unei parohii este imediat dup\
cea a preotului. ~n via]a unei preotese este nece-
sar\ o puritate interioar\, dob=ndit\ prin
rug\ciune, post [i fapte bune, cu ajutorul c\rora
urc\m treapt\ cu treapt\ pe scara des\v=r[irii,
al\turi de cel pe care-l avem al\turi so] [i preot“,
a reliefat Sorina Negoi]\. 

Maica Domnului, modelul
des\v=r[it al femeii cre[tine

~n continuarea sus]inerii referatului, dna
Sorina Negoi]\ a explicat c\, `n zilele noastre,
mama cre[tin\, deci [i preoteasa, are o misiune
mai important\, cu implica]ii mai profunde.
„Importan]a misiunii ei rezid\ `n faptul c\, pe
l=ng\ obliga]iile pe care le are ca so]ie [i mam\,

are [i obliga]ii pe linie de serviciu - femeia de
ast\zi nemaifiind doar so]ie [i mam\. Datorit\
rolului imens pe care `l are `n societate, femeii i-a
fost dedicat\ o zi - 8 martie. Dar noi, cre[tinii,
avem alte modele [i de aceea Biserica a r=nduit ca
zi de s\rb\toare `n cinstea femeilor s\ fie
Duminica Mironosi]elor sau zilele de cinstire a
Maicii Domnului, modelul des\v=r[it al femeii
cre[tine. Cel mai important lucru `n via]a femeii
cre[tine este preocuparea ei pentru dob=ndirea
vie]ii ve[nice, c\ci toate celelalte sunt trec\toare,
iar noi, preotesele, [tim cel mai bine acest lucru,
pentru c\ avem ocazia nefericit\, destul de des, de
a constata c\ moartea este la tot pasul [i nimic din
ceea ce este material nu este ve[nic. Dup\ noi
r\m=ne doar un nume bun, dac\ am avut grij\ de
acest lucru, [i amintirea faptelor noastre“, a spus
`n `ncheiere presbitera Sorina Negoi]\. Preotesele
din Protopopiatul Sascut au stabilit ca pe parcur-
sul unui an s\ aib\ dou\ `nt=lniri, `n cadrul c\rora
s\ fac\ [i o colect\ pentru persoanele nevoia[e.

Curtea European\ a Drepturilor Omului (CEDO)
respect\ tradi]ia spiritual\ a statelor europene

Preotesele din Sascut, 
despre rolul mamei `n familia cre[tin\
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De la t\m=ie [i c\rbuni pentru
candele, c\r]i [i obiecte de cult,
p=n\ la instala]ii de sonorizare
[i clopote, b\c\uanii au putut
admira [i achizi]iona, p=n\ pe 3
aprilie, produse cu specific
religios, cu prilejul celui mai
mare t=rg de obiecte biserice[ti
deschis `n municipiul Bac\u. 

Pentru prima oar\ la Bac\u, c=teva dintre
cele mai importante firme din ]ar\, care se
ocup\ cu producerea ori desfacerea unor pro-
duse destinate cultului bisericesc [i vie]ii reli-
gioase, au venit s\ expun\ la T=rgul de obiecte
biserice[ti de la „Central Plaza“. 

„Cartea sf=nt\ `n pia]a public\“
Inaugurarea a avut loc miercuri, 30 martie,

la orele 11:00, `n prezen]a PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, a prefectului Bac\ului, d-l Constan-
tin Scrip\], [i a directorului Camerei de Comer]
[i Industrie Bac\u. Evenimentul a fost prefa]at
de un cuv=nt din partea Camerei de Comer] [i
Industrie Bac\u, `n calitate de principal\ in-
stitu]ie organizatoare, urmat de urarea prefectu-
lui, [i de c=teva g=nduri exprimate de PS Epis-
cop Ioachim B\c\uanul, care a ]inut s\ sublinie-
ze rolul [i rostul prezen]ei Bisericii `ntr-un ast-
fel de t=rg. „Pentru prima dat\, arhiepiscopia
noastr\ particip\ la o astfel de expozi]ie. Prin
aceasta trebuie s\ `n]elege]i c\ Biserica `[i pre-
lunge[te misiunea dincolo de ziduri. Cu alte cu-
vinte, `ntr-un fel sau altul, icoana, cartea sf=nt\,
sunt puse `n pia]a public\. Pentru unii poate

p\rea un lucru nu tocmai nimerit, dar cred c\
este potrivit, deoarece Biserica face parte din
popor, iar poporul este al Bisericii, [i orice
ac]iune pozitiv\ este binecuv=ntat\“, a men]io-
nat PS P\rinte Ioachim B\c\uanul. Cu o nuan]\
de umor, PS Sa a ]inut s\ le aminteasc\ partici-
pan]ilor c\ binecuv=ntarea Domnului nu `n-
seamn\ neap\rat un succces garantat pentru
firmele participante `n cadrul acestui t=rg.
„Dumnezeu, c=nd ne trimite binecuv=ntarea Sa,
nu ne dicteaz\, c\ci nu e dictator, ci doar ne in-
spir\ ce trebuie s\ facem, iar noi lucr\m `n ma-
niera noastr\, uman\. Dar dac\ facem ceea ce
trebuie `n numele lui Dumnezeu, devenim ni[te
misionari `n lumea aceasta“, a mai spus ierarhul
de la Roman. 

Promovarea activit\]ilor 
social-caritabile [i misionar-
culturale ale Bisericii

~n ceea ce prive[te c=[tigul financiar rezultat
din v=nzarea produselor aflate la standul Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\ului, PS Episcop-
vicar Ioachim a men]ionat c\ fondurile ob]inute
vor fi puse `n slujba continu\rii proiectelor des-
tinate ajutor\rii semenilor, proiecte pe care
Biserica le deruleaz\ `n zona Bac\ului [i
Romanului. „Cei care vor s\ achizi]ioneze a-
ceste produse expuse `n standul Arhiepiscopiei,
trebuie s\ [tie c\ eventualul profit merge acolo
unde Biserica are nevoile sale, respectiv pentru
a continua [i a promova activit\]ile social-cari-
tabile [i misionar-culturale“, a mai spus PS Sa.
Edi]ia din acest an a T=rgului de obiecte bis-
erice[ti a fost organizat\ de Camera de Comer]
[i Industrie Bac\u, `n parteneriat cu Arhiepisco-
pia Romanului [i Bac\ului.

S\rb\toarea Sf=ntului Simeon Noul Teolog,
pr\znuit `n ziua de 12 martie, `nseamn\ [i hra-
mul bisericii din M\n\stirea Ca[in, singura bis-
eric\ din Rom=nia ce poart\ acest hram. Situat\
`ntr-una dintre cele mai frumoase comune din
jude]ul Bac\u, l\ca[ul de cult patronat de
marele teolog [i mistic r\s\ritean a `nceput s\
fie construit la 21 septembrie 2001, av=nd ca
hramuri „Buna Vestire“ [i „Sf=ntul Simeon
Noul Teolog“. Aflat\ `n prezent `n stadiu de fin-
isare, biserica de la Ca[in urmeaz\ s\ fie pictat\
[i dotat\ cu mobilier, iar `n viitorul apropiat s\
fie sfin]it\. 

„Apropierea mea fa]\ de scrierile [i `nv\]\tura
Sf=ntului Simeon Noul Teolog a fost mijlocit\ de
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pe c=nd era
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, `n calitatea
sa de profesor de Dogmatic\ la Facultatea de
Teologie «Dumitru St\niloae». A[ putea spune c\
alegerea hramului pentru biserica noastr\ s-a
f\cut sub impresia `ndrum\rilor [i `nv\]\turilor
primite de la Preafericirea Sa, ini]iatorul de drept
al construirii acestui l\ca[ de cult“, a explicat
preotul Ioan B=rg\oanu, parohul acestei biserici. 

Al\turi de al]i membri ai comunit\]ii, p\rin-
tele Ioan `i ajut\ mult pe copiii care `nva]\ la
[coala din comun\ [i `ncearc\ s\ organizeze
ac]iuni de sus]inere a celor proveni]i din famili-
ile s\race. „Avem `n construc]ie un a[ez\m=nt
socio-cultural, unde avem deja o sal\ de mese,
dotat\ pentru a servi masa muncitorilor de la
biserica mare, dar [i s\racilor. C=teva dintre
familiile parohiei primesc periodic alimente [i
alte ajutoare, colectate de la credincio[i“, a mai
spus p\rintele B=rg\oanu.

Pagini  realizate  de  pr.  Ctin  GHERASIM

Primul târg de obiecte biserice[ti la Bac\u 

HHrraamm  uunniicc  `̀nn  RRoomm==nniiaa

Sub ocrotirea Sfântului Simeon Noul Teolog
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Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, `n cea de a doua duminic\
a Sf=ntului [i Marelui Post, Biserica „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din Parohia Boi[-
tea I, D\rm\ne[ti, jude]ul Bac\u, al c\rei paroh
este p\rintele Daniel Prepeli]\, a devenit loc de
pelerinaj pentru credincio[ii din D\rm\ne[ti [i
din localit\]ile `nvecinate, odat\ cu aducerea
icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului
de la Trife[ti, jude]ul  Neam]. 

Bucuria credincio[ilor parohiei a fost sporit\
de prezen]a Preasfin]itului Episcop-vicar Ioa-
chim B\c\uanul, care a s\v=r[it Sf=nta Litur-
ghie [i a hirotonit un t=n\r teolog `n treapta de
diacon. La sf=r[itul Sfintei Liturghii, Preasfin-
]itul P\rinte Ioachim a rostit un cuv=nt de `nv\-
]\tur\, explic=nd semnifica]iile textului Evan-
gheliei din aceast\ zi, precum [i importan]a [i
semnifica]ia urcu[ului duhovnicesc la care sun-
tem cu to]ii chema]i `n perioada postului.     

~n a doua parte a zilei, `ncep=nd cu orele
16:00, un sobor de preo]i, `mpreun\ cu un nu-

m\r mare de credincio[i, a `nt=mpinat icoana f\-
c\toare de minuni a Maicii Domnului. 

Programul liturgic a continuat cu citirea
Acatistului Acoper\m=ntului Maicii Domnului
(al doilea hram al Bisericii), iar de la orele
17:00 cu Taina Sf=ntului Maslu, s\v=r[it\ de
preo]ii slujitori din ora[ul D\rm\ne[ti. Dup\
`mplinirea Tainei Sf=ntului Maslu, credincio[ii
s-au putut `nchina la icoana Maicii Domnului.  

Pentru credincio[ii din D\rm\ne[ti, acest mo-
ment a avut o `nsemn\tate deosebit\, fiind pentru
prima dat\ c=nd s-a adus spre `nchinare, `n aceas-
t\ localitate, o icoan\ f\c\toare de minuni. Pe `n-
treaga durat\ a pelerinajului, biserica a fost des-
chis\ [i s-au s\v=r[it slujbe specifice Postului Ma-
re, dar [i Acatiste [i Paraclise ale Maicii Domnu-
lui. Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnu-
lui a r\mas `n Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constan-
tin [i Elena“ p=n\ pe data de 22 martie 2011.

Preasfin]itul Ioachim B\c\-
uanul, Episcop-vicar al Arhie-
piscopiei Romanului [i Bac\u-
lui, a s\v=r[it, `n dup\-amiaza
zilei de miercuri, 16 martie,
Sf=nta Liturghie a Darurilor mai
`nainte sfin]ite la Biserica
„Sfin]ii Ioachim [i Ana“ din mu-
nicipiul Roman.

~n l\ca[ul de cult devenit ne-
`nc\p\tor pentru mul]imea cre-
dincio[ilor dornici s\ participe
la aceast\ slujb\ deosebit\,
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul
a ]inut un cuv=nt de `nv\]\tur\
specific perioadei Postului Ma-
re, anun]=nd totodat\ [i bine-
cuv=ntarea lucr\rilor de con-
struc]ie la Centrul social-filan-
tropic «Micul cre[tin», care se
ridic\ l=ng\ Biserica «Sfin]ii
Ioachim [i Ana», p\storit\ de
preotul Gheorghe Paleu. 

Revista
electronic\
„Harisma“, 
la num\rul 
al doilea

Pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, www.epr.ro, poate fi citit un
nou num\r al revistei „Harisma“, publi-
ca]ie de pedagogie, cultur\ [i spiritualite
cre[tin\ a profesorilor de religie din
jude]ul Bac\u. Din cuprinsul acestuia
semnal\m un amplu interviu cu PS
Episcop Ioachim B\c\uanul intitulat „S\
r\m=nem `n dimensiunea dragostei lui
Dumnezeu“, editorialul „Legea educa]iei
na]ionale, legea viitorului Rom=niei“,
semnat de prof. Irina Leonte, inspector la
specialitatea Religie, un interesant studiu
cu titlul „O constant\ de ne`nvins, struc-
tura evenimen]ial\ a lec]iei“de conf. univ.
dr. Ioan D\nil\, [i alte informa]ii [i nout\]i
din domeniul pedagogiei [i culturii
cre[tine, menite s\ atrag\ interesul celor
implica]i `n `nv\]\m=ntul religos, at=t cel
ortodox, c=t [i cel romano-catolic.

Minunile icoanei 
de la Trife[ti

La `nceputul secolului trecut, un cioban
aflat cu oile pe malul Moldovei a v\zut plu-
tind pe r=u o icoan\ [i a scos-o din ap\, ag\-
]=nd-o cu un c=rlig de fier. Istoria spune c\
lemnul icoanei a s=ngerat `n locul `n care a
fost str\puns\ de c=rlig. Speriat, ciobanul s-a
rugat de iertare `n fa]a icoanei [i a dus-o aca-

s\. Noaptea, el a visat-o pe Maica Domnului,
care i-a spus s\ duc\ icoana la biserica din
Trife[ti, fiindc\ acolo e locul ei. De-a lungul
timpului, s-au f\cut nu mai pu]in de opt `ncer-
c\ri de a muta icoana `n alte m\n\stiri sau bi-
serici din ]ar\. De fiecare dat\ `ns\, aceasta 
s-a `ntors `n mod miraculos, peste noapte, `n
biserica din Trife[ti. Aceast\ icoan\ a Maicii
Domnului are darul de a aduce ploaia `n vre-
muri de secet\ [i puterea de a-i dovedi pe
ho]ii nedescoperi]i.

Pelerinaj la Parohia Boi[tea I, 
cu icoana Maicii Domnului de la Trife[ti

Binecuvântare pentru ridicarea
unui Centru social-filantropic 
`n Cartierul roma[can „Favorit“
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Cu binecuv=ntarea PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, Protoieria Moi-
ne[ti, `n colaborare cu Pri-
m\ria Municipiului Moine[ti
[i cu Liceul „Spiru Haret“ din
localitate, a organizat, `n pe-
rioada Postului Mare, trei
conferin]e duhovnice[ti sub
genericul „Trepte spre ~nviere“.
Invita]i de onoare ai acestor
seri duhovnice[ti au fost: PS
Ioachim B\c\uanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Ro-
manului [i Bac\ului, Pr.
Conf. Dr. Constantin Necula
de la Facultatea de Teologie
„Andrei {aguna“ din Sibiu [i
Pr. Prof. Dr. Vasile Gavril\
de la Facultatea de Teologie
„Justinian Patriarhul“ din
Bucure[ti.

Seria conferin]elor de la Moine[ti a `nceput
miercuri 16 martie, pentru a se `ncheia du-
minic\ 3 aprilie

„Scopul acestor conferin]e este intensificarea
vie]ii duhovnice[ti [i a activit\]ii pastoral-misio-
nare a Protoieriei Moine[ti, oferind posibilitatea
preo]ilor [i credincio[ilor de a se `nt=lni cu ierar-
hul locului, cu profesori de teologie [i cu mari du-
hovnici. Tematica se axeaz\, `n principal, pe im-
portan]a postului ̀ n via]a credincio[ilor ̀ n contex-
tul social actual. Aceste conferin]e pot constitui,
fiecare `n parte, c=te o treap\ pe care dac\ omul
p\[e[te, poate s\ se `mbog\]easc\ `n Dumnezeu [i
s\ fie mai aproape de ~nviere. Din acest motiv, am
[i intitulat acest ciclu de conferin]e «Trepte spre ~n-
viere»“, a declarat p\rintele protopop Costel Mare[.

Serile duhovnice[ti „Trepte spre
`nviere“ la Moine[ti

Prima conferin]\ a fost sus]inut\ miercuri,
16 martie, de c\tre p\rintele Constantin Necula,
conferen]iar al Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Andrei {aguna“ din Sibiu, `n prezen]a pri-
marului Viorel Ilie, a p\rintelui protopop Costel

Mare[ [i a numero[i preo]i [i credincio[i, dup\
cum informeaz\ „Ziarul Lumina“.

Aflat `n mijlocul credincio[ilor care au um-
plut Sala Mare a Prim\riei Moine[ti, p\rintele
Constantin Necula a explicat cum postul poate fi
„un exerci]iu de `ntinerire `n Hristos“. „Aceast\
`ntinerire pe care postul ne-o propune `nseamn\
apropierea noastr\ de Hristos, Care r\m=ne ve[-
nic t=n\r, Care r\m=ne pururi pentru noi un izvor
de `ntinerire, Care r\m=ne de fiecare dat\ un par-
tener foarte loial postirii noastre, deoarece nicio-
dat\ nu se `nt=mpl\ s\ postim singuri. De fiecare
dat\, postirea noastr\ este o `mpreun\-postire cu
Hristos, o postire de dragul M=ntuitorului, pentru
m=ntuirea noastr\“, a spus p\rintele Ctin Necula.

Partea a doua a `nt=lnirii, moderat\ de Con-
stantin Popa, profesor de religie la Liceul Teo-
retic „Spiru Haret“, a fost dedicat\ `ntreb\rilor
din partea publicului referitoare la tema `nt=l-
nirii, dar [i la alte preocup\ri duhovnice[ti.

Postul - pridvor al `nt=lnirii 
cu Dumnezeu 

Serile duhovnice[ti „Trepte spre ~nviere“,
organizate de Protoieria Moine[ti, au continuat
cu cea de-a doua conferin]\ intitulat\ „Postul,
pridvorul `nt=lnirii noastre cu Dumnezeu“.

Credincio[ii din municipiul Moine[ti l-au
avut `n mijlocul lor mar]i, 29 martie, pe p\rintele
Vasile Gavril\, lector al Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ din Bucure[ti,
care a sus]inut cea de-a doua conferin]\ din cadrul
Serilor duhovnice[ti „Trepte spre ~nviere“.

P\rintele Gavril\ a explicat credincio[ilor
cum postul poate fi un pridvor sau o antecamer\
din care putem porni spre ~mp\r\]ia lui Dumne-
zeu [i `n care putem reg\si sensul existen]ei
noastre. „Perioada postului o putem defini ca fi-
ind un pridvor al `nt=lnirii noastre cu Dumne-

zeu. Noi [tim c\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu a venit
[i totu[i nu a venit deplin, noi ne `nt=lnim cu
Dumnezeu, dar a[tept\m s\ ne `nt=lnim deplin
cu El. Din acest motiv, postul este un pridvor al
`nt=lnirii noastre cu Dumnezeu, de unde plec\m
pentru a ne `nt=lni des\v=r[it. Nimic mai mult nu-
[i dore[te cre[tinul dec=t `nt=lnirea cu Dumnezeu.
Nu poate fi nimic mai mult dec=t `nt=lnirea cu
Dumnezeu“, a spus p\rintele Vasile Gavril\. 

„Chipul lui Dumnezeu din om
`[i caut\ prototipul 
`ntr-o ascensiune iubitoare“

Seria conferin]ele duhovnice[ti „Trepte spre
~nviere“, s-a `ncheiat duminic\ 3 aprilie 2011,
c=nd, `n mijlocul preo]ilor [i a credincio[ilor din
protopopiatul Moine[ti, s-a aflat Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului [i Bac\ului.

Preasfin]itul P\rinte Ioachim a sus]inut con-
ferin]a cu tema „Via]a duhovniceasc\, `ntre chip
[i asem\nare“. „Omul, potrivit referatului crea-
]iei, «este creat dup\ chipul [i asem\narea lui
Dumnezeu» (Facere 1,27). Prin chip `n]elegem
componenta spiritual\ a fiin]ei umane, `nzestrat\
de Dumnezeu cu: minte, voin]\, sentiment [i lib-
ertate, component\ ce trebuie s\ reactualizeze
aceste calit\]i printr-o conlucrare teandric\ orien-
tat\ calitativ de la asem\narea `n poten]\, la cea
asumat\ cu prototipul Hristos. Omul este creat s\
devin\ «dumnezeu dup\ har». P\catul l-a a[ezat
afar\ de aceast\ perspectiv\. De aceea, atunci
c=nd a venit Hristos, ca Logos `ntrupat `n istorie,
a voit s\ restaureze chipul S\u din omul c\zut [i
s\-l `ndumnezeiasc\. Chipul lui Dumnezeu din
om `[i caut\ prototipul `ntr-o ascensiune iu-
bitoare“, a spus PS P\rinte Ioachim B\c\uanul.

Seara s-a `ncheiat cu un concert oferit de gru-
purile corale „Theotokos“ al Protopopiatului Moi-
ne[ti [i „Resurectio“, al Liceului „Spiru Haret“.

Serile duhovnice[ti „Trepte spre ~nviere“, la Moine[ti
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~ntâlnire dedicat\
Tainei Sfintei
Cununii `n
Protopopiatul
Sascut 

Preo]ii din Protopopiatul Sascut s-au `nt=lnit
pe data de 1 martie cu Preasfin]itul Ioachim B\-
c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Roma-
nului [i Bac\ului.Tema `nt=lnirii a fost „C\s\toria
[i familia `n lumina Sfintei Scripturi“. 

„Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, care a fost
prezent `n mijlocul nostru, a accentuat rolul pe
care `l are familia `n via]a Bisericii, mai ales pen-
tru faptul c\ familia este reprezentarea ~mp\r\]iei
lui Dumnezeu pe p\m=nt. ~n familie `l cunoa[tem
pentru prima oar\ pe Dumnezeu, `n familie am
`nv\]at prima dat\ s\ iert\m, `n familie am `nv\]at
ce `nseamn\ pentru prima dat\ comuniunea“, a
spus p\rintele Ioan Negoi]\, protopop de Sascut. 

De asemenea, `n cadrul aceleia[i dezbateri au
fost analizate probleme legate de c\s\toriile mixte
sau rec\s\torirea celor divor]a]i, un accent deosebit
pun=ndu-se pe discu]ii privitoare la rolul familiei
preotului `n comunitate, dar [i `n slujirea acestuia.

Examen de Capacitate
preo]easc\ 
`n Arhiepiscopia
Romanului 
[i Bac\ului 

Cincisprezece absolven]i de institu]ii teo-
logice de `nv\]\m=nt superior au sus]inut pe
30 martie, la Centrul Eparhial din Roman, e-
xamenul de capacitate preo]easc\. 

Tinerii absolven]i au sus]inut un examen
scris la disciplinele Dogmatic\, Istoria Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, Omiletic\ [i examen oral la
disciplinele Liturgic\, Drept Canonic, Studiul
Noului Testament, Omiletic\ [i Catehetic\.
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a efectuat o cercetare prealabil\ a fiec\ruia din-
tre cei 15 candida]i la treapta preo]iei. Dup\ cum
se [tie, examenul de capacitate preo]easc\ tre-
buie sus]inut de c\tre to]i candida]ii care doresc
s\ primeasc\ Taina Hirotoniei [i scopul principal
al acestuia este de a vedea chemarea pe care
tinerii absolven]i o au pentru preo]ie, dar [i pen-
tru a li se verifica cuno[tin]ele dob=ndite `n in-
stitu]iile teologice. (C.G.)

Stare]ii [i
stare]ele din
Eparhia
Romanului [i
Bac\ului s-au
reunit `n sinax\ 

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanu-
lui [i Bac\ului a prezidat, `n ziua de 3
martie, la M\n\stirea Tisa-Silvestri din ju-
de]ul Bac\u, Sinaxa stare]ilor [i stare]elor
din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului,
informeaz\ Agen]ia de [tiri Basilica. 

Sinaxa a debutat cu slujba Sfintei Litur-
ghii, oficiat\ de un sobor de ieromonahi `n
Biserica „Buna Vestire“ a M\n\stirii Tisa-
Silvestri. Arhimandritul Pimen Costea,
exarhul administrativ al m\n\stirilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, a ofi-
ciat o slujb\ de Te Deum `n prezen]a
Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul.

La final, Episcopul Vicar al Arhiepis-
copiei Romanului a adresat un cuv=nt de
`nv\]\tur\ `n care a mul]umit tuturor celor
prezen]i la `ntrunire. A urmat sinaxa pro-
priu-zis\, `n cadrul c\reia s-au discutat
probleme legate de administrarea m\n\sti-
rilor sau a schiturilor, de cancelaria a[e-
z\rilor monahale. ~n acela[i context, un alt
aspect abordat de PS Ioachim B\c\uanul a
fost legat de oficierea Sfintei Cununii [i
de modul `n care se oficiaz\ primirea la
Ortodoxie a eterodoc[ilor. „~n prima parte
a sinaxei am discutat problemele adminis-
trative, a[a cum discut\m `n fiecare pro-
topopiat cu preo]ii no[trii, [i am reamintit
diversele obliga]ii pe care le au c\lug\rii [i
c\lug\ri]ele `n administrarea bunurilor
m\n\stire[ti [i tototdat\ leg\turile lor ad-
ministrative cu Centrul eparhial, respectiv
cu protopopiatele din care fac parte. Au
avut loc discu]ii pe tema disciplinei mon-
ahale, dup\ care am discutat anumite as-
pecte `n leg\tur\ cu problemele cu care se
confrunt\ ob[tile m\n\stirilor noastre.
Apoi, fiecare dintre cei prezen]i, stare]ii [i
stare]ele, au prezentat programul lor bis-
ericesc, programul de slujb\ [i programul
de ascult\ri, potrivit num\rului de monahi
sau monahii care sunt `n ob[tile m\n\sti-
rilor respective“, a declarat Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul.

~n ziua de 15 martie, la Seminarul Teologic
„Sf. Gheorghe“ din Roman, a avut loc o confe-
rin]\ cu tema „Importan]a spovedaniei `n via]a
t=n\rului teolog“ pe parcursul c\reia protos.
Serafim Huzdup, slujitor la Catedrala arhiepis-
copal\, s-a adresat tinerilor care se preg\tesc s\
devin\ preo]i [i duhovnici.

Conferin]a a prezentat mai `nt=i etapele pre-
g\tirii pentru spovedanie, amintind importan]a
postului [i a rug\ciunii. P\rintele protos. Serafim
Huzdup i-a `ndemnat, de asemenea, pe tineri s\
nu nesocoteasc\ practica [i teologia metaniei,
care semnific\ plecarea cu fruntea la p\m=nt, `n
semn de recunoa[tere a neputin]ei omane[ti, dar
[i `n\l]area, c\ci „de la p\m=nt ne ridic\ ~nsu[i
Hristos.“ P\rintele protosinghel Serafim Huzdup

a subliniat necesitatea, dar [i dificult\]ile unei
spovedanii autentice, amintind c\ „spovedania
este privitul `n oglind\, dezbr\cat de tot ce vrei s\
pari `n ochii celorlal]i.“ Oric=t de grea ar fi `ns\
aceast\ confruntare cu sinele adev\rat, „spoveda-
nia nu este o corvoad\, ci un ajutor, ca refugiile
de pe [osea. Spovedania ne odihne[te, ne
primene[te, ar trebui s\ profit\m, s\ lu\m un su-
flu de via]\, pentru a putea merge mai departe, a
precizat p\rintele. Amintind tinerilor c\ orice
cre[tin trebuie s\ fie preg\tit „`n toat\ vremea“,
spovedania fiind modul `n care „putem cre[te
duhovnice[te“, pr. Serafim Huzdup a subliniat c\
aceasta este cu at=t mai important\ pentru tinerii
care se preg\tesc pentru slujirea preo]easc\ [i
pentru a deveni `ndrum\tori duhovnice[ti. (G.B.)

Despre „Importan]a spovedaniei `n via]a
tân\rului teolog“, la Seminarul din Roman
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Rug\ciunea euharistic\ adun\ [i
concentreaz\ `n ea toat\
`nv\]\tura teologic\ pe care
Sf=ntul Simeon Noul Teolog o
exprim\ cu acurate]e `n cele 58
Imne ale iubirii dumnezeie[ti.
Pasaje privind poc\in]a [i
dorin]a comuniunii cu Hristos se
reg\sesc, se completeaz\ [i sunt
dezvoltate, d=nd consisten]\
dogmatic\ [i exprim=nd teologic
chipul lui Dumnezeu Treimic, al
Tat\lui ceresc descoperit prin
Fiul, `n Duhul Sf=nt [i lucrarea
Sa iubitoare [i atotmilostiv\
pentru om. Fiecare imn simeo-
nian e o pagin\ de teologie, `n
care Treimea e m\rturisit\ [i
f\cut\ cunoscut\ lumii, `n
conformitate cu `nv\]\tura
Sfintelor Scripturi, a Apostolilor
[i a P\rin]ilor Bisericii. Aceast\
acurate]e teologic\ a [i deter-
minat atribuirea apelativului de
„Noul Teolog“.
Rug\ciunea Sf=ntului Simeon Noul Teo-

log prezent\ `n Canonul euharistic de preg\-
tire a slujitorului pentru oficierea Sfintei Li-
turghii este alc\tuit\ din fragmente extrase
din imnele simeoniene [i asamblate `ntr-un
`ntreg de un bizantin, promotor al evlaviei
euharistice. Traducerea textului `n Litur-
ghier, dup\ cum sus]ine o not\ asupra edi]iei
Scrieri III a Sf. Simeon Noul Teolog, ap\rut\
la Editura Deisis, nu p\streaz\ fidelitatea ex-
presiilor inspirate ale imnografului. p\rintele
diacon Ioan Ic\ jr. afirm\ c\ traducerea p\rin-
telui prof. Olimp N. C\ciul\, publicat\ `n
Glasul Bisericii 15 (1956), p. 131-132 este
mult mai apropiat\ de sensul exprimat de au-
tor: „De pe buzele-mi spurcate,/ Din inima-
mi p=ng\rit\,/ De pe limba-mi necurat\,/ Din
sufletu-mi plin de tin\,/ Ruga mi-o prime[te,
Doamne,/ {i ne-nl\tur=ndu-mi mie/ Nici
cuv=ntul [i nici fapta,/ ~ndr\zneal\-mi d\,
Hristoase;/ S\-}i gr\iesc ce am `n cuget;/ {i
Tu ~nsu]i m\ `nva]\/ Ce s\ fac [i cum s\-}i
gl\sui.“ Aceast\ rug\ciune s-a ad\ugat la Ca-
nonul Sfintei ~mp\rt\[anii ca urmare a devo-
]iunii cresc=nde privind preg\tirea pentru
primirea Sfintelor Taine. (...)

Rug\ciunea a VII-a din 
Canonul Sfintei Euharistii

O parte din rug\ciunea euharistic\ a Sf=n-
tului Simeon Noul Teolog, cuprins\ `n cano-
nul Sfintei ~mp\rt\[anii, se reg\se[te `n Imnul
al 17-lea: „{tiu, M=ntuitorule, c\ nimeni al-
tul nu }i-a gre[it ca mine, n-a f\cut faptele
pe care le-am f\cut eu, tic\losul, prin care m-
am f\cut vinovat [i de pierzania altora. Dar
[tiu iar\[i [i sunt convins [i de aceasta,
Dumnezeul meu, c\ nici m\rimea gre[elilor,
nici mul]imea p\catelor, nici ru[inea faptelor
nu vor `ntrece vreodat\ iubirea Ta de oameni
[i mila Ta cea mare, [i, mai bine zis, mai mult
dec=t mare, mai presus de ra]iune [i mai pre-
sus de minte, pe care o rever[i cu bog\]ie
c\tre cei ce gre[esc [i apoi fierbinte se poc\-
iesc, [i `i cure]i [i luminezi, `i faci p\rta[i ai
luminii Tale [i cop\rta[i ai Dumnezeirii Tale
(cf. 2 Petru 1, 4), [i vorbe[ti cu ei ca [i cu
ni[te prieteni ai T\i adev\ra]i (cf. I[. 33, 11)
– o, bun\tate infinit\!, o, iubire negr\it\!“
De aceea [i cad la Tine [i cu c\ldur\ strig
}ie: „Cum l-ai primit pe (fiul) cel desfr=nat
(Lc. 15, 11) [i pe desfr=nata (Lc. 6, 37) care
au venit la Tine, a[a prime[te-m\ [i pe mine,
M=ntuitorule, care m\ poc\iesc din suflet [i,
socotind, Hristoase al meu, pic\turile
lacrimilor mele ca ni[te izvoare pururea
]=[nitoare, spal\ `n ele sufletul meu, spal\ [i
trupul meu de murd\riile patimilor, spal\ [i
inima de toat\ r\utatea!...“. (Imnul 17)

Aceast\ rug\ciune e asemeni Psalmului
50 al lui David, o complex\ m\rturisire sau
rug\ de poc\in]\, `n care penitentul, `n expre-
sii antinomice, se descrie a fi plin de p\cate,
dar av=nd totu[i puterea s\ cear\ `ndurare
spre a-i fi ascultat\ ruga: „ca v\z=ndu-Te
necontenit eu, mortul, s\ fiu viu; ca av=ndu-
Te pe Tine eu, s\racul, s\ m\ `mbog\]esc pu-
rurea [i s\ fiu mai bogat dec=t boga]ii; ca
m=nc=ndu-Te [i b=ndu-Te [i `mbr\c=ndu-m\
`n fiecare clip\ `ntru Tine, s\ m\ desf\t `ntru
bun\t\]i negr\ite...“, spune Sf. Simeon.

Etape obligatorii pentru
comuniunea euharistic\

Urm\rind doar aspectul legat de comuni-
unea cu Hristos `n Sf=nta Euharistie, putem
distinge [i marca etapele pe care le subliniaz\
Sf=ntul Simeon ca obligatorii `n realizarea
acestei p\rt\[ii harice.

Prima etap\ e aceea de recunoa[tere a
p\catelor [i a neputin]ei omene[ti, firii supu-
s\ c\derii, motiv pentru care e necesar ajuto-
rul lui Dumnezeu. E ac]iunea de predare cu
totul `n voia Domnului, ca Hristos s\ lucreze
`n cel ce se poc\ie[te. Cu sufletul acoperit de
tina p\catelor, Sf=ntul Simeon insist\ s\ pri-
measc\ iertarea [i, `n acela[i timp, comuni-
unea cu Hristos. Mai mult, se gole[te pe sine,
pentru a-L l\sa pe Hristos s\-l `nve]e, s\-l
conduc\ spre starea de lumin\ [i cur\]ie.

P\truns de cople[itoarea durere a p\cate-
lor, dar av=nd dorin]a puternic\ de a fi cu

Treptele apropierii de Dumnezeu prin Euharistie
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Hristos, cel ce se roag\, e con[tient c\ nu va
putea singur s\ se ridice, numai prin efort
propriu, c\ ascensiunea sa nu e unilateral\.
Ridicarea sa se datoreaz\ lucr\rii sinergice
dintre voin]a proprie [i harul lui Dumnezeu.
Ceea ce-l determin\ s\ caute iertarea e argu-
mentat cu exemple ce amintesc de iubirea de
oameni a lui Dumnezeu, ar\tat\ prin `ntru-
parea Fiului [i prin mila pe care Acesta a
ar\tat-o `n activitatea p\m=nteasc\ fa]\ de fe-
meia cea p\c\toas\, fa]\ de fiul cel pierdut
(r\t\citor), fa]\ de vame[ sau de t=lhar.(...)

O nou\ etap\, a doua, presupune `ndrep-
tarea [i lucrarea voii dumnezeie[ti ce se reali-
zeaz\ prin corelarea cuv=ntului cu fapta:
„D\-mi [i s\ gr\iesc [i s\ fac ce spun, Zidi-
torule, Pl\smuitorule [i Dumnezeul meu!
C\ci dac\ nu `mplinesc cu fapta cele pe care
le gr\iesc f\cutu-m-am aram\ care sun\ mult
`n zadar.“, spune Imnul al doilea.

Slujirea haric\, mai presus 
de lucrarea `ngerilor

Slujirea haric\ este [i ea o etap\ ce re-
sponsabilizeaz\, o dat\ `n plus, pe s\v=r[ito-
rul Tainei, [i-l face con[tient c\ ceea ce `m-
pline[te `n Liturghie e sacru, e lucrare mai
presus de lume, mai presus de sim]uri, mai
presus de `ngeri. Momentul este surprins `n
Imnul 14: „Cum de m-am dedat slujirii [i li-
turghisirii unor lucruri at=t de negr\ite, eu
tic\losul? ~ngerii tremur\ s\-[i a]inteasc\ f\-
r\ fric\ privirile asupra lor, proorocii s-au
temut auzind de necuprinderea slavei [i a
iconomiei, apostolii, mucenicii [i mul]imea
dasc\lilor strig\ vestind deschis tuturor ce-
lor din lume c\ sunt nevrednici. Iar eu de-
str\b\latul, eu desfr=natul, eu, umilul, cum
m-am `nvrednicit s\ m\ fac egumen al fra]i-
lor, slujitor sfin]it al dumnezeie[tilor Taine [i
liturghisitor al neprih\nitei Treimi? C\ci un-
de se pune `nainte p=ine [i se vars\ vin `ntru
numele Trupului [i S=ngelui T\u, Cuvinte,
acolo e[ti Tu ~nsu]i, Dumnezeul meu Cuv=n-
tul, [i prin venirea Duhului [i puterea Celui
Prea`nalt, acestea se fac cu adev\rat Trupul
[i S=ngele T\u; [i, `ndr\znind, ne atingem de
Dumnezeu Cel neapropiat, sau, mai bine zis,
de Cel ce locuie[te `ntr-o lumin\ neapropiat\
nu numai pentru aceast\ fire omeneasc\, ci [i
pentru toate o[tirile, g=ndite cu mintea, ale
`ngerilor. Deci acest lucru negr\it, acest lucru
[i aceast\ `ntreprindere mai presus de fire, pe
care am fost r=nduit s\ o fac, m\ convinge s\-mi
v\d moartea `naintea ochilor mei; de aceea,
l\s=nd pl\cerea, am fost cuprins de tremur, [ti-
ind c\ e cu neputin]\ at=t pentru mine, c=t [i
pentru to]i, socot, a liturghisi dup\ vrednicie [i
a avea astfel, `n trup, o via]\ `ngereasc\ sau,
mai bine zis, mai presus de `ngeri, pentru ca,
a[a cum a ar\tat cuv=ntul [i e adev\rul, s\
ajung prin vrednicie mai familiar (cu Dum-

nezeu) dec=t ace[tia, ca unul care m\ ating cu
m=inile [i m\n=nc cu gura pe Cel `n fa]a
C\ruia ace[tia stau tremur=nd de fric\.“ (...)

O a patra etap\ e cea care `l con[tien-
tizeaz\ pe cel ce a gustat Trupul [i S=ngele
Domnului [i-l urc\ la treapta de fiu al lui
Dumnezeu, de mo[tenitor al Raiului, idee pe
care o reg\sim `n Imnul 7: „~mp\rt\[indu-m\
deci de Trupul T\u, m\ `mp\rt\[esc [i de firea
Ta [i iau parte cu adev\rat la fiin]a Ta, iar
f\c=ndu-m\ `n trup cop\rta[ [i mo[tenitor al
Dumnezeirii Tale, m\ socotesc mai mare
dec=t cei netrupe[ti, devin fiu al lui Dumne-
zeu...“. Astfel, `mp\rt\[irea cu Sfintele Taine,
`l face pe Hristos prezent `n noi [i ne ridic\ la
starea de fii ai lui Dumnezeu prin har [i de
„dumnezei care v\d pe Dumnezeu“.(...)

Comuniunea euharistic\
`nnoie[te f\ptura.

~mp\rt\[irea cu Hristos, nu numai c\-L
face prezent pe Fiul lui Dumnezeu `n cel ce
gust\ din Potir, ci ~l las\ pe Acesta s\ se s\l\[-
luiasc\ [i s\ preschimbe, s\ `nnoiasc\ f\ptura.
Hristos se `ntrupeaz\ `n fiecare credincios,
care prime[te comuniunea de har a Sfintelor
Taine. Prin `mp\rt\[ire, spune Sf=ntul Sime-
on Noul Teolog `n Imnul 15: „Ne facem m\-
dulare ale lui Hristos (I Cor. 6, 15), iar Hris-
tos se face m\dularele noastre, Hristos devi-
ne m=na mea, Hristos devine piciorul meu, ti-
c\losul, iar eu, tic\losul, devin m=n\ a lui
Hristos [i picior al lui Hristos; mi[c m=na [i
Hristos `ntreg este m=na mea – c\ci ne`mp\r-
]it\ este Dumnezeirea dumnezeiasc\, `n]elege-
m\! -, mi[c piciorul [i, iat\, fulger\ ca Acela.“

Bucuria dat\ de darurile sau roadele `m-
p\rt\[irii cu Hristos e m\rturisit\ de Sf=ntul
Simeon cu toat\ fiin]a, c\ci: „~mpletindu-Se
`ntreg cu mine, m\ s\rut\ `ntreg, Se d\ `ntreg
mie, nevrednicului, s\ m\ satur de iubirea [i
frumuse]ea Lui, m\ umplu de pl\cerea [i
`ndulcirea dumnezeiasc\, m\ `mp\rt\[esc de
lumin\, m\ `mp\rt\[esc [i de slav\, iar fa]a
mea str\luce[te ca [i a Celui dorit de mine
(cf. Mt. 17, 2) [i toate m\dularele mele devin
purt\toare de lumin\.“ (Imnul 16)

Urcu[ul duhovnicesc 
nu are sf=r[it

~n]elepciunea care se cere cre[tinului o
dep\[e[te pe cea lumeasc\, pentru c\ `n `n]e-
lepciunea care vine prin har, de la Dumne-
zeu, pentru cel ce o cunoa[te, Hristos se face
„[i m\rg\ritar [i M\ las cump\rat..., [i gr=u,
[i ca un gr\unte de mu[tar, aici M\ fac pen-
tru tine [i drojdie (Lc. 13, 21) [i dospesc
toat\ fr\m=nt\tura ta; aici sunt ca o ap\ (In
7, 37), pentru tine dar m\ fac [i foc dulce;
aici M\ fac pentru tine, dac\ vrei, [i hain\
(Mt. 9, 169) [i toat\ hrana [i b\utura (In 6,
55) ta.“ „... dar dac\ pleci ne[tiind lucr\rile
harului Meu, M\ vei afla acolo numai jude-
c\tor lipsit de comp\timire.“. (Imnul 17)

A[adar, cu aceasta se remarc\ o alt\ etap\
`n realizarea comuniunii cu Hristos; etap\ ce
continu\ p=n\ la `mplinirea scopului vie]ii
cre[tine, m=ntuirea sufletului. C\utarea [i g\-
sirea lui Hristos `n perspectiva comuniunii
nu presupune o pozi]ie static\, r\m=nerea pe
o treapt\ oarecare, ci un urcu[, o descoperire
epectatic\, `n mi[care ascendent\ c\tre
~mp\r\]ia lui Dumnezeu. „S\ nu spui, su-
flete: „Cum voi putea s\ m\ ostenesc p=n\ la
sf=r[it?“ [i s\ fii z\bavnic a-L c\uta pe St\-
p=nul; ci ca un suflet care s-a predat pe sine
odat\ pentru totdeauna mor]ii, s\ nu dibui du-
p\ u[urare (relaxare), s\ nu cau]i slav\, nici
desf\tarea trupului, nici iubirea rudelor, s\ nu
te vai]i deloc nici la dreapta, nici la st=nga, ci,
a[a cum ai `nceput, sau chiar alerg=nd mai
fierbinte, gr\be[te-te s\ prinzi, s\ apuci pe
St\p=nul (Filip. 3, 13).“, spune Imnul 48. (...)

Poc\in]a pentru p\catele s\v=r[ite [i
dorin]a spre comuniunea cu Hristos `n
Sfintele Taine sunt concentrate `n aceste 58
de Imne, astfel `nc=t Sf=ntul Simeon, prin
dest\inuirea personal\, devine exemplu [i
model pentru orice cre[tin. Aproape nu este
pasaj `n care Sf=ntul Simeon s\ nu-[i ex-
prime dorin]a, setea de a fi p\rta[ al comuni-
unii cu Hristos, pe care o `mp\rt\[e[te peste
veacuri, prin prezen]a Rug\ciunii a VII-a `n
Canonul Sfintei ~mp\rt\[anii, dator a fi citit
de slujitor `naintea fiec\rei Sfinte Liturghii,
iar credincio[ilor, ca moment de preg\tire
`naintea Cuminec\rii, la timpul r=nduit de
duhovnic. (arhid. Ciprian Ioan IGNAT)

Sf=ntul Simeon Noul Teolog
(949–1022) este pomenit de Biserica

Ortodox\ `n ziua de 12 martie
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DDOOSSAARR

„Taina“ este no]iunea funda-
mental\ a ethosului cre[tin
r\s\ritean. Exprimat\ prin cele
[apte Taine ale Bisericii, taina
are rolul de a-l pune pe om `n
rela]ie direct\ cu Dumnezeu,
av=nd un caracter cognitiv [i
apofatic. Taina nu poate fi
vreodat\ exprimat\ [i
`n]eleas\, de[i exist\ mereu o
m\sur\ a exprim\rii a ceva ce
`i este propice, ce o marcheaz\. 
Acest paradox al tainei, ca una
ce se `nf\]i[eaz\ [i se ascunde `n
acela[i timp, este o spiral\ ce
`mbog\]e[te mereu experien]a
tr\itorului. Cre[tinul, ca tr\itor
al tainei, afirm\ o experiere c=t
se poate de concret\ a acesteia.
P\rintele Dumitru St\niloae
precizeaz\ c\ „perceperea, sim-
]irea tainei poate fi considerat\
actul esen]ial al Ortodoxiei“. 

Tainica sim]ire a harului nu e o tem\ nou\ `n
Teologia Ortodox\, ea e `nt=lnit\ la Origen, Sf.
Diodoh al Foticeei, Sf. Marcu Ascetul, dar, `n
special, la Sf. Simeon Noul Teolog [i `n teolo-
gia isihast\. Conform teologiei ortodoxe, tr\irea
tainic\ nu se poate desp\r]i de via]\. Este vorba
de verificarea, prin tr\irea tainei, a „Sfintei
cuno[tin]e“, a dogmei Bisericii. (...) Sim]irea
tainei, experierea ei este mai presus de cuvinte,
dar, `n m\sura `n care experien]a ei este asimi-
lat\, apare [i nevoia exprim\rii sale, nevoia de
comunicare cu cel\lalt, specific\ persoanei.

Misterul persoanei 
Ating=nd persoana, taina devine inepuizabil\

`n `n]elesurile ei, f\c=nd parte integrant\: tain\ [i
persoan\ uman\. Taina persoanei umane nu ca-
p\t\ sens dec=t `n „Taina cea din veac ascuns\“.
Taina `ndumnezeirii omului se consum\ [i se de-
scoper\ apofatic, f\r\ a se `n]elege deplin, doar
prin sim]irea spiritual\ a omului r\stignit [i `nviat
cu Hristos, prin Taina Botezului. Aceast\ ini]iere
`n taina lui Dumnezeu este ini]iere [i afundare `n
via]a ve[nic\ proprie dumnezeirii, care e ve[nic
tain\ de iubire infinit\. „Ascunzimea tainei“ de-
spre care vorbe[te p\rintele Dumitru St\niloae,
cere o abandonare a eului `n iubirea dumnezeiasc\

ca, de acolo, s\ `nvie persoana afundat\ `n taina
izvorului iubirii dumnezeie[ti.(...) 

Sf. Scriptur\ este cheia „acestei taine mari [i
cere[ti“ (Molitfelnic) prin care omul devine
dumnezeu dup\ har.

Tainele liturgice
„Taina este comunicarea sau `mp\rt\[irea

realit\]ii spirituale divine, `ntr-un gest `nso]it de
o realitate material\ [i prilejuit\ de preot. Tai-
nele sau sacramentele, `n num\r de [apte, repre-
zint\ tocmai «atingerea» lui Dumnezeu de c\tre
om din ini]iativa [i milostivirea Creatorului.“1

Taina liturgic\ une[te timpul cu ve[nicia [i
istoria cu eshatonul ~mp\r\]iei lui Dumnezeu,
de aceea via]a omului, `n perspectiva ve[niciei,
cap\t\ un sens ve[nic.

Botezul (Baptisma) este practic o afundare de
trei ori `n ap\ curat\ (`n lips\ de ap\ numai stro-
pindu-l) [i rostind de fiecare dat\ formula sacra-
mental\: „Se boteaz\ robul (roaba) lui Dumnezeu
(numele) `n numele Tat\lui, Amin…“2. Fiecare
afundare reprezint\ faptul c\ Botezul se face `n
numele Preasfintei Treimi, ar\t=nd temeiul
credin]ei noastre, [i, pe de alt\ parte, `nchipuind
cele trei zile c=t a stat Domnul `n morm=nt.
(Matei 12, 40).

Fiecare cre[tin devine un „hristofor“, un
purt\tor de Hristos. (...) Prin afundarea `n ap\ `n-
chipuim moartea noastr\ pentru via]a `n p\cat,
de p=n\ la acest moment, [i `ngroparea noastr\
`mpreun\ cu Hristos, iar prin ie[irea (scoaterea)
din ap\ `nchipuim `nvierea noastr\ `mpreun\ cu
El, pentru via]a cea nou\, `n Hristos.

A[adar, fiecare clip\ din via]a omului pri-
me[te un sens ve[nic, astfel `nc=t, `nceputul vie-
]ii devine `nceputul vie]ii f\r\ de moarte sau al
vie]ii celei ve[nice. A[adar, Botezul este taina

afund\rii `n via]a f\r\ de moarte a lui Hristos
sau `n ve[nicia Sfintei Treimi.

Pruncul botezat – 
prescur\ vie a lui Dumnezeu

Botezul este practicat din pruncie ca o
pecetluire a vie]ii ̀ ntru via]a ve[nic\. Pruncul este
asemeni unei prescuri, care prime[te peste ea
pecetea lui Hristos, [i din care se s\v=r[e[te Sf.
Liturghie. Astfel, pruncul botezat devine
Prescur\ vie a lui Dumnezeu  [i Cet\]ean al
~mp\r\]iei celei Ve[nice, `ncep=nd `nc\ de aici,
odat\ ce a fost afundat [i chemat la via]a cea
ve[nic\ „acum [i pururi [i `n vecii vecilor“ a Prea
Sfintei Treimi. Pruncul, asemenea „prescurii“, ex-
periaz\ jertfa [i `nvierea lui Hristos `n mod mistic.

Prin m=inile preotului, Hristos lucreaz\, `n
fiecare clip\, sensul ve[nic la care e chemat
omul. Mai cu seam\ `n Taina Botezului prin
care, afund=ndu-l `n ap\ ca `ntr-un „morm=nt
lichid“, care este lumea lacrimilor, a suferin]ei
[i a mor]ii, pruncul prime[te `n suflet lumina
harului ve[nic [i „loca[„ `n Casa Tat\lui.

„De nu se va na[te cineva de sus… din ap\ [i
din Duh, nu va putea intra `ntru ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu“ (Ioan 3, 3-5). Botezul este taina
`ntru care smerenia pruncului (nou botezat) se
`nt=lne[te `n ap\ (`n morm=nt) cu smerenia lui
Hristos, iar Hristos, reprezentat prin „m=na preo-
tului“, ca Arhiereu Ve[nic, nu-l las\ s\ moar\, ci
`l `nvie [i-i d\ruie[te har [i iertare de p\cate.

Afundarea baptismal\ trebuie `n]eleas\ ca o
asumare kenotic\, o mi[care voluntar\ a lui
Hristos de a asuma pentru noi tot ceea ce este al
nostru; iar prin aceast\ afundare Hristos
recreeaz\ `ntreg universul din noi, chipul S\u [i
d\ruie[te putere [i via]\ sufletului. Prin Botez
dob=ndim microcosmosul haric.

Botezul – taina afund\rii `n via]a ve[nic\
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De aceea Sf. Chiril al Ierusalimului († 386) `n
Catehezele Sale mistagogice spune despre botez
c\ este „apa m=ntuirii“, „morm=nt [i maic\“,
„moarte [i na[tere“, prin imitarea [i participarea
tainic\ la moartea [i `nvierea lui Hristos.

Botezul ca tain\ este unic [i nu se repet\,
c\ci unice sunt Moartea [i ~nvierea lui Hristos
pentru noi. Prin Botez primim numele lui
Hristos, de Cre[tin, [i suntem `ncorpora]i `n
Trupul Bisericii lui Hristos.

Prin Botez omul porne[te 
spre Ve[nicie

Taina Sf=ntului Botez este una dintre cele
[apte Taine ale Bisericii prin care omul atinge [i
e atins de Dumnezeu. Prin Botez omul p\[e[te
spre Ve[nicie, Mirungerea e taina `ntru care
cre[terea fizic\ `[i g\se[te sensul `n cre[terea `n
Duhul Sf=nt, `n Euharistie sensul e hr\nirea o-
mului din Dumnezeu, Trup [i S=nge, spre Via]a
ve[nic\, apoi, `n C\s\torie c\utarea comuniunii
`[i g\se[te sens `n Biserica de acas\ (Eclesia do-
mestica), M\rturisirea are ca sens afundarea, ca
`ntr-un al doilea botez, prin poc\in]\, `n iubirea
iert\toare a lui Dumnezeu, urm=nd ca `n Sf.
Maslu boala trupului s\ primeasc\ pecetea vin-
dec\toare a undelemnului sfin]it [i, `n cele din
urm\, a [aptea tain\, Preo]ia este reg\sirea
voca]iei jertfelnice [i paterne a omului, `n „sen-
sul iubirii lui Hristos“.

~n acest sens un teolog contemporan pre-
cizeaz\: „Prin rug\ciunile s\v=r[ite pentru noul
n\scut, Biserica face prezentul ve[nicie [i ve[nicia
prezent. Hotarul, `ns\, unde `ncepe ve[nicia
pentru fiecare dintre noi este Taina Botezului.

Harul Duhului Sf=nt este m=na lui Dumne-
zeu `ntins\ spre noi“.3

De fapt, afundarea `n numele Sf. Treimi `n
apa Botezului e o afundare `n via]a ve[nic\ [i
prin aceast\ tain\ a timpului baptismal omul
intr\ `n via]a lui Dumnezeu, fiind invitat `n
Casa Lui care este ~mp\r\]ia cea ve[nic\.

Apa botezului este asemenea apei Crea]iei, pes-
te care „Duhul Sf=nt se purta“, ar\t=nd astfel c\ a-
fundarea prin Botez e via]\ din nou, iar apa Bote-
zului e ap\ sfin]it\ [i plin\ de darul Sf=ntului Duh.

A[adar, apa Botezului este pentru noi [i mor-
m=nt [i maic\ duhovniceasc\, n\sc=ndu-ne pentru
via]a `n Hristos [i ]in=nd loc p=ntecului curat al
Sf. Fecioare, din care S-a n\scut M=ntuitorul.4

Dimensiunea ontologic\ a tainei
Dimensiunea Tainei Botezului nu este ni-

cidecum simbolic\, ci ontologic\ [i plin\ de har.
Catehumenul „s-a `nvrednicit a sc\pa spre nu-
mele T\u cel Sf=nt [i a se p\zi sub acoper\m=n-
tul aripilor Tale“ (Molitfelnic), av=nd un nou
nume, adic\ o nou\ identitate hristologic\. ~n
rug\ciunile de la Sf. Tain\ a Botezului se pre-
cizeaz\: „Dezbr\c=ndu-l pe d=nsul de cele
vechi `l `nnoie[te pentru via]a de veci“ [i „P\-
zind darul Duhului Sf=nt [i sporind a[ez\m=ntul
harului s\ ia plata chem\rii celei de sus [i s\ se
numere cu cei `nt=i-n\scu]i `nscri[i `n cer, `ntru
Tine, Dumnezeul [i Domnul nostru Iisus
Hristos“. Astfel noul botezat este un Cet\]ean
de Sus, primitor al vie]ii ve[nice, c\ruia i se cere
„[i experimentarea acestei taine prin
`nnoirea vie]ii“, el devenind Biseric\, adic\
l\ca[ al Duhului Sf=nt.

S\l\[luirea harului `n sufletul nostru
`nseamn\ s\l\[luirea Sf. Treimi `n el [i tocmai
aici st\ „Taina“ Botezului, care devine astfel
Tain\ a Persoanei `n Dialog cu Creatorul S\u –
Ve[nic. De aceea niciodat\ nu va putea fi
epuizat `n]elesul acestei taine.

Harul este absolut necesar `n lucrarea
noastr\ de m=ntuire, c\ci „f\r\ Duhul Sf=nt nu
vedem nimic din cele duhovnice[ti, fiindc\ nu
poate mintea omeneasc\ s\ priceap\ f\r\ lumina
dumnezeiasc\ cele dumnezeie[ti [i spirituale.“5

Harul sau lucrarea Duhului Sf=nt este proprie
nou\ `n[ine, mai mult dec=t firea noastr\, mai
profund dec=t inima noastr\.

Prin afundarea `n ap\ `n numele Sf. Treimi
cre[tinul „devine mo[tenitor al ve[nicilor bun\-
t\]i“ ,care se lucreaz\ `n el at=ta timp c=t sunt `n
acord cu poruncile vie]ii ve[nice ale lui Hristos.

Lumina iubirii dumnezeie[ti 
este tain\

O alt\ metafor\ teologic\ a Botezului este
simbolul luminii, c\ci „omul nou botezat“ devine
fiu al luminii [i mo[tenitor al ve[nicilor bun\t\]i,
`n sensul c\ el r\m=ne `n timpul efemer, dar via]a
sa prime[te lumina tainic\ a vie]ii ve[nice. Sensul
lum=n\rii primite este de fiu al ~nvierii, un fiul al
nemuririi, un fiul al zilei a opta. Botezul deschide
u[a spre noua zi ne`nserat\ a Sf. Treimi, `n care
Hristos, Soarele drept\]ii va lumina f\r\ de umbr\
toate marginile lumii [i ale firii.

Vederea luminii celei necreate a lui Hristos
este o eviden]\ a misticilor Ortodoxiei [i v\de[-
te voca]ia de lumin\ a omului `n veacul viitor.
Precum spune rug\ciunea: „binevoie[te s\ str\-
luceasc\ lumina fe]ei Tale `n inima lui“ (Molit-
felnic), ar\t=nd voca]ia de lumin\ a omului.

Sf=ntul Macarie Egipteanul spune c\ `n
veacul viitor „omul va deveni numai privire“,
adic\ slav\ [i contempla]ie spiritual\, a[a cum
Heruvimii „cei cu ochi mul]i“ se `nvrednicesc
de lumina divin\“.

Taina Botezului devine astfel o afundare `n
Taina luminii iubirii dumnezeie[ti [i un dialog
mistic cu Creatorul din sufletul nostru, pe care
trebuie s\-L m\rturisim prin iubirea aproapelui
nostru. (Pr. Ioan B+RG|OANU, Parohia
„Sf. Simeon Noul Teolog“, M\n\stirea Ca[in)

1 Pr. Prof. Dr. ION BRIA, Dic]ionar de Teologie
Ortodox\, Ed. IBMBOR, Bucure[ti, 1994.

2 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturghia Special\, Ed.
Nemira, 2002, p. 273.

3 Pr. Prof. Viorel Sava, Ghidul mamei cre[tine, Ia[i,
2001, p. 25.

4 Pr. Prof. Ene Brani[te, idem., p. 288.
5 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie,

Filocalia vol. III, p. 320.
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1 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a efectuat vizit\ canonic\ la parohia Bere[ti Sascut,

unde s-a `nt=lnit cu credincio[ii;

2 martie
- a participat la lucr\rile Sinodului mitropolitan la Cen-

trul eparhial Ia[i; 

3 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat Sinaxa stare]ilor [i stare]elor din m\n\stirile

Eparhiei, organizat\ la M\n\stirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri;

4 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou; 
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Lucian Constantin But-

naru, Biserica „Sf. Gheorghe“, Unitatea Militar\ Bac\u; Pr.
Claudiu {o[u, Bac\u; Pr. Constantin Tomozei, Protopop al
Protopopiatului Bac\u; Pr. Adrian Frunz\, Parohia Frun-
te[ti; Pr. Vasile Petru] Ciocoiu, Parohia Slobozia;    

5 martie
- a participat la Sf=nta Liturghie la M\n\stirea „Buna-

vestire“, Tisa Silvestri;
- a oficiat Slujba Tainei Botezului unui prunc la M\n\s-

tirea „Bunavestire“, Tisa Silvestri. A rostit cuv=nt ocazional; 

6 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la M\n\stirea „Bunaves-

tire“, Tisa Silvestri. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A citit Rug\ciunea mare
de dezlegare [i a rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;

7 martie
- a participat la Slujba celor 7 Laude la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan B\isan, Parohia Fili-

pe[ti; Pr. Vasile Teac\, Parohia Galbeni; Pr. Florin P\tr\[-
canu, Parohia H=rle[ti; Pr. Constantin Rotaru, Parohia B=r-
joveni II;

- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul
la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Ro-
man. A citit Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt
duhovnicesc; 

8 martie
- a participat la Slujba celor 7 Laude la Catedrala

arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul

la Biserica „Precista“, Bac\u. A citit Rug\ciunea mare de
dezlegare [i a rostit cuv=nt duhovnicesc;

9 martie
- a participat la Slujba celor 7 Laude [i Sf=nta Liturghie

a Darurilor mai `nainte Sfin]ite, la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul

la Biserica „Precista Mare“, Roman. A citit Rug\ciunea ma-
re de dezlegare [i a rostit cuv=nt duhovnicesc;

10 martie
- a participat la Slujba celor 7 Laude la Catedrala arhie-

piscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul

la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Ro-
man. A citit Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt
duhovnicesc;

11 martie
- a participat la Slujba celor 7 Laude [i Sf=nta Liturghie

a Darurilor mai `nainte Sfin]ite, la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;

- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;

12 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul

Gheorghe“, H=rja. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de pomenire a celor r\posa]i.
- a vizitat A[ez\m=ntul social-filantropic „Sf=ntul Voie-

vod {tefan cel Mare“, H=rja. A oferit daruri b\tr=nilor asis-
ta]i de la A[ez\m=ntul social-filantropic din H=rja;

13 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei `n Catedrala arhiepiscopal\

„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a participat la Concertul de muzic\ psaltic\ sus]inut

de corul studen]ilor teologi „Robii Domnului“, din Ia[i;
- a participat la pelerinajul cu Sfintele Icoane organizat

cu preo]ii [i credincio[ii roma[cani la Centrul eparhial. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;

14 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nicolae Osoeanu, Parohia

Scurta II; Pr. Marius Barbacaru, Parohia B\tr=ne[ti; Pr.
Adrian Iva[cu, Parohia Jevreni; Protos. Ignatie Popa,
M\n\stirea „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Lipova;

15 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

16 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

- a primit `n audien]\ pe: d-na Tamara Vornicelu;
- a oficiat Sf=nta Liturghie a Darurilor mai `nainte

Sfin]ite, la Biserica „Sfin]ii P\rin]i Ioachim [i Ana“,
Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;

17 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

18 martie
- a participat la lucr\rile [edin]ei Sf=ntului Sinod;

19 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Prooroc

Ilie“, St\ni]a. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de pomenire a celor r\posa]i.

20 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i

Constantin [i Elena“, Boi[tea I. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe t=n\rul teolog

Nicolae Alboaie, pe seama Parohiei Buc[e[ti II, Protopo-
piatul Moine[ti;

21 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administra-

tive `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Andrioaie, Paro-

hia „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Moine[ti; d-na Elena Pastor,
Bac\u; d-l Constantin Scrip\], Prefectul Jud. Bac\u; 

22 - 24 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

25 martie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia

Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom=ne a oficiat Sf=nta Liturghie `n Catedrala mitropoli-
tan\ „Adormirea Maicii Domnului“, Cluj, cu prilejul `ntro-
niz\rii IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Cri[anei [i
Maramure[ului;

26 martie
- a participat la manifestarea prilejuit\ de deschiderea Cen-

trului social-medical de la M\n\stirea Dorna Arini, Suceava;

27 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la M\n\stirea „Schimbarea la

Fa]\“, Sf=ntul Sava, Berzun]i. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Nicolae

Alboaie, pe seama Parohiei Buc[e[ti II, Protopopiatul Moine[ti;
- a hirotesit duhovnic pe PC Pr. Nicolae Alboaie, pe

seama Parohiei Buc[e[ti II, Protopopiatul Moine[ti;

28 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

29 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie a Darurilor mai `nainte

Sfin]ite la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;

- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ cu prilejul
zilei de na[tere a Preasfin]iei Sale;

- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;  

30 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat examenul de Capacitate preo]easc\ la

Centrul eparhial Roman;
- a participat la inaugurarea T=rgului de obiecte bis-

erice[ti, la Centrul Plaza, Bac\u. A rostit alocu]iune.
- a primit `n audien]\ pe: d-na Margareta Luncanu, pri-

marul comunei Secuieni, Bac\u; Pr. Ovidiu Radu, Bac\u; 

31 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou. (A consemnat arhid.

Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului pe luna martie 2011


