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Sf. Maslu – taina care reface armonia persoanei
† Ioachim B|C|UANUL,
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[i Bac\ului
Nu exist\ persoan\ uman\ care s\ nu fi experiat m\car o dat\ `n via]\ amarul gust al
suferin]ei. De[i aceast\ traum\ `[i las\ cel mai
adesea amprenta pe `nf\]i[area [i trupul omului,
r\d\cinile ei coboar\ mai profund, `n ad=ncul
fiin]ei umane, `nfig=ndu-se `n inima ei. Dintr-o
eronat\ `n]elegere, dar [i preg\tire `n vederea accept\rii ei `n via]a noastr\, suferin]a [i efectele ei
sunt de cele mai multe ori exagerate. ~ns\ trebuie
s\ ne asum\m crucea bolii, a necazurilor, a
suferin]ei, deoarece ea este parte integrant\ a
vie]ii noastre [i tocmai din acest motiv Hristos
spune apostolilor: „~n lume necazuri ve]i avea“
(Ioan 16, 33). Vie]uirea `n cel mai autentic duh
cre[tin nu ne garanteaz\ siguran]a existen]ei `n
afara oric\rei nepl\ceri generate de boal\ `n
lumea aceasta, ci ea confirm\ capacitatea noastr\
de `n]elegere a faptului c\ bucuria izvor\[te din
profunzimile crucii: „Prin cruce s-a adus bucurie la toat\ lumea“. Mai mult chiar, necazurile
[i durerile trebuie s\ devin\ o prezen]\ necesar\
`n existen]a noastr\, atunci c=nd dorim s\ devenim p\rta[i patimii lui Hristos [i ne deschid o
alt\ perspectiv\ de `n]elegere a durerii, ca mijloc
al desp\timirii [i cale a revel\rii lui Dumnezeu `n
om: „Ne l\ud\m [i `n suferin]e, bine[tiind c\
suferin]a aduce r\bdare.“ (Romani 5, 3).

Disfunc]iile suflete[ti
sunt cauzele bolilor
Conform teologiei patristice, boala nu se
rezum\ la un conflict interior, generat de experien]e traumatice refulate `n subcon[tient, ci la
deteriorarea puterilor sufletului p=n\ la
`ntunecarea [i chiar moartea min]ii, care nemaifiind `n comuniune de iubire cu Dumnezeu se
`mboln\ve[te, gener=nd la r=ndul ei st\ri boln\vicioase ce se repercuteaz\ asupra trupului. C=nd
mi[carea puterilor suflete[ti este contra firii [i sufletul nu-L mai vede pe Dumnezeu ca lumin\,
`nseamn\ c\ omul este bolnav duhovnice[te. Pe
de alt\ parte, ceea ce numim s\n\tate nu se
rezum\ la un simplu echilibru psihologic, sau la
vindecarea unei boli somatice, ci e o transfigurare a `ntregii fiin]e umane psihosomatice `n lumina Duhului Sf=nt. Este motivul pentru care
vindecarea `n spiritualitatea cre[tin\ nu vizeaz\
exclusiv reabilitarea biologicului, a trupului, ci
`n mod fundamental cea care opereaz\ teandric
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`n ad=ncul inimii omului, fiind direc]ionat\ spre
omul cel ascuns al inimii, care de cele mai multe
ori poate fi [i cauza nefast\ a multor anomalii
trupe[ti. Chiar dac\ at=t boala, c=t [i vindecarea
au ca punct de plecare sufletul [i mai apoi trupul,
ac]iunea terapeutic\ a Bisericii este orientat\ spre
omul `ntreg [i sub`n]elege subordonarea trupului
fa]\ de suflet, deoarece „sufletul este pentru trup
ceea ce este Dumnezeu pentru suflet“.

„Vasul“ prin care Dumnezeu trimite puterea
Sa t\m\duitoare este preotul, cel care continu\
lucrarea taumaturgic\ a Marelui Terapeut, a
„Omului durerii“, a „Mielului `njunghiat de la
facerea lumii“ (Apocalips\ 13, 8). Via]a liturgic\
are drept scop restaurarea omului, iar Tainele, `n
cadrul Bisericii, sunt prin excelen]\ integrate
ac]iunii taumaturgice sau vindec\toare, ele
tras=nd calea prin care Dumnezeu Se reveleaz\
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Sfântul Maslul este prin excelen]\
taina vindec\rii omului,
a restaur\rii in integrum a lui.
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Â omului, „continu=nd vizibilitatea Sa istoric\“ asupra Sa „durerile noastre [i `mpov\r=ndu-Se sl\bire sufleteasc\ [i boal\ spiritual\, Dumnezeu
(Nicolae Cabasilla). Biserica, prin toate mijloacele sale, are misiunea de a oferi omului
s\n\tate duhovniceasc\, iar cine dispune de
aceast\ s\n\tate este capabil s\ aib\ alt\ percep]ie
[i atitudine fa]\ de propria suferin]\, prin raportul
pe care reu[e[te s\-l stabileasc\ `ntre crucea sa [i
crucea lui Hristos. Desigur c\ omul nu poate
supravie]ui cu stigmatul propriei suferin]e ce se
amplific\ p=n\ la paroxism strivindu-i fiin]a [i
determin=ndu-l s\ cread\ c\ aceasta `i este constitutiv\, ci el este chemat s\ `n]eleag\ faptul c\
prin orice efort duhovnicesc, peniten]ial [i liturgic `ntreprins, poate deveni mai s\n\tos psihosomatic [i `n acela[i timp mai aproape de idealul de
vie]uire cre[tin\.

Biserica – farmacie
duhovniceasc\
Biserica, trupul tainic al lui Hristos, e un organism viu tocmai pentru c\ Hristos `i genereaz\
aceast\ via]\, har vindec\tor, fiecare dintre m\dularele sale primindu-L `n inim\ prin lucrarea
Duhului, acolo unde omul cel ascuns al inimii
]ine `n bra]e pe Hristos Pruncul. Animat\ de dinamismul lucr\rii Duhului, via]a Bisericii deprinde puterea vindec\rii prin toate mijloacele
sale, `n felul acesta textul biblic devine [i text
vindec\tor, asemenea textului liturgic. Puterea
vindec\toare ce a oprit neputin]a celeia ce era `n
curgerea s=ngelui de doisprezece ani poate vindeca pe tot cel ce cu credin]\ curat\ se atinge de
Euharistie, icoane, moa[te, agheasm\, untdelemn
sfin]it [i cruce. Toate `[i au sursa puterii harice `n
Hristos Doctorul, trimis s\ vindece „rana de
nevindecat“ a umanit\]ii lovite de p\cat, lu=nd

cu suferin]ele noastre“ (Isaia 53, 3). ~n persoana
Sa, Hristos a t\m\duit firea uman\ red=ndu-i adev\rata s\n\tate, iar persoanele umane pot beneficia de acest dar `mp\rt\[indu-se din El `n Biseric\, prin lucrarea Duhului `n Sfintele Taine. Fiecare dintre Tainele Bisericii are putere vindec\toare, ele fiind modalit\]i de t\m\duire a fiin]ei
umane, iar Biserica, dup\ expresia hrisostomian\, este „o farmacie duhovniceasc\“. ~n felul
acesta, cur\]irea [i vindecarea pe care le primim
prin intermediul Tainelor ne deschid perspectiva
`ndumnezeirii, ele toate fiind aspecte ale unei
singure taine: Dumnezeu, Marele Filantrop,
trimite omului harul m=ntuitor [i vindec\tor, iar
omul, primindu-l, cre[te duhovnice[te `ntru
asem\narea cu El.
Sf=ntul Maslul este prin excelen]\ taina vindec\rii omului, a restaur\rii in integrum a lui,
beneficiind de statutul s\u de tain\ peniten]ial\ [i
de emblema ei simbolic\. Maslul eviden]iaz\
faptul c\ boala trupeasc\ nu-[i are izvorul `n trup,
ci e consecin]a unei „disfunc]ii“ spirituale, a unei
`mboln\viri interioare [i de aceea acolo unde
[tiin]ele medicale nu pot interveni dec=t superficial, taina reface armonia persoanei, `i cicatrizeaz\ r\nile prin puterea Duhului prezent\ `n untdelemnul sfin]it cu care este `nsemnat cel bolnav.
Boala, de orice natur\ ar fi, este una dintre
principalele cauze ale deprim\rii omului contemporan [i, de cele mai multe ori, mijloacele umane
moderne de vindecare nu pot reu[i s\ o `nving\.
Con[tiin]a c\ boala ar putea avea drept cauz\
p\catul [i c\ moartea ar putea ap\rea surprinz\tor,
nel\s=nd timp de preg\tire pentru marea `nserare, pot produce tulbur\ri extraordinare `n fiin]a
uman\. Chiar [i `n aceast\ situa]ie limit\ de

`[i revars\ mila fa]\ de cei suferinzi, iar Sf=ntul
Maslu, prin cele [apte rug\ciuni ale sale, dar [i
prin pripeala c=nt\rii Sf=ntului Arsenie, repetat\
dup\ fiecare tropar, care cere: „St\p=ne, Hristoase Milostive, miluie[te [i t\m\duie[te pe robul
T\u!“, eviden]iaz\ tocmai acest aspect. Sf=ntul
Maslul ar putea fi privit ca o tain\ ce se `ngrije[te
`n mod deosebit de trupul omului, subliniindu-se
prin aceasta importan]a pe care trupul o are `n
constitu]ia fiin]ei umane [i `n c=[tigarea m=ntuirii, dar mai ales pentru faptul c\ ~nsu[i Fiul lui
Dumnezeu {i-a asumat trup uman, iar `ndumnezeirea omului implic\ [i prezen]a trupului.
Harul vindec\tor al Maslului se revars\ asupra
celor dou\ elemente ale fiin]ei, el lucr=nd asupra
sufletului, cur\]indu-l de p\cate, iar asupra trupului, f\c=ndu-l instrument al lucr\rii sufletului.
Prezen]a harului Duhului Sf=nt `n untdelemnul
sfin]it are mai ales scopul cur\]irii de p\cate, al
t\m\duirii de patimi [i al ridic\rii omului la o
via]\ de sfin]enie. Aceasta ne face s\ `n]elegem c\
t\m\duirea p\catelor cerut\ at=t de insistent `n
rug\ciunile tainei se refer\, de fapt, la r\d\cinile
p\catelor, care pe fondul sl\biciunii [i obi[nuin]ei
cu p\catul pot genera mereu alte p\cate, iar prin
aceasta s\ aib\ ca efect v\zut boala trupului.

Hristos, Marele Taumaturg
Vechimea practic\rii acestei taine este considerabil\, iar textul de la Iacov 5,15 demonstreaz\ administrarea ei `nc\ din timpul apostolilor, de asemenea [i provenien]a ei de la Hristos
~nsu[i, Adev\ratul izvor al t\m\duirii. Textul de
la Marcu 6, 13 subliniaz\ faptul c\ vindecarea cu
untdelemn era practicat\ de apostoli chiar c=nd
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Cele [apte rug\ciuni pentru binecuvântarea untdelemnului,
`nso]ite de tot atâtea ungeri ale bolnavilor de c\tre preo]i
ocup\ un loc esen]ial `n cadrul slujbei.

Â erau cu Hristos: „ungeau cu untdelemn pe mul]i

bolnavi [i-i f\ceau s\n\to[i“, iar textul de la
Marcu 16, 15-18 demonstreaz\ c\ practica vindec\rii ocupa un loc important `n misiunea apostolilor, fiind `n acela[i timp o porunc\ divin\:
„Merge]i `n toat\ lumea [i propov\dui]i Evanghelia la toat\ f\ptura... Peste bolnavi `[i vor pune m=inile [i se vor face s\n\to[i“.
Secven]a `ngrijirii, cu untdelemn [i vin, a
celui c\zut [i plin de r\ni de c\tre Samarineanul
milostiv [i apoi `ncredin]area lui Bisericii `n vederea continu\rii acestei lucr\ri este cea mai emblematic\ `n a ar\ta caracterul eminamente taumaturgic al operei mesianice a M=ntuitorului,
precum [i voca]ia hristic\ a oric\rui act social-filantropic, vindec\tor al Bisericii. A[adar, Hristos
nu a venit la plinirea vremii s\ defineasc\ ceea
ce este r\ul, adic\ s\-i dea consisten]\, ci s\ ne
`nve]e cum s\ lupt\m `mpotriva lui, ca lumea s\
aib\ via]\ [i s-o aib\ din bel[ug.
Taina Sf=ntului Maslu cuprinde c=teva elemente principale liturgico-simbolice. Partea de
`nceput a r=nduielii Tainei este dominat\ de
canoanele alc\tuite de Sf=ntul Arsenie, ce au
darul de a preg\ti pe bolnav pentru primirea binecuv=nt\rii lui Dumnezeu. Chemarea milei lui
Dumnezeu [i implorarea ajutorului S\u apar din
ce `n ce mai intens `n fiecare c=ntare a canoanelor, iar pripeala „St\p=ne, Hristoase Milostive,
miluie[te [i t\m\duie[te pe robul T\u!“ puncteaz\
metric dorin]a de izb\vire ce str\bate parc\
dinl\untrul celui venit spre vindecare.
Rostirea de [apte ori a rug\ciunii de sfin]ire a
untdelemnului, precedat\ de Binecuv=ntarea
mare cu Sf=nta Evanghelie `n semnul sfintei
cruci deasupra untdelemnului, subliniaz\ importan]a materiei [i rolul pe care aceasta `l are `n
iconomia tainei: „Doamne, Care cu mila [i cu
`ndur\rile Tale t\m\duie[ti zdrobirile sufletelor [i
ale trupurilor noastre, ~nsu[i St\p=ne, sfin]e[te
untdelemnul acesta, ca s\ fie celor ce se vor unge
din el spre t\m\duire [i spre izb\virea din toat\
patima [i `ntin\ciunea trupului [i a sufletului [i de
toat\ r\utatea“. Faptul c\ aceast\ rug\ciune se
cite[te de [apte ori nu rezult\ din num\rul
preo]ilor ofician]i, deoarece chiar dac\ s-ar oficia, `n mod excep]ional, cu mai pu]ini (niciodat\
unul singur), ea tot de [apte ori va trebui rostit\,
ci din faptul c\ adev\ratul sfin]itor al materiei
Tainei este Duhul Sf=nt, iar matricea Sa simbolic\ este cifra [apte.
Untdelemnul folosit `n cadrul acestei taine a
fost dintotdeauna evaluat nu numai ca aliment, ci
[i ca un balsam sau medicament pentru vindecarea r\nilor de c\tre popoarele mediteraneene,
el fiind perceput ca simbol de lumin\, puritate [i
prosperitate. Pentru regii Israelului era simbol al
autorit\]ii, puterii [i gloriei pe care le dob=ndeau
prin ungere de la Dumnezeu, iar cuv=ntul uns, `n
transcriere ebraic\ a dat Mesia, Unsul Domnului
(I Regi, 24, 7), care `n grece[te `nseamn\ Hristos.
anul IV (XII) nr. 2

Duhul Sf=nt, simbolizat de untdelemn, Se odihne[te `n Hristos, Care prin puterea Sa vindec\
rana l\sat\ de p\cat `n inima umanit\]ii. ~n felul
acesta, prin invocare, Duhul Sf=nt sfin]e[te untdelemnul care devine un vehicul purt\tor al energiilor vindec\toare [i prin administrare activeaz\
darurile taumaturgice ale jertfei lui Hristos.
Citirea celor [apte pericope biblice din
Apostol [i Evanghelie `nseamn\ c\ actul vindec\tor nu este rezultatul unei interven]ii medicale sau al unei vindec\ri miraculoase, ci o
ac]iune iubitoare a lui Dumnezeu, „Doctorul sufletelor [i al trupurilor, Cel care poart\ f\r\ durere
neputin]ele noastre, cu a C\rui ran\ to]i ne-am
vindecat“. Pericopele evanghelice ce sunt citite
`n cadrul slujbei ne relateaz\ faptul c\ Maslul
este o tain\ a iubirii t\m\duitoare a lui Dumnezeu
`ndreptat\ spre suferin]ele omului, c\ El locuie[te
`n inimile noastre cur\]ite, c\ puterea de vindecare [i `ndreptare a r\ului din om au primit-o [i
Apostolii, iar prin succesiune apostolic\ aceasta
s-a transmis p=n\ ast\zi, c\ Hristos este Cel ce
poart\ neputin]ele [i bolile noastre, c\ vindecarea
primit\ prin aceast\ ungere este spre sfin]ire [i
comuniune cu Dumnezeu, c\ pentru a beneficia
de roadele Tainei avem nevoie de credin]\ puternic\ asemenea femeii cananeience, c\ roadele
acestei taine sunt destinate, f\r\ deosebire, tuturor celor bolnavi suflete[te sau trupe[te. Astfel,
Evanghelia care `n cultul cre[tin simbolizeaz\
prezen]a lui Hristos Logosul m\rturise[te primitorilor care sunt condi]iile [i efectele primirii
acestei taine. Citirile pericopelor evanghelice ne
aduc „vestea cea bun\“ c\ Hristos este la fel de
viu [i de prezent `n via]a noastr\, venind `n
`nt=mpinarea noastr\ atunci c=nd ne poticnim `n
propriile neputin]e.

Num\rul [apte – matricea
simbolic\ a Duhului Sf=nt
Cele [apte rug\ciuni pentru binecuv=ntarea
untdelemnului, `nso]ite de tot at=tea ungeri ale
bolnavilor de c\tre preo]i ocup\ un loc esen]ial `n
cadrul slujbei. Ele ne arat\ iubirea [i milostivirea
pe care Dumnezeu le-a ar\tat-o `ntotdeauna oamenilor. ~i cer s\-l ]in\ `n via]\ pe cel bolnav, s\l `nt\reasc\ trupe[te, s\-i ierte p\catele, s\-i
u[ureze suferin]ele, s\-l sfin]easc\ [i s\-l
`nnoiasc\. Fiecare rug\ciune, la r=ndul ei, insist\
pe una sau mai multe dintre aceste cereri, dar
toate leag\ vindecarea sufleteasc\ de cea trupeasc\, ar\t=nd-o ca fundamental\ pe cea sufleteasc\. Untdelemnul este simbolul milei dumnezeie[ti (Luca 10, 33), al bucuriei [i al
sfin]eniei: „caut\ dintru `n\l]imea Ta cea sf=nt\,
m=ntuie[te-ne pe noi, p\c\to[ii [i nevrednicii robii T\i, cu darul Duhului Sf=nt, `n ceasul acesta
[i-l s\l\[luie[te pe d=nsul `ntru robul T\u (N)“.
Ungerea `n semnul crucii ne aduce aminte de
semnul izb\virii din moarte a evreilor `n captivitatea egiptean\, de puterea toiagului ce a
desp\r]it apele, de [arpele de aram\ ce ne poate
scoate din robia patimilor, e imaginea m=ntuirii
[i a patimilor hristice, e semnul chenozei pe
Golgota, dar [i al m\re]iei eshatologice pe norii
cerului. Este, de asemenea, semnul leg\m=ntului
dintre Dumnezeu [i oameni [i, totodat\, este
semnul providen]ei lui Dumnezeu manifestat\
asupra oamenilor credincio[i: „Fac\-se, Doamne, undelemnul acesta, untdelemn de bucurie,
untdelemn de sfin]enie, `mbr\c\minte `mp\r\teasc\, pav\z\ puternic\, izb\vitoare de toat\ lucrarea diavoleasc\, pecete nestricat\, bucurie
inimii, veselie ve[nic\“.
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~nsu[i Hristos Cel r\stignit [i `nviat se s\l\[luie[te
prin semnul Crucii `n bolnav, dându-ii puterea ab]inerii
de la p\cat, sporindu-ii r\bdarea `n suferin]\
[i fortificându-ii sufletul care va st\vili patimile de orice fel.
Â

~nsemnarea cu ulei sfin]it `n semnul crucii imprim\ celui bolnav puterea t\m\duitoare izvor=t\
din rana lui Hristos crucificat. De remarcat este
faptul c\ ungerea se administreaz\ la frunte, ochi,
n\ri, gur\, piept, m=ini [i picioare, adic\ `n [apte
zone esen]iale, ceea ce demonstreaz\ c\ [i trupul
omului st\ tot sub semnul acestui num\r,
dovedind afinit\]i, disponibilit\]i, `n rela]ie de comuniune cu Duhul Sf=nt. Sensul `nsemn\rii este
subliniat de troparul: „Doamne, arm\ asupra diavolului crucea Ta ne-ai dat-o nou\...“. ~nsu[i
Hristos Cel r\stignit [i `nviat se s\l\[luie[te prin
semnul Crucii `n bolnav, d=ndu-i puterea ab]inerii de la p\cat, sporindu-i r\bdarea `n suferin]\
[i fortific=ndu-i sufletul care va st\vili patimile
de orice fel.
Deschiderea Evangheliei [i a[ezarea ei pe
capul bolnavului sunt urmate de citirea rug\ciunii de poc\in]\ prin care se cere de la Dumnezeu
iertarea p\catelor bolnavului. Deschiderea
Evangheliei nu se face din considerente magice
sau pentru aflarea viitorului curs al vie]ii bolnavului, ci pentru a aminti celui suferind c\
mintea lui trebuie s\ cugete cele ale Evangheliei,
ca `ntru lumina dreptelor `nv\]\turi toate celelalte
m\dulare s\ ac]ioneze `n conformitate cu acestea: „Gura lui o umple de lauda Ta. Buzele lui le
deschide spre vestirea numelui T\u. M=inile lui
le `ntinde spre lucrarea poruncilor Tale. Picioarele lui `ndrepteaz\-le spre vestirea Evangheliei
Tale. Toate m\dularele [i g=ndirea lui, `nt\re[tele cu harul T\u“. Bolnavul nu doar se atinge de
Evanghelie asemenea momentului `n care ea este
a[ezat\ `n mijlocul Bisericii `n mod festiv, pentru
s\rutare; ea este cuv=ntul viu [i lucr\tor al lui
Dumnezeu, este m=na lui Hristos ce binecuvinteaz\ [i vindec\, miluie[te [i t\m\duie[te; aceea[i
m=n\ ce s-a atins de soacra lui Petru [i au l\sato frigurile (Matei 8, 14-15), s-a atins de bolnavi
[i i-a f\cut s\n\to[i (Luca 4, 40), de ochii orbului
din na[tere (Ioan 9, 2-7) pentru c\ Hristos este
pretutindeni [i neschimbat, iar formele manifest\rii puterii Sale vindec\toare sunt prezente `n
cuvinte, cu at=t mai mult, prin Duhul Sf=nt, `n
Tainele Bisericii.
S\v=r[irea acestei taine de [apte preo]i manifest\ `nv\]\tura Bisericii despre puterea rug\ciunii `n comun. Desigur c\ num\rul slujitorilor nu
face dec=t s\ ne trimit\ cu mintea la prezen]a
Duhului Sf=nt Care este adev\ratul Vindec\tor [i
ne aduce aminte de `nceputurile organiz\rii
Bisericii primare, c=nd au fost ale[i pentru activitatea filantropic\ a ei [apte diaconi, iar criteriul
alegerii era ca ei s\ fie „b\rba]i plini de Duhul
Sf=nt“. De asemenea, ne aduce aminte de cei
[apte arhangheli `n „m=inile“ c\rora st\ destinul
Universului creat: Rafail, Gudiil, Salatiil, Uriil,
Mihail, Gavriil, Varahiil, dar [i de sfe[nicul cu
[apte bra]e, Menorah, ca simbol al luminii spirituale, al germenului vie]ii [i al m=ntuirii.
Num\rul celor [apte preo]i subliniaz\ faptul c\ `n
Biseric\ `ntotdeauna comuniunea d\ putere celui
bolnav prin puterea credin]ei [i solidaritatea

cre[tin\ autentic\: „Dac\ un m\dular sufer\, toate m\dularele sufer\ `mpreun\“(I Corinteni 12,
26). Preo]ii se roag\ nu numai pentru vindecarea,
ci [i pentru reintegrarea celui bolnav `n trupul
Bisericii: „D\ruie[te-l pe d=nsul s\n\tos [i `ntreg
Bisericii Tale ca s\ fie binepl\cut }ie [i s\ fac\ `n
toate voia Ta“.

Cifra [apte [i universul creat
Trebuie men]ionat faptul c\ Taina Sf=ntului
Maslu st\ sub semnul num\rului [apte, num\r cu
o complex\ baz\ simbolistic\ de factur\ cre[tin\:
[apte preo]i, rostirea de [apte ori a rug\ciunii de
sfin]ire a untdelemnului, [apte pericope apostolice, [apte pericope evanghelice, [apte rug\ciuni,
[apte ungeri `n [apte zone ale corpului, [apte
lum=n\ri, [apte be]i[oare pentru ungere. Aceast\
realitate nu poate fi considerat\ pasager\,
`nt=mpl\toare, sau un rezultat al coinciden]elor,
ci este rezultatul limpede al practicii bimilenare
cre[tine. Chiar dac\ textul de la Iacov 5, 15 nu
sugereaz\ num\rul slujitorilor, ci exprim\
efectele tainei, credem c\ num\rul slujitorilor
reiese din plenitudinea [i `nc\rc\tura sacr\ a
num\rului [apte ce anim\ componentele slujbei.
Din complexitatea semantic\ a acestui num\r
vom `ncerca s\ surprindem c=teva nuan]e specifice doar tradi]iilor mozaic\ [i cre[tin\, tocmai
pentru a r\m=ne `n acela[i registru tematic.

EDITORIAL

Cifra [apte simbolizeaz\ totalitatea spa]iului
[i a timpului, a lumii v\zute. Este simbol al
plin\t\]ii timpului ce curge spre ve[nicie; este
num\rul `ncheierii [i re`nnoirii ciclice. Cre=nd
lumea `n [ase zile, Creatorul vede c\ toate au fost
bune foarte, iar `n ziua a [aptea, dup\ ce
`mpline[te actul crea]ional, Se odihne[te, adic\
poart\ de grij\ de tot ce a f\cut prin cuv=nt.
Omul, ca fiin]\ creat\ „dup\ chipul [i spre
asem\narea cu Dumnezeu“ a r\mas `n dimensiunea lui [apte, a[tept=nd pe Hristos Care, prin
`ntrupare la plinirea vremii, a deschis perspectiva
zilei a opta, a transfigur\rii sale. De aceea [i
Maslul este o tain\ ce r\m=ne sub inciden]a lui
[apte, a creatului, pentru c\ ea recompune, cicatrizeaz\ fiin]a uman\ [i, restaur=nd-o, o deschide
spre ve[nicia lui opt, deoarece, din punctul de
vedere al antropologiei patristice, natura uman\
se define[te `n mod fundamental prin rela]ia ei cu
Hristos `nviat. Dar pentru a trece `n timpul zilei a
opta, trebuie s\ murim acestei lumi biologice
bornate `n hotarele lui [apte. ~n fapt, via]a omului nu este dec=t un amestec de moarte [i `nviere.
~n cre[terea sa trupeasc\, omul trece printr-un fel
de moarte pentru a accede `n starea superioar\ a
existen]ei sale, starea paradisiac\, str\in\ dispozi]iilor noastre naturale. Mai precis, trecerea
de la statutul de prunc la cel de copil, de la copil
la adult, de la adult la b\tr=n `nseamn\ a muri c=te
pu]in pentru fiecare etap\ anterioar\ a vie]ii de

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

6

Cronica Romanului

februarie 2012

Â

Taina Sfântului Maslu se poate oficia ori de câte ori
este nevoie, `ns\ nu trebuie s\ se substituie
celorlalte taine sau slujbe ale Ortodoxiei.

Â c=te ori suim c=te o treapt\. Nu ne mai `ntoarcem

niciodat\ la acea stare. Suntem mor]i pentru
etapele respective, dar ni le asum\m prin
atributele sufletului nostru. ~ns\, pentru via]a
spiritual\, dou\ „mor]i“ sunt importante. Altfel
spus, via]a spiritual\ a omului se deruleaz\ `ntre
dou\ „mor]i“. Una `nainte de botez [i una la
sf=r[itul etapelor vie]ii biologice. Aceste dou\
„mor]i“ sunt precedate de c=te o ungere.
Insist=nd pu]in, Botezul, ca tain\ care nu se
repet\, este considerat a fi poarta de intrare `n
Biserica lui Hristos. Afundarea `n apele baptismale `nseamn\ „moartea“ omului celui
vechi, iar ie[irea din ap\ `nseamn\ „rena[terea“
omului nou prin ap\ [i duh, care apoi se
`mbrac\ cu hain\ luminat\, av=nd acces la
izvoarele d\t\toare de har [i binecuv=ntare pe
care le ofer\ Biserica `n perspectiva progresului spiritual `n Iisus Hristos. Din punct de
vedere liturgic, `nainte de afundarea `n ap\,
preotul face o ungere, nu ca tain\, `n numele
Preasfintei Treimi, cu untdelemnul bucuriei,
spre t\m\duirea sufletului [i a trupului, spre
ascultarea credin]ei, ca s\ fac\ lucrurile lui
Dumnezeu [i s\ mearg\ pe c\ile indicate de
Hristos. Dup\ aceast\ ungere „`nainte de
moarte“, noul m\dular al Trupului Tainic al lui
Hristos va fi afundat `n ap\ `n semn de `ngropare a omului vechi. La ie[irea din ap\, omul
cel nou se pecetluie[te cu Duhul Sf=nt, av=nd
apoi acces la izvoarele inepuizabile din care-[i
adap\ [i hr\ne[te trupul [i sufletul, travers=nd
celelalte etape biologice [i spirituale p=n\ ce se
apropie de punctul terminus al vie]ii, c=nd,
prin moarte, trece `n via]a cea nou\, adic\ `n
timpul zilei a opta care este prezentul continuu
al lui Dumnezeu. Atunci c=nd cineva moare, `n
spiritualitatea francez\, se spune c\ il est né au
ciel, adic\ s-a n\scut `n ceruri, unde nu se mai
vorbe[te de moarte. ~n Biserica Ortodox\, slujba `nmorm=nt\rii nu este tain\, ci ierurgie. ~n
practica mai veche a Bisericii Ortodoxe, c=nd
cineva era bolnav de moarte sau era ajuns la
v=rsta senectu]ii, era obiceiul ca familia s\
cheme mai mul]i preo]i pentru a oficia taina
Sf=ntului Maslu. Bolnavul sau b\tr=nul era
spovedit [i `mp\rt\[it, apoi se oficia Taina
Sf=ntului Maslu. Practica se mai p\streaz\ [i la
noi `n unele zone. ~n Bisericile surori `ns\,
practica este frecvent\, Maslul de ob[te
r\m=n=nd a fi s\v=r[it doar `n miercurea
Sfintelor Patimi, ca amintire a ungerii din Bethania, atunci c=nd „Maria Magdalena, lu=nd
o litr\ cu mir de nard curat, de mult pre], a uns
cu mir picioarele lui Iisus [i le-a [ters cu p\rul
capului ei… Iar Iisus a zis : Las-o c\ pentru
ziua `ngrop\rii Mele l-a p\strat“ ( Ioan 12, 3 [i
7). Deducem c\ Iisus a primit ungerea `n
Betania `nainte de `ngroparea Sa, adic\ `nainte
de moartea Sa fizic\. Este un argument indubitabil c\ trebuie [i noi s\ facem asemenea,
adic\ adev\ratul cre[tin s\ primeasc\ `nainte de
marea trecere [i aceast\ tain\.
anul IV (XII) nr. 2

Â

Taina Sf. Maslu
[i simbolistica lui [apte
~n ultimii 30-40 de ani, Taina Sf=ntului Maslu
se s\v=r[e[te cu regularitate aproape `n toate bisericile de parohie, f\r\ s\ mai fie `ncadrat\
neap\rat `ntr-un context liturgic. Cred c\ este o
exagerare. Taina Sf=ntului Maslu se poate oficia
ori de c=te ori este nevoie, `ns\ nu trebuie s\ se
substituie celorlalte taine sau slujbe ale Ortodoxiei. Av=nd `n vederea c\ s-au `nmul]it bolile
[i p\catele, se justific\ oficierea mai frecvent\ a
Tainei ungerii cu untdelemn sfin]it, `ns\ corect ar
fi ca aceasta s\ se oficieze la locul unde i se cuvine `n cadrul zilei liturgice, [i anume: preotul s\
oficieze cele [apte Laude, fiecare la timpul lor,
`ncheind cu Sf=nta Liturghie, ca `ncununare a
Laudelor biserice[ti. Cei doritori de primirea
Tainei Sf=ntului Maslu trebuie mai `nt=i s\ se
spovedeasc\ la duhovnic, s\ participe, de este
posibil, la cele [apte Laude [i apoi s\ se
`mp\rt\[easc\ `n Sf=nta Liturghie, dup\ care pot
participa la slujba frumoas\ a Sf=ntului Maslu.
Efectele tainei se vor vedea mult mai bine.
Slujba acestei Taine este axat\ pe num\rul
[apte care are o simbolistic\ foarte profund\.
{apte reprezint\ dinamismul Universului prin
asocierea p\tratului, a num\rului patru ca simbol
al p\m=ntului cu cele patru puncte cardinale [i a
triunghiului, a num\rului trei ce simbolizeaz\ pe
Dumnezeu Treime. Este num\rul celor [apte
planete ale sistemului solar, precum [i al
arhanghelilor mesageri ai planului divin `n raport
cu lumea. {apte este modulatorul vibra]iilor de-

semn=nd cele [apte culori ale curcubeului [i cele
[apte note muzicale.
~n Vechiul Testament, cifra [apte este folosit\
de [aptezeci [i [apte de ori. Dup\ Talmud, pentru
evrei [apte era num\rul totalit\]ii umane, masculin\ [i feminin\, la aceasta ajung=ndu-se prin
`nsumarea cifrelor trei [i patru. Astfel, Adam, `n
ceasurile primei sale zile prime[te sufletul la ceasul al patrulea, iar pe Eva la ceasul al [aptelea;
[apte este num\rul duhurilor ce odihnesc peste
r\d\cina lui Iesei; este num\rul total al anilor `n
timpul c\rora Solomon zide[te templul din
Ierusalim (3 Regi, 6, 38); este num\rul bra]elor
sfe[nicului de aur numit Menorah, care simbolizeaz\ lumina spiritual\ [i m=ntuirea. Lui i sau dat tot at=tea bra]e c=te planete sunt, fiind o
imita]ie terestr\ a sferei cere[ti arhetipale.
Interesant este c\ una dintre condi]iile liturgice
ale tainei Maslului este aprinderea a [apte
lum=n\ri care prin compara]ie cu simbolistica
sfe[nicului ar trimite la cur\]irea prin poc\in]\
predicat\ de Sf=ntul Ioan sau la Hristos – Lumina
lumii, Care lumineaz\ celor dintru `ntunericul necuno[tin]ei. Tot [apte era [i cifra consacrat\ odihnei, ca timp al recuno[tin]ei `nchinate lui
Dumnezeu [i al reg\sirii de sine `n atmosfera
duhovniceasc\ a zilei Domnului. Astfel, `n ziua a
[aptea a s\pt\m=nii, ca [i `n al [aptelea an, evreii
nu munceau, iar la fiecare [apte ani robii erau
elibera]i [i datornicii ierta]i. Cifra [apte era, de
asemenea, semnul puterii lui Dumnezeu ca
`mplinire a voin]ei Lui pe p\m=nt. Astfel, la
asediul Ierihonului, [apte preo]i cu [apte tr=mbi]e
trebuiau s\ dea `n a [aptea zi de [apte ori ocol
7

Â

~nmul]irea celor cinci pâini [i doi pe[ti ne
duce cu gândul la Hristos Cel `n dou\ firi,
Care Se reveleaz\ `n cinci taine obligatorii.

EDITORIAL

Â cet\]ii (Iosua 4, 13-16). Elisei `nviaz\ pe un t=n\r,

culc=ndu-se peste el de [apte ori, ar\t=ndu-se c\
aceasta s-a f\cut spre slava lui Dumnezeu (4
Regi, 4, 34-35). Iosif, `n }ara Egiptului,
t=lcuie[te dou\ vise, cu cele [apte vaci [i cele
[apte spice, ar\t=ndu-se prin aceasta faptul c\
Dumnezeu este Cel ce d\ruie[te binecuv=nt=nd [i
tot El este cel ce pustie[te p\gubind. De [apte ori
s-a cufundat `n apa Iordanului Neeman Sirianul [i
s-a cur\]it de lepr\, subliniindu-se `n felul acesta
valen]ele taumaturgice ale cifrei, ca prefigurare a
ungerii Maslului. Tot de [apte ori se roag\ pe
Carmel Ilie Tesviteanul pentru ca Dumnezeu s\
trimit\ ploaie pe p\m=nt, ar\t=nd c\ st\ruin]a
`n]eleapt\ `n rug\ciune pogoar\ mila lui
Dumnezeu. Tot referitor la profetul Ilie ne
aducem aminte de episodul din Sarepta
Sidonului, c=nd cere v\duvei s\-i fac\ o pit\ din
ultimele r\m\[i]e de f\in\ [i ulei, iar `n urma interven]iei sale aceste pu]ine alimente l-au hr\nit
[i i-au fortificat m\dularele `n a[a m\sur\, `nc=t
Ilie f\r\ s\ mai m\n=nce [i f\r\ s\ mai bea a mers
40 de zile p=n\ la Horeb, unde a vorbit cu
Dumnezeu. Aceste dou\ elemente, f\ina [i uleiul
v\duvei, ne amintesc de materia Maslului, fiind
o prefigurare a acesteia. Uleiul [i f\ina au fost
pentru Ilie materiile care i-au ferit existen]a de
moarte [i i-au `mp\rt\[it darul vie]ii `n comuniunea cu Dumnezeu.

Num\rul plin\t\]ii
~n Noul Testament, [apte este semnul plinirii
vremii, al momentului c=nd Hristos vine `n timpul nostru pentru a ne deschide timpului S\u care
st\ sub semnul ve[niciei simbolizat de ziua a
opta. Aceast\ „plinire a legii“ este pus\ `n
leg\tur\ cu profe]ia lui Daniel care fixeaz\ timpul
venirii lui Mesia astfel : „S\ [tii [i s\ `n]elegi c\
de la ie[irea poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalimului p=n\ la Cel Uns, Cel vestit, sunt
[apte s\pt\m=ni [i 62 de s\pt\m=ni“ (Daniel, 9,
25-26). Deci `n total se ajunge la cifra 69.
~ntruc=t Daniel proorocul folose[te adesea expresia „s\pt\m=ni de ani“ se poate face un calcul
`nmul]ind 69 cu 7 [i se ajunge la cifra 483 de ani.
Dup\ profetul Ezra (4, 24), porunca aceasta s-a
dat `n al doilea an al domniei peste Babilon a
regelui Darius (484 - 454 `. Hr). Deci, `n calculul
stabilirii timpului venirii Celui Prea`nalt, cifra
[apte are un rol determinant.
{apte este, de asemenea, semnul iert\rii [i reconcilierii `ntre oameni, de aceea la `ntrebarea lui
Petru: „Oare de c=te ori vom ierta p\catele celor
ce ne gre[esc?“, aluzie la practica iert\rii de [apte
ori a celui celui ce gre[ea, Hristos r\spunde c\
trebuie s\ iert\m de 70 de ori c=te 7. Este o alt\
modalitate de a spune c\ omul trebuie s\ imite `n
via]a [i rela]ia sa cu semenii pe Dumnezeu, Care
[i iart\ pe cel ce se `ntoarce cu poc\in]\, [i `l [i
iube[te necondi]ionat.

Rug\ciunea Tat\l nostru con]ine [apte cereri
care se pot constitui `ntr-un `ndreptar al cererilor
adresate lui Dumnezeu, toate acestea deschiz=nd
perspectiva zilei a opta, ca `mplinire a r\spunsului la via]a noastr\, ea `ns\[i o `ntrebare. De
asemenea, este num\rul euharistic ce ne aduce
aminte de Hristos, „P=inea ce s-a cobor=t din
cer“, pentru a hr\ni mul]imile cu hrana trupeasc\
[i sufleteasc\, este num\rul `mplinirii p\m=nte[ti
[i al deschiderii c\tre hrana spiritual\ euharistic\,
ihtis fiind simbolul lui Hristos. ~nmul]irea celor
cinci p=ini [i doi pe[ti ne duce cu g=ndul la
Hristos Cel `n dou\ firi, Care Se reveleaz\ `n
cinci taine obligatorii. Tot ca simbol euharistic,
cifra [apte apare `n tabloul nun]ii din Cana
Galileii, unde Hristos, rugat de maica Sa, preface
apa `n vin, `n cele [ase vedre puse pentru sp\larea
iudeilor, al [aptelea vas fiind ~nsu[i templul

trupului S\u din rana c\ruia va curge vinul euharistic al iert\rii p\catelor neamului omenesc.
Izgonirea celor [apte diavoli din trupul Mariei
Magdalena ne duce cu mintea la lista lui Ioan
Cassian, cu cele [apte p\cate capitale care distrug, `mboln\vesc din interior fiin]a uman\: l\comia, preacurvia, iubirea de argin]i, triste]ea,
m=nia, acedia [i slava de[art\. De asemenea, nu
putem trece cu vederea faptul c\ acestea se constituie `ntr-un tot unitar interdependent cu putere
distructiv\ asupra fiin]ei umane, cu scopul de a o
opri din urcu[ul ei spre Dumnezeu, iar la polul
opus se afl\ un alt grup de [apte, `ns\ de data
aceasta de daruri ale Duhului Sf=nt care
`mpodobesc fiin]a uman\ deschiz=nd-o spre comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, aceste dou\
grupuri de c=te [apte, prin conlucrare cu sufletul
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Â

Slujba Maslului are un caracter peniten]ial
prin excelen]\, scopul ei fiind nu doar de vindecare
a trupului, ci mai ales a bolilor suflete[ti.

Â omului `l pot determina s\ urce sau s\ coboare, s\

se `ndumnezeiasc\ sau s\ se demonizeze.
{apte este [i num\rul interven]iilor de pe
cruce ale M=ntuitorului: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p\r\sit?“;
„Ast\zi vei fi cu mine `n rai“; „Nu le socoti lor
p\catul acesta“; „Femeie, iat\ fiul t\u, Fiule, iat\
mama ta“; „Mi-e sete!“; „P\rinte, `n m=inile Tale
`ncredin]ez duhul Meu“; „S\v=r[itu-s-a“.
Num\rul acestora poate fi pus `n leg\tur\ cu unele practici ascetice monahale, voturi ale t\cerii,
ce impun rostirea unui num\r limitat de p=n\ la
[apte cuvinte pe zi.

Num\rul [apte
`n perspectiva zilei a 8-a
~n Apocalips\, cifra [apte apare de patruzeci
de ori. Ea este cifra Satanei ce caut\ s\ imite pe
Dumnezeu, `ns\ nereu[ind dec=t s\ desfigureze,
s\ ur=]easc\ [i s\ dezbine armonia crea]iei; e
num\rul capetelor Fiarei apocaliptice (Apocalips\ 13,1); este num\rul unei totalit\]i `n mi[care
sau al unui dinamism total, ca atare, constituindu-se a fi cheia de `n]elegere a Apocalipsei
([apte biserici, [apte stele, [apte duhuri ale lui
Dumnezeu, [apte pece]i, [apte sfe[nice, [apte
tr=mbi]e, [apte capete, [apte pedepse, [apte
potire, [apte `mp\ra]i).
~n cultul Bisericii, [apte este num\rul
Sfintelor Taine, dar [i al Laudelor biserice[ti care
sunt r\stimpuri din zi `n care sufletul omului are
nevoie de rug\ciune. E `mp\r]irea timpului dintro zi `n tot at=tea p\r]i, `n `ncercarea de a-l sfin]i [i
r\scump\ra prin invocarea num\rului Duhului
Sf=nt. Liturghia ne ajut\ s\ gust\m cr=mpeie din
Liturghia cosmic\ a zilei a opta, de aceea ea
une[te cerul cu p\m=ntul [i ne une[te pe noi cu
Dumnezeu, fiind `n acela[i timp `ncununarea
celor [apte Laude. {apte s\pt\m=ni este perioada
Postului Mare, pe care o petrecem `n a[teptare [i
nevoin]\ duhovniceasc\ p=n\ ne vom `nt=lni cu
Hristos Cel `nviat, Care deschide timpul [i destinul omului spre ziua a opta. {apte cruci str\juiesc biserica, ar\t=nd c\ Duhul Sf=nt s\l\[luie[te
`n ea, `ntr-o continu\ cincizecime, p=n\ la
Parusia ce va fi anun]at\ de crucea a opta, semnul Fiului Omului.
{apte reprezint\ totalitatea vie]ii morale,
`nsum=nd cele trei virtu]i teologice [i cele patru
virtu]i cardinale: smerenia, cump\tarea, dreptatea [i puterea. {apte reprezint\, de asemenea,
etapele cre[terii biologice a omului: embrionar\,
pubertatea, adolescen]a, tinere]ea, maturitatea, senectutea [i moartea, a opta etap\ deschiz=ndu-l
spre o cre[tere epectatic\ a unei permanente `mp\rt\[iri din iubirea intra-treimic\ a lui Dumnezeu.
Toat\ aceast\ palet\ simbolic\ subliniaz\ o
dat\ `n plus valen]ele complexe ale lui [apte, ca
cifr\ ce are puterea de a `ncorpora for]ele
Universului `n care ne mi[c\m [i suntem [i de a
anul IV (XII) nr. 2

le deschide dinamic spre `nve[nicire. Omul `nsu[i
st\ sub semnul lui [apte prin cele [apte puncte
esen]iale ale corpului s\u, iar pecetluirea lor prin
Taina Maslului nu numai c\ `l reabiliteaz\ psihosomatic pe om, red=ndu-i s\n\tatea `ntregii fiin]e,
ci `l deschide spre Dumnezeu printr-o continu\
`nnoire epectatic\, t\m\duitoare. Maslul corecteaz\ alterarea modului de existen]\ uman\ `n raportul ei cu Dumnezeu, red=ndu-i capacitatea de
a fi orientat\ `n mod natural c\tre El, prin toate
facult\]ile sale.
Mai mult dec=t at=t, slujba Maslului are un
caracter peniten]ial prin excelen]\, scopul ei fiind
nu doar de vindecare a trupului, ci mai ales a bolilor suflete[ti, lucru ce reiese din dubla semnifica]ie a verbului sèzš…n, `nt=lnit `n textul pe
care se fundamenteaz\ fiin]area ei ca tain\ a
Bisericii, la Iacov 5,15: „{i rug\ciunea credin]ei
va m=ntui /vindeca pe cel bolnav [i Domnul `l
va ridica [i de va fi f\cut p\cate se vor ierta lui“.
Acest dublu caracter al tainei are capacitatea de
regenerare a fiin]ei umane `n integralitatea ei,
f\c=nd-o capabil\ `nc\ din lumea aceasta de a tr\i
via]a `n Hristos `n perspectiva comuniunii
ve[nice cu El. Dac\ vindecarea suferin]elor fizice
este apanajul medicinei umane [i al tratamentului
medical, atunci c=nd armonia interioar\ psihosomatic\ este perturbat\ de lipsa de continuitate
dintre energiile suflete[ti [i trupe[ti, trupul ne mai
fiind mediul transparent de reflectare a prezen]ei
interioare a lui Dumnezeu, `n aceast\ situa]ie nu-

mai prezen]a taumaturgic\ a ungerii Duhului mai
poate reface aceast\ bre[\. Chiar dac\ suferin]ele
fizice nu ne sunt vindecate de fiecare dat\ `n totalitate, prin Taina Maslului, totu[i, este restabilit\ pe de o parte leg\tura trup – suflet, iar pe de
alta harul `mp\rt\[it prin aceasta `nt\re[te
leg\tura fiin]ei umane cu Dumnezeu. Maslul este
din acest punct de vedere un element ce anticipeaz\ Parusia, cre[tinul sim]ind `nc\ din aceast\
via]\ o pregustare a restaur\rii fiin]ei sale integrale `n Hristos [i a comuniunii de iubire `ntru
ve[nicie cu El. ~n felul acesta, am putea spune c\
Maslul este o tain\ a speran]ei pentru fiin]a
uman\, care nu se mai percepe ca fiin]\ sf=[iat\
de incertitudini [i tr\iri existen]ialiste nihiliste, ci
mai ales ca persoan\ [i loc al prezen]ei [i lucr\rii
lui Dumnezeu. Ea subliniaz\ mai ales valoarea
trupului uman destinat s\ fie nu `nchisoare a sufletului [i piatr\ de poticnire `n calea m=ntuirii, ci
capabil de a fi preasl\vit prin participarea dup\
har, `mpreun\ cu sufletul, la trupul `ndumnezeit
al lui Hristos.
Anul acesta Biserica ne `ndeamn\ s\ acord\m
o aten]ie deosebit\ `n]elegerii suferin]ei omului [i
mai ales c\ilor prin care aceasta poate deveni o
cale a `nt=lnirii noastre cu Dumnezeu, o tain\ a
transfigur\rii `ntregii naturi umane. Asumarea
suferin]ei [i bolilor de c\tre fiecare dintre noi
demonstreaz\ o matur\ experien]\ duhovniceasc\
fortificat\ `n focul `ncerc\rilor, ce ne preg\te[te `n
perspectiva `nt=lnirii noastre cu Hristos Cel `nviat.
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An de an, pe 2 februarie, Catedrala mitropolitan\
din Ia[i `[i s\rb\tore[te hramul istoric,
de praznicul ~ntâmpin\rii Domnului.

ACTUALITATE

Modificarea jurisdic]iei teritoriale
a mitropoliilor din vestul ]\rii
~n zilele de 16-17 februarie 2012,
`n Sala Sinodal\ din Re[edin]a
patriarhal\, a avut loc [edin]a
de lucru a Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
prezidat\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
Sf=ntul Sinod a apreciat rezultatele colectei organizat\ `n bisericile parohiale [i m\n\stire[ti din
Patriarhia Rom=n\ ca urmare a Pastoralei Sf=ntului
Sinod cu tema „Familia Cre[tin\ azi“ din prima duminic\ a postului Na[terii Domnului (20 noiembrie
2011). Astfel, au fost colectate peste 400.000 kg de
produse agricole, aproape 300.000 kg de produse
alimentare, 34.000 kg de rechizite [i peste 92.000 kg
`mbr\c\minte [i dona]i peste 2.300.000 lei, 78.000 euro [i 200.000 forin]i. ~n urma acestei colecte au fost
ajutate peste 65.000 familii s\race, peste 118.000
copii [i aproape 84.000 de persoane singure.

Analiza lucr\rii socialfilantropice a Bisericii
~n cadrul aceleia[i [edin]e, Sf=ntul Sinod a evaluat rezultatele programului social „Masa Bucuriei“ derulat de Patriarhia Rom=n\ [i societatea Selgros
Cash&Carry S.R.L. `n 13 eparhii din ]ar\. ~n anul 2011,
aproape 18.000 de persoane asistate (dublu fa]\ de
anul 2010) din 210 institu]ii social-filantropice ale Patriarhiei Rom=ne au beneficiat de bunuri alimentare [i produsele igienico-sanitare `n valoare de peste
2.800.000 de lei oferite de Selgros Cash&Carry S.R.L.
Sf=ntul Sinod a analizat lucrarea social-filantropic\ a Bisericii desf\[urat\ `n anul 2011 [i, `n
contextul crizei economice actuale, recomand\
clerului [i credincio[ilor s\ intensifice lucrarea
pastoral-social\ pentru ajutorarea categoriilor sociale celor mai defavorizate (familii de v=rstnici
cu pensii mici, familii s\race cu mul]i copii, dar
cu venituri mici [i persoane singure [i s\race). O
aten]ie sporit\ trebuie acordat\ `ngrijirii bolnavilor care pot fi ajuta]i prin rug\ciune, vizite pastorale [i ajutor material pentru cump\rarea de medicamente sau interven]ii chirurgicale de urgen]\.
~n acela[i timp, Sf=ntul Sinod consider\ necesar\ identificarea urgent\ de solu]ii practice pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se
confrunt\ majoritatea rom=nilor, printr-o cooperare viabil\ [i eficient\ `ntre unit\]ile biserice[ti
ale Patriarhiei Rom=ne [i autorit\]ile administra]iei centrale [i locale, organiza]iile nonguvernamentale, precum [i alte institu]ii abilitate, inclusiv `n domeniul sprijinirii financiare a institu-

Liturghia de hram a
Catedralei mitropitane
din Ia[i, prilej de
`ntrunire a Sinodului
mitropolitan
~n ziua de 2 februarie, la Ia[i, a avut loc [edin]a
Sinodului mitropolitan, `n care s-au discutat probleme administrative [i misionare cu care se confrunt\
eparhiile sufragane care alc\tuiesc Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, respectiv: Arhiepiscopia Ia[ilor,
Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor, Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului, Episcopia Hu[ilor.
An de an, pe 2 februarie, Catedrala mitropolitan\
din Ia[i `[i s\rb\tore[te hramul istoric, de praznicul
~nt=mpin\rii Domnului. Anul acesta, Sf=nta Liturghie
a fost oficiat\ de Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
IPS P\rinte Teofan, `mpreun\ cu IPS Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Corneliu,

]iilor, proiectelor [i programelor social-filantropice [i de asisten]\ social\ ale unit\]ilor biserice[ti.

Aprobarea modific\rii jurisdic]iei
teritoriale a celor dou\
Mitropolii din Transilvania
Sf=ntul Sinod a luat act de dorin]a liber exprimat\ a clerului [i credincio[ilor din Adun\rile eparhiale ale Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, Episcopiei
Oradiei [i Episcopiei Devei [i Hunedoarei privind
revenirea `n jurisdic]ia Mitropoliei Ardealului. Ca
atare, a fost aprobat\ modificarea jurisdic]iei teritoriale a celor dou\ Mitropolii din Transilvania [i
a Mitropoliei Banatului, dup\ cum urmeaz\:

Episcopul Hu[ilor, PS Calinic Boto[\neanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei R=mnicului, [i
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Cuv=ntul de `nv\]\tur\
de dup\ citirea pericopei evanghelice din timpul
Sfintei Liturghii arhiere[ti a fost rostit de c\tre PS
P\rinte Ioachim B\c\uanul, care a vorbit despre semnifica]iile praznicului ~nt=mpin\rii Domnului. ~ntre
altele, Preasfin]ia Sa a f\cut referire la semnifica]ia
num\rului 40, cu referire la num\rul de zile care a trecut `ntre na[terea lui Hristos [i aducerea lui la Templu:
„Cele 40 de zile reprezint\ un timp de osteneal\ [i ascez\, la finalul c\ruia afl\m r\spunsul unei rug\ciuni
`n\l]ate c\tre Dumnezeu“.
Sfinta Liturghie arhiereasc\ s-a `ncheiat cu un
cuv=nt al IPS P\rinte Mitropolit Teofan, care a
mul]umit tuturor participan]ilor la s\rb\toarea hramului. De asemenea, ~naltpreasfin]ia Sa i-a `ndemnat pe credincio[i s\ vegheze „ca via]a lor s\ fie o
permanent\ `nt=mpinare a Domnului“.
La slujba hramului au participat numero[i credincio[i din localitate c=t [i din alte zone ale ]\rii.

¬ Mitropolia Ardealului, av=nd ca eparhii
sufragane: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia
Alba-Iuliei, Episcopia Ortodox\ Rom=n\ a Oradiei, Episcopia Covasnei [i Harghitei [i Episcopia
Devei [i Hunedoarei;
¬ Mitropolia Clujului, Maramure[ului [i S\lajului, av=nd ca eparhii sufragane: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului [i Clujului, Episcopia
Ortodox\ Rom=n\ a Maramure[ului [i S\tmarului
[i Episcopia S\lajului;
¬ Mitropolia Banatului, av=nd ca eparhii
sufragane: Arhiepiscopia Timi[oarei, Arhiepiscopia Aradului [i Episcopia Caransebe[ului. (Biroul de Pres\ al Patriarhiei Rom=ne)
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„Duminica ceaiului cald“
`n Eparhia Romanului [i Bac\ului
La ini]iativa PS Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, mii de pahare de ceai cald au fost
`mp\r]ite duminic\, 5 februarie, dup\ slujba
Sfintei Liturghii, credincio[ilor prezen]i `n bisericile din cuprinsul Eparhiei Romanului [i
Bac\ului. Decizia a fost luat\ pentru a veni `n
sprijinul celor care, `n ciuda vremii nefavorabile,
au ales s\ fie la Biseric\ `n aceast\ duminic\.
Fiind `n plin\ perioad\ de iarn\, fiec\rui credincios i s-a oferit un pahar de ceai cald la ie[irea de
la slujba specific\ zilei de duminic\. PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a explicat hot\r=rea luat\
cu acest prilej: „La biseric\ avem posibilitatea de
a ne `nt=lni cu cei mai mul]i dintre credincio[ii
no[tri, care se confrunt\ cu greut\]ile vie]ii, iar
actualmente [i cu frigul iernii. Pentru a veni `n
sprijinul lor, dincolo de a ne `nt=lni `n cadrul
liturgic, `n care ne `nc\lzim sufletele cu puterea
rug\ciunii, `n Eparhia Romanului [i Bac\ului s-a
dat aceast\ dispozi]ie ca, a[a cum este [i `ndemnul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, `n
semnul dragostei, al bun\voin]ei, s\-i `nt=mpin\m pe credincio[i cu un pahar de ap\ `n numele
lui Hristos. Fiind `n fapt de iarn\, acest pahar de
ap\ s-a transformat `ntr-un pahar de ceai cald, ce
a fost oferit tuturor la ie[irea din biseric\, dup\
Sf=nta Liturghie, intitut=nd generic aceast\ zi ca
fiind „Duminica ceaiului cald“. Este un mic semn
c\ Biserica nu poate fi niciodat\ insensibil\ la
nevoile spirituale [i materiale ale fiilor s\i, [i cum
`n aceast\ perioad\ b=ntuie criza material\,
Biserica sufer\ al\turi de credincio[i, c\ci Hristos
a[a ne-a `nv\]at, s\ suferim cu cel ce sufer\, s\ ne
bucur\m cu cel ce se bucur\“.
~n aceast\ zi Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a
slujit `n Biserica „Sf=ntul Grigore Teologul“ din
Parohia Bol\t\u, Protopopiatul Moine[ti. Credincio[ii din aceast\ parohie s-au bucurat de prezen]a
ierarhului cu at=t mai mult cu c=t PS Episcop
Ioachim B\c\unaul nu a mai slujit aici din septembrie 2004. ~n contextul „Duminicii ceaiului
cald“, celor prezen]i li s-au oferit un ceai cald [i o
mas\ cald\. Astfel, sub semnul milosteniei [i
purt\rii de grij\ pentru aproapele, a fost preg\tit\ la
Bol\t\u o mas\ pentru 250 de persoane.

Eveniment religios la Catedrala
„~n\l]area Domnului“ din Bac\u
Demisolul Catedralei ~n\l]area Domnului din
Bac\u a fost ne`nc\p\tor pentru num\rul impresionant de credincio[i care au ]inut s\ participe la
slujba Sfintei Liturghii, oficiate de PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, duminic\ 12 februarie. Cu toate
anul IV (XII) nr. 2

c\ vremea a fost una potrivnic\, `n duminica a
doua a Triodului, cre[tinii b\c\uani au dovedit
`nc\ o dat\ spiritualitatea pe care au `nv\]at-o [i
[i-au `nsu[it-o de-a lungul anilor, fiind participan]i activi la cea mai important\ slujb\ religioas\ din cadrul cultului ortodox. Cu aceast\
ocazie, Preasfin]ia Sa a ]inut un cuv=nt de
`nv\]\tur\ av=nd `n centru pericopa Evangheliei
din aceast\ zi, respectiv Pilda fiului risipitor.
Preasfin]ia Sa a ar\tat c=t de mare este puterea
duhovniceasc\ a poc\in]ei, ca putere vindec\toare de boala p\catului [i de refacere a comuniunii
omului cu Dumnezeu [i cu semenii. Totodat\,
profund cunosc\tor al valorilor spiritualit\]ii
ortodoxe rom=ne[ti, Preasfin]itul P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul a reliefat faptul c\ p\rintele
din Evanghelie este [i chipul duhovnicului sau al
p\rintelui duhovnicesc, care devine vindec\tor de
suflete prin faptul c\ p\catul este o boal\ a sufletului [i duhovnicul este un doctor duhovnicesc
care [tie cum s\ vindece r\nile pe care le las\ `n
via]a omului p\catul. De asemenea, `n contextul
evenimentelor dificile pe care le str\bate societatea rom=neasc\, din cauza dificult\]ilor materiale [i, mai nou, a vremii potrivinice, Preasfin]ia
Sa a f\cut un apel la comuniunea `ntre semeni, la
implicarea credincio[ilor `n ajutorarea celor afla]i
`n suferin]\ `n aceste zile, suger=ndu-le tuturor s\
`nal]e rug\ciuni c\tre Bunul Dumnezeu ca
aceast\ z\pad\ s\ devin\ o binecuv=ntare pentru
p\m=ntul p=n\ mai ieri `nsetat de ap\, [i nu un
motiv de disperare pentru eventualele necazuri ce
pot ap\rea. Totodat\, `n cuv=ntul s\u de `nv\]\tur\
Preasfin]ia Sa a amintit credincio[ilor c\ „pentru

noi, anul 2012, este anul milei Domnului, adic\ o
perioad\ de timp oferit\ de Dumnezeu pentru
m=ntuirea noastr\, este un an care se adaug\
lini[itit [i sigur la [irul anilor ce l-au precedat [i
va fi la r=ndul s\u urmat de al]i ani pe care
Dumnezeu, `n marea Lui milostivire, `i va oferi
timpului curg\tor“.

~nceputul Postului Mare rug\ciuni [i milostenie la H=rja
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a s\v=r[it
s=mb\t\, 25 februarie 2012, Sf. Liturghie `n
Biserica parohial\ din H=rja, dup\ care a oficiat
slujba Parastasului pentru cei adormi]i, ctitori,
binef\c\tori, eroi c\zu]i pe Valea Oituzului `n
cele dou\ R\zboaie Mondiale, amintind `n mod
special b\tr=nii adormi]i `ntru Domnul care au
fost `ngriji]i `n Centrul Reziden]ial de la H=rja. ~n
aceea[i zi, b\tr=nii au fost vizita]i de Preasfin]ia
Sa care, ca la fiecare vizit\, le-a oferit daruri.
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a mers la fiecare
b\tr=n `n parte, binecuv=nt=ndu-i [i rostind
rug\ciuni de vindecare pentru ace[tia. Apoi,
Preasfin]itul P\rinte episcop a vizitat expozi]ia de
icoane pe sticl\ [i de m\rti[oare, realizate de
b\tr=nii centrului, coordona]i de asistentul social.
Spre finalul vizitei la H=rja, Preasfin]itul P\rinte
Ioachim a vizitat [antierul din complexul socialmedical, acolo unde a fost finalizat paraclisul
A[ez\m=ntului [i noul Centru reziden]ial
`mpreun\ cu o clinic\ medical\, construc]ie ce a
11
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Mar]i, 28 februarie, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul
a fost prezent la Centrul 115 Comunica]ii RMNC Bac\u,
cu ocazia `mplinirii a 30 de ani de la `nfiin]area acestei unit\]i militare.

Prezen]\ arhiereasc\
`n rândul armatei b\c\uane
Mar]i, 28 februarie, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost prezent la Centrul 115
Comunica]ii RMNC Bac\u, cu ocazia `mplinirii a 30 de ani de la `nfiin]area acestei unit\]i militare. ~n contextul s\rb\torii celor trei decenii de
activitate `n zona Bac\ului, `n prezen]a contraamiralului Nicolae V=lsan,
a prefectului de Bac\u, [i a numeroase cadre militare, Preasfin]itul Ioachim, `nconjurat de un sobor de preo]i, a oficiat o slujb\ de binecuv=ntare
a unit\]ii militare [i a celor care activeaz\ aici. La final, Preasfin]ia Sa,
pentru frumoasa colaborare `ntre Biseric\ [i Armat\, a conferit col.
Dumitru Donica, comandatul unit\]ii, „Distinc]ia de Onoare“ care, la
acest moment aniversar, s-a al\turat Emblemei de Onoare a Statului

{TIRI

Major General oferit\ Centrului 115 Comunica]ii de c\tre contraamiralul
Nicolae V=lsan. ~n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie, PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul [i-a exprimat bucuria [i onoarea de a fi prezent la
acest moment aniversar din via]a armatei rom=ne, apreciind zelul [i
dragostea fa]\ de valorile spirituale rom=ne[ti, pe care militarii b\c\uani
le-au demonstrat de-a lungul timpului, inclusiv prin implicarea `n construirea bisericii „Sf=ntul Gheorghe [i Eroii Neamului“ din incinta Centrului 115 Comunica]ii. De altfel, din cuv=nt\rile rostite de cei prezen]i,
cadre militare `n rezerv\ sau `n func]iune, nu au lipsit men]iunile despre
aceast\ biseric\, a c\rei construc]ie a `nceput `n luna mai 1999, sfin]irea
fiind f\cut\ de PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul `n luna septembrie
2007, aceasta fiind ridicat\ `n incinta unit\]ii cu sprijinul militarilor de
toate armele din garnizoan\ [i asigur=nd asisten]\ religioas\ personalului
militar activ, `n rezerv\ [i `n retragere, din Garnizoana Bac\u.

Â ajuns la faza mont\rii acoperi[ului [i care va de- copal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, slujba nul duhovnicesc, un profund dialog al omului
servi un num\r de `nc\ 80 de persoane v=rstnice.
~n ceea ce prive[te clinica medical\ de la H=rja,
la parterul acesteia vor func]iona cabinete medicale cu aparatur\ de specialitate, un cabinet stomatologic, laborator de analize medicale [i sec]ie
de primire urgen]e, toate acestea cu binecuv=ntarea [i implicarea direct\ a Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul.

Slujba Canonului
Sf. Andrei Criteanul,
`ndrumar `n Postul Mare
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat luni, 27 februarie, `n Catedrala Arhiepis-

Canonului Sf=ntului Andrei Criteanul. Slujba a
`nceput la orele 16:00, `n Catedral\ fiind prezen]i
sute de credincio[i. Canonul cel Mare se c=nt\ `n
Biseric\, la `nceputul Postului Mare, tocmai pentru a ar\ta c\ to]i oamenii au nevoie de poc\in]\,
a precizat Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul. Citit `n primele patru zile din `nt=ia s\pt\m=n\ a Postului Mare [i integral `n Joia din s\pt\m=na a cincea, Canonul cel Mare, datorit\ g=ndurilor `n\l]\toare pe care le transmite, a temelor
necesare `n via]a fiec\ruia (smerenia, poc\in]a,
str\pungerea inimii), precum [i a profunzimii
sale, devine un `ndreptar [i un `ndrumar pentru
via]a noastr\. Con]inutul Canonului Mare este u-

p\c\tos cu propria con[tiin]\, care-i atrage aten]ia
asupra celor s\v=r[ite. Se poate observa alternan]a a dou\ planuri: sufletul p\c\tos care-[i
pl=nge p\catele pentru c\ nu a urmat calea drep]ilor, ci a urmat largul drum al r\t\cirii [i care din
str\fundurile inimii strig\: „Iart\-m\! P\c\tuitam la cer [i `naintea Ta!“, [i cel al fiin]elor umane
ajunse la starea de `ndumnezeire, prin poc\in]\.
Mar]i, 28 februarie, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul a oficiat slujba Canonului Sf=ntului
Andrei Criteanul la Catedrala „~n\l]area
Domnului“ din Bac\u, miercuri, 29 februarie, la
biserica „Sf. Dumitru“ din Bac\u, iar joi, 1 martie, la biserica „Precista Mare“ din Roman.

Pagini realizate de pr. Ctin GHERASIM
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La Biserica „P
Precista Mare“ din Roman
au debutat luni, 6 februarie, medita]iile la obiectele
ce vor constitui probe la examenul de bacalaureat.

Parohiile din jude]ul Bac\u, `n sprijinul sinistra]ilor
Aproape dou\ tone de alimente au ajuns
mar]i, 14 februarie, `n localitatea Odobe[ti, din
jude]ul Vrancea. Alimentele au fost aduse de la
One[ti, urm=nd a fi `mp\r]ite credincio[ilor din
parohiile afectate de ninsorile abundente c\zute
`n luna februarie. Ini]iativa de a organiza aceast\
colect\ au avut-o preo]ii din municipiul One[ti
care, la chemarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, au reu[it s\-i mobilizeze pe
credincio[ii din zon\ pentru a fi al\turi de cre[tinii din Vrancea.
~ndemnul PS P\rinte Ioachim s-a adresat
preo]ilor [i credincio[ilor din toate parohiile Eparhiei Romanului [i Bac\ului. Lu=nd act de acesta,
pr. Constantin Alupei, protoiereu al Protopopiatului One[ti a declarat: „Cu to]ii am fost impresiona]i de necazurile ab\tute asupra fra]ilor no[tri
din zona Odobe[ti, protopopiat `nvecinat cu noi.
Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul am reu[it s\-i mobiliz\m pe credincio[ii din
One[ti care, prin intermediul parohiilor din ora[,
au str=ns `n jur de dou\ tone de alimente const=nd
`n zah\r, f\in\, ulei, orez, ce vor fi distribuite zilele
acestea parohiilor grav afectate de ninsoare“.
Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, [i credincio[ii din parohiile din cadrul Protopopiatului Moine[ti au demarat campanii de colectare pentru persoanele
afectate de ninsori din jude]ele Vrancea [i Buz\u.
S-au colectat pachete cu alimente neperisabile,
haine, p\turi [i lemn pentru foc, primul camion
cu lemne pornind luni, 20 februarie 2012, spre
localit\]ile calamitate.
Pe l=ng\ ajutorul `n alimente [i lemne pentru
foc adunate `n diverse parohii, peste 40 de credincio[i, coordona]i de preotul Vasile-Cristinel

Balcan de la parohia „Pogor=rea Sf=ntului Duh“
- Apa As\u, au pornit luni spre comuna Slobozia
Bradului, satul Ol\reni, din jude]ul Vrancea.
„Aici am ajutat la `ndep\rtarea z\pezii din cur]ile
localnicilor, intervenindu-se la aproximativ 32 de
gospod\rii. Aceast\ comunitate este alc\tuit\ din
aproximativ 40 de familii, majoritatea fiind
b\tr=ni, `n v=rst\ de peste 70 de ani, [i singuri.
Am oferit acestor familii sprijinul nostru, dar [i
ajutoare const=nd `n p\turi [i alimente `n valoare
de 1800 de lei“, a spus p\rintele Vasile-Cristinel

Balcan. Ac]iunea parohiei Apa As\u nu este una
singular\, mai multe parohii din Protopopiatul
Moine[ti particip=nd la campania de sprijinire a
persoanelor afectate de ninsori [i viscol.
Toate aceste ac]iuni filantropice s-au desf\[urat `n colaborare cu Arhiepiscopia Buz\ului [i
Vrancei care, prin p\rintele Constantin C\lin,
consilier `n cadrul Sectorului social-misionar, a
identificat familiile care au avut urgent\ nevoie
de sprijin, ajutoarele fiind distribuite cu prioritate
celor afla]i `n situa]ii critice.

Preg\tire pentru bacalaureat, la „{coala Precistei“
La Biserica „Precista Mare“ din Roman au
debutat luni, 6 februarie, medita]iile la obiectele
ce vor constitui probe la examenul de bacalaureat. Dup\ cum a relatat pr. paroh Dan Antoce,
pentru desf\[urarea acestor medita]ii s-a cump\rat mobilier [i o tabl\ de scris. Ac]iunea se desf\[oar\ `n a[ez\m=ntul social al parohiei, „putem
spune c\ tinerii se [i roag\, spa]iul ar\t=nd ca un
paraclis. Liceenii au fost entuziasma]i de ini]iativa noastr\. Sper\m ca aceste medita]ii s\ le fie
de folos `n preg\tirea examenului de bacalaureat
de anul acesta“, a declarat pr. paroh Dan Antoce.
Cadrele didactice provin din r=ndul enoria[ilor
parohiei Precista Mare din Roman [i sunt profesori la Colegiul Na]ional „Roman Vod\“ [i la
Grupul {colar „Vasile Sav“ din Roman. Prograanul IV (XII) nr. 2

mul de medita]ii cuprinde disciplinele ce vor
constitui probe de evaluare `n cadrul examenului
de bacalaureat 2012: limba [i literatura rom=n\,
matematic\, istorie, fizic\ [i limba englez\.
Medita]iile de la Biserica „Precista Mare“ din
Roman sunt derulate cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. „Preasfin]ia Sa s-a ar\tat entuziasmat de demersul nostru, d=nd cel mai potrivit nume acestui proiect, [i
anume „{coala Precistei“, cu referire [i la celelalte activit\]i cu tinerii [i copiii pe care le derul\m
`n parohie“, a afirmat pr. paroh Dan Antoce.
Ini]iativa organiz\rii unor astfel de cursuri a
ap\rut ca rezultat al discu]iilor dintre p\rintele

paroh [i enoria[i: „~n urma vizitelor pastorale la
casele credincio[ilor, dar [i de la Taina Spovedaniei am aflat c\ tinerii care urmeaz\ s\ dea bacalaureatul sunt timora]i de rezultatele examenelor
mai pu]in reu[ite de anul trecut. P\rin]ii acestora
s-au pl=ns de lipsa posibilit\]ilor financiare care
s\ le permit\ preg\tirea suplimentar\ a copiilor.
Am considerat c\ putem s\ d\m o m=n\ de ajutor
pentru ca, la r=ndul lor, ace[ti tineri s\ simt\ c\
Biserica i-a sprijinit `n realizarea lor profesional\“, a m\rturisit pr. paroh Dan Antoce. Pornind
de la acest proiect, se inten]ioneaz\ atragerea
unor oameni cu posibilit\]i financiare, care s\
sprijine tinerii prin burse de studiu, pe perioada
anilor de facultate. (pr. Ctin GHERASIM)
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Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Roman s-aa `ncheiat
cu slujba Parastasului pentru doi dintre ierarhii Romanului:
episcopul Teodosie Atanasiu [i arhiereul Ilarion B\c\uanul.

{TIRI

Parastas pentru doi ierarhi ai Romanului
La Biserica „Precista Mare“ din Roman a fost
oficiat\ luni, 6 februarie 2012, Sf=nta Liturghie
de c\tre PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Slujba a
fost s\v=r[it\ cu prilejul Sinaxei preo]ilor din
Protopopiatul Roman.
~n cadrul acestei slujbe, 60 de slujitori ai sfintelor altare din acest protopopiat au slujit [i s-au
`mp\rta[it din acela[i potir. Cu acest prilej, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului [i Bac\ului a
rostit rug\ciuni de binecuv=ntare pentru to]i
preo]ii Protopopiatului Roman. Preasfin]ia Sa a
subliniat `n cuv=ntul de `nv\]\tur\ adresat preo]ilor [i credincio[ilor faptul c\ Romanul va g\zdui anul acesta mai multe evenimente care vor
avea caracter cultural [i spiritual. PS Ioachim B\c\uanul a amintit c\ preo]ii roma[cani vor comemora anul acesta 120 de ani de la trecerea la
cele ve[nice a episcopului Melchisedec {tef\nescu. De asemenea, Preasfin]ia Sa a adus la cuno[-

tin\ faptul c\ tot `n acest an, pe 4 martie, `n Duminica Ortodoxiei, la Roman va avea loc o procesiune cu icoane f\c\toare de minuni.
P\rintele Florin }uscanu, protopop al
Protopopiatului Roman, a mul]umit Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul pentru c\ a slujit `mpreun\
cu preo]ii Protoieriei Roman, „re`nnoind bucuria
comuniunii euharistice la `nceput de an“. „Cum
puteam `ncepe oare mai frumos acest nou an
dec=t cu o rug\ciune. ~n cadrul celei mai importante slujbe a Bisericii noastre, ne-am `mp\rt\[it
din acela[i potir cu ierarhul nostru. Euharistia
aceasta este mul]umirea pe care o aducem `mpreun\ lui Dumnezeu pentru toate c=te a rev\rsat
asupra noastr\ `n timpul ce a trecut. L-am rugat
pe Dumnezeu s\ ne ocroteasc\ `n continuare, s\
ne d\ruiasc\ pace, lini[te, `nt\rire `n credin]\ [i
m=ntuire, at=t nou\, c=t [i credincio[ilor pe care `i
p\storim“, a spus pr. protopop Florin }uscanu.

Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Roman s-a
`ncheiat cu slujba Parastasului pentru doi dintre
ierarhii Romanului: episcopul Teodosie Atanasiu,
mutat la Domnul pe 7 februarie 1927, [i arhiereul
Ilarion B\c\uanul, mutat la Domnul pe 9 februarie 1950. Evocarea vie]ii [i activit\]ii celor doi
ierarhi a fost f\cut\ de pr. protopop Florin }uscanu. „Ace[ti doi ierarhi au avut, `ntre alte ascult\ri, [i pe aceea de egumeni ai Bisericii
„Precista Mare“ din Roman, `n vremea c=nd
aceasta avea statut de m\n\stire. ~n acest an, pe 4
februarie, s-au `mplinit 100 de ani de la alegerea
episcopului Teodosie `n scaunul Romanului [i 90
de ani de la alegerea arhiereului-vicar Ilarion
Mircea. ~n Biserica „Precista Mare“ din Roman,
arhiereul Ilarion B\c\uanul l-a hirotonit diacon
pe vrednicul de pomenire patriarh Teoctist
Ar\pa[u (4 ianuarie 1937)“, a precizat pr. protopop Florin }uscanu. (pr. Ctin GHERASIM)

Conferin]a preo]ilor din Protoieria Bac\u
Preo]ii din Protopopiatul Bac\u s-au reunit,
`n data de 23 februarie 2012, `n sala de [edin]e a
protoieriei, aflat\ `n incinta Cur]ii Domne[ti din
municipiul Bac\u. ~nt=lnirea a fost prezidat\ de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, care a amintit
principalele evenimente religioase din Eparhia
Romanului [i Bac\ului din acest an. ~nt=lnirea
celor peste o sut\ de slujitori ai sfintelor altare cu
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost
prima din acest an calendaristic, informeaz\
„Ziarul Lumina“.
Cu acest prilej, PS Episcop Ioachim
B\c\uanul a adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\, `n
care a vorbit despre semnifica]ia religioas\ a anului 2012. De asemenea, Preasfin]ia Sa a prezentat c=teva proiecte propuse spre realizare `n acest
an, `ntre care un loc important `l vor ocupa manifest\rile cultural-religioase ce vor fi organizate
`n luna mai, cu prilejul celei de-a XII-a edi]ii a
„Zilelor Episcop Melchisedec“.
~n cadrul conferin]ei preo]e[ti de la Bac\u,
preo]ii delega]i `n Casa de Ajutor Reciproc
(CAR) a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
au f\cut c=teva men]iuni cu privire la aceast\ institu]ie de `ntrajutorare [i membrii acesteia. Fiind
o conferin]\ preo]easc\, dintre subiectele
dezb\tute n-au lipsit nici cele administrative, `n
mod special cele referitoare la buna organizare a
activit\]ii la nivel de parohie, Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul f\c=nd [i c=teva propuneri `n
acest sens, sus]inute de to]i preo]ii prezen]i la
`nt=lnire.
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Joi, 16 februarie 2012, la Centrul de Zi
Sf. Ierarh Nicolae“ din Parohia P\nce[ti, a avut loc
„S
[edin]a lunar\ a preo]ilor din Protoieria Sascut.

Sinaxa preo]ilor din Protopopiatul Buhu[i
La Biserica „Sf=ntul Nicolae“ din Buhu[i a
avut loc luni, 13 februarie 2012, Sinaxa preo]ilor
din Protopopiatul Buhu[i. „Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a oficiat Sf=nta
Liturghie, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi,
[i a adresat un cuv=nt de binecuv=ntare preo]ilor
din Protopopiatul Buhu[i“, a precizat p\rintele
Gheorghe B=rjovanu. ~n cadrul Sfintei Liturghii,
to]i preo]ii, al\turi de Preasfin]ia Sa, s-au
`mp\rt\[it cu Trupul [i S=ngele M=ntuitorului
Hristos din acela[i potir, re`nnoind bucuria [i dragostea comuniunii la `nceput de an. Important\

pentru noi este „intensitatea cu care am tr\it
evenimentul de ast\zi, mai ales pentru preo]ii
slujitori din parohiile Protopopiatului Buhu[i,
care `[i fac datoria cu demnitate preo]easc\,
potrivit chem\rii la care au fost chema]i, nu de la
oameni, ci de la Dumnezeu (...) {i dac\ avem
con[tiin]a c\ via]a noastr\ se petrece `n
Dumnezeu [i prin Dumnezeu, atunci rosturile
noastre, `n via]a aceasta, nu fac altceva dec=t s\
graviteze `n jurul lui Dumnezeu“, a declarat
Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul. „Ast\zi,
noi, preo]ii din Protopopiatul Buhu[i, am dat un
examen `n fa]a propriilor noastre con[tiin]e

atunci c=nd ne-am prezentat `n fa]a Sf=ntului
Potir. Am dat examen `n fa]a credincio[ilor
prezen]i, care sunt supervizorii no[tri, fiind o
mare responsabilitate s\ `i avem de fa]\ pe
cre[tini [i pe preo]ii care `i slujesc, [i particip=nd
cu to]ii la Sf=nta Liturghie ca [i cum ar fi o slujb\
de duminic\ obi[nuit\, cu toate gesturile, cu toate
`ngenuncherile, cu toate rug\ciunile [i cu toate
cele ce sunt necesare, dar cel mai greu examen lam dat `n fa]a ierarhului locului“, a spus p\rintele
Vasile Cozma, Protopop al Protopopiatului
Buhu[i. (pr. Ctin GHERASIM)

Sfântul Maslu - Taina vindec\rii
Joi, 16 februarie 2012, la Centrul de Zi „Sf.
Ierarh Nicolae“ din Parohia P\nce[ti, a avut loc
[edin]a lunar\ a preo]ilor din Protoieria Sascut,
informeaz\ site-ul protoieriei. ~n acest context sau dezb\tut aspecte privind administra]ia parohial\, [i mai ales problema respect\rii termenelor
de plat\ a debitelor c\tre administra]iile financiare, pentru a evita ca parohiile s\ fie obligate la
plata penalit\]ilor de `nt=rziere sau s\ acumuleze
datorii care s\ devin\ imposibil de achitat.
Pr. Constantin Abageru de la Parohia Parava
a prezentat o prelegere cu titlul“Taina Sf. Maslu
- suferin]\ [i t\m\duire“, tema `ncadr=ndu-se `n
tematica mai larg\ a anului acesta, care a fost
dedicat de c\tre Sf. Sinod Tainei Sf. Maslu [i
`ngrijirii bolnavilor.
anul IV (XII) nr. 2

Suferin]a este justificat\ prin faptul c\ ~nsu[i
Fiul lui Dumnezeu, venit printre oameni, a `ndurat
patima [i moartea pe cruce pentru m=ntuirea
noastr\. Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur spunea: „precum
me[terul arunc\ aurul `n topitorie [i-l las\ a se cerne
[i a se cur\]a prin foc p=n\ ce vede c\ str\luce[te,
tot a[a Dumnezeu las\ sufletele omene[ti a fi cercetate de necazuri, p=n\ se cur\]\ [i se limpezesc. De
aceea, o astfel de cercetare a lui Dumnezeu este o
mare binefacere pentru suflet“. Dreptul Iov a
suferit ca nimeni altul, Dumnezeu `ng\duind
aceast\ suferin]\ pentru a i se eviden]ia virtutea,
c\ci, dup\ ce a trecut de toate `ncerc\rile [i
Dumnezeu l-a readus la starea de dinainte, Iov a
zis: „Dumnezeul meu, am auzit despre Tine [i am
crezut [i Te-am pream\rit, acum `ns\ Te-am v\zut“.

~n toate `ncerc\rile vie]ii trebuie s\ avem
`ncredere `n Dumnezeu [i `n ajutorul S\u, c\ci
M=ntuitorul a spus: „veni]i la Mine to]i cei osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\ voi da odihn\“, iar
Sf=ntul Apostol Iacov spune: „de este cineva bolnav `ntre voi s\ cheme preo]ii Bisericii [i s\ se
roage pentru el, ung=ndu-l cu untdelemn `n numele Domnului, [i rug\ciunea credin]ei va
m=ntui pe cel bolnav [i Domnul `l va ridica [i, de
va fi f\cut p\cate, se vor ierta lui“.
Sf=ntul Maslu este Taina prin excelen]\ a vindec\rii, c\ci efectele harice ale sale sunt multe,
`ns\ cele mai vizibile sunt vindecarea par]ial\ sau
integral\ a suferin]elor trupe[ti [i suflete[ti [i
iertarea p\catelor.
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Sute de b\c\uani au sfidat gerul [i vremea potrivnic\
pentru a participa duminic\, 5 februarie,
la slujba de `nmormântare a p\rintelui Teofil Lefter,
stare]ul m\n\stirii Pâng\ra]i.

IN MEMORIAM

Sute de b\c\uani la `nmormântarea
stare]ului M\n\stirii Pâng\ra]i
„Avea maturitatea duhovniceasc\ a vechilor
c\lug\ri, fiind format la m\n\stirea Bistri]a, `n perioada `n care acolo tr\iau p\rin]i precum Iustin P=rvu,
Ioanichie B\lan, Hristostom Savu, Ciprian Zaharia“, a declarat PS Episcop Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
Sute de b\c\uani au sfidat gerul [i vremea potrivnic\ pentru a participa duminic\, 5 februarie, la
slujba de `nmorm=ntare a p\rintelui Teofil Lefter,
stare]ul m\n\stirii P=ng\ra]i. Veni]i cu greu din
toate col]urile jude]ului, ace[tia au ar\tat dorin]a
st\ruitoare de a se ruga pentru sufletul celui care a
redat str\lucirea duhovniceasc\ a m\n\stirii P=ng\ra]i, `n cei 16 ani de st\re]ie. Mul]i dintre ei `l cuno[teau pe p\rinte fie din Letea Veche, satul `n care
a v\zut lumina zilei `n anul 1959, fie din perioada
`n care f\cea parte din ob[tea m\n\stirii Bistri]a, fie
de c=nd a devenit stare]ul m\n\stirii P=ng\ra]i.

Duhovnicul de suflet al b\c\uanilor
To]i ace[tia m\rturisesc faptul c\ vor p\stra
memoria unui duhovnic deosebit. „P\rintele Teofil
a fost duhovnicul meu de suflet `nc\ din anul 1993.
~mi amintesc de p\rinte ca de un tat\. A fost un om
extraordinar, ne d\dea sfaturi si de aceea, de fiecare
dat\ c=nd aveam un necaz sau o ispit\ veneam la
p\rintele pentru a m\ spovedi. Voi veni la P=ng\ra]i
p=n\ voi muri pentru c\ simt c\ p\rintele este aici,
l=ng\ noi“, ne-a spus Zamfira P\tr`]anu din Bac\u.

La [coala marilor duhovnici
Pu]ini sunt cei care [tiu c\ decisivi `n formarea sa ca un apreciat duhovnic r\m=n anii de
`nceput ai monahismului pe care p\rintele i-a petercut la m\n\stirea Bistri]a, acolo unde [i-a
`nceput urcu[ul duhovnicesc [i unde mergeau `n
pelerinaj sute de b\c\uani.
„Avea maturitatea duhovniceasc\ a vechilor
c\lug\ri. A fost multora duhovnic, `n special dintre credincio[ii b\c\uani. De altfel, l-am numit
restaurator de temple ale Duhului Sf=nt, fiind un
p\rinte duhovnic iscusit [i iubit de cre[tini. ~mi
amintesc c\ eram la m\n\stirea Bistri]a, `n anul
1984, c=nd a decis s\ aleag\ via]a monahal\. S-a
format sub aripa p\rintelui Iustin P=rvu, a p\rintelui Ioanichie B\lan, precum [i a altor p\rin]i
precum Hristostom Savu sau Ciprian Zaharia,
care vie]uiau pe atunci la Bistri]a. De asemenea,
nu trebuie s\ uit\m c\ b\c\uanii veneau des la
icoana Sfintei Ana pentru a se ruga. Astfel se explic\, `ntr-un fel, [i ata[amentul lor fa]\ de
c\lug\rii de la Bistri]a, care reu[eau s\ r\spund\
la nevoile lor spirituale [i s\ le amplifice evlavia
fa]\ de valorile spirituale. Apoi, p\rintele Teofil a

Arhim. Teofil Lefter s-a n\scut pe 7 martie 1959 `n localitatea Letea Veche
din jude]ul Bac\u. ~n luna august a anului 1986 a intrat `n monahism
la M\n\stirea Bistri]a din jude]ul Neam], iar trei ani mai t=rziu
a ajuns la M\n\stirea P=ng\ra]i, dup\ ce a fost hirotonit ierodiacon
[i apoi ieromonah. A condus ob[tea M\n\stirii P=ng\ra]i din anul 1996.
~n perioada 2002-2010 a coordonat lucr\rile de construc]ie a noii biserici
din incinta M\n\stirii P=ng\ra]i, care a fost t=rnosit\ `n luna septembrie 2010.

ajuns la m\n\stirea P`ng\ra]i, din ascultare, fiind
trimis de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel“,
ne-a declarat PS Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Restaurarea duhovniceasc\
a m\n\stirii
Ierarhul de la Roman a avut o leg\tur\ spiritual\
aparte cu aceast\ m\n\stire, a c\rei istorie imediat\
`i este bine cunoscut\. „Prin anul 1983 am fost desemnat de p\rintele stare] de la Bistri]a s\ fiu
reprezentantul m\n\stirii `n preluarea ansamblului
arhitectural de la m\n\stirea P=ng\ra]i, desfiin]at\
de decretul de trist\ amintire din 1959, [i predat\
for]at sta]iunii de Cercet\ri Biologice [i Geografice
Stejaru. Am preluat `ntregul complex prin care s-au
perindat mai mul]i stare]i, p=n\ c=nd a venit p\rintele Teofil, cel care i-a redat frumuse]ea [i str\lucirea“, a mai ad\ugat episcopul Ioachim. „Cred c\
faptul c\ p\rintele a fost originar din Letea Veche ia determinat pe mul]i b\c\uani s\-[i `ndrepte pa[ii
c\tre m\n\stirea P=ng\ra]i pentru a sprijini refacerea acelei m\n\stiri. Dumnezeu s\-l ierte pe p\rin-

P\rintele Teofil Lefter
a condus ob[tea de la
Pâng\ra]i timp de 16 ani
M\n\stirea P=ng\ra]i este una dintre vetrele
de spiritualitate [i cultur\ cre[tin-ortodox\ din
jude]ul Neam]. Biserica veche a acestei ob[ti
monahale a fost ridicat\ `n timpul p\storirii sihastrului Amfilohie, iar `n sec. al XVI-lea s-a
dezvoltat aici o [coal\ de iconari. Dup\ perioada
grea din timpul regimului comunist, c=nd, timp
de c=teva decenii, biserica [i celelalte imobile
ale m\n\stirii au fost predate Sta]iunii de Cercet\ri Biologice, Geografice - „Stejaru“, m\n\stirea a fost re`nfiin]at\ `n luna mai a anului
1991, prin hot\r=rea Sf=ntului Sinod. Din anul
1996, stare] a fost numit p\rintele Teofil Lefter,
care a condus aceast\ veche m\n\stire timp de
16 ani, p=n\ la 2 februarie 2012, c=nd a trecut la
cele ve[nice. (sursa: www.doxologia.ro)
tele Teofil!“, a mai spus PS Ioachim B\c\uanul.
(pr. Ctin GHERASIM)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

16

Cronica Romanului

februarie 2012

IN MEMORIAM

P\rintele Petroniu T\nase, de un an `n preajma sfin]ilor
~mplinirea unui an de la na[terea `n via]a cea cereasc\ [i
ve[nic\ a Preacuviosului P\rinte
Petroniu T\nase - Stare]ul Schitului Rom=nesc Prodromu, din
Sf=ntul Munte Athos, Grecia duhovnicul misionar, propov\duitorul apologet [i m\rturisitorul autentic - ne ofer\ prilejul
de a ne aminti de via]a, personalitatea [i `nv\]\turile marelui
duhovnic rom=n.
P\rintele arhimandrit Petroniu T\nase s-a
n\scut `n anul 1916 `n comuna F\rca[a, Jude]ul
Neam], [i a trecut la cele ve[nice `n ziua de 23 februarie 2011, `n chilia sa athonit\ din incinta
Schitului Rom=nesc Prodromu, fiind prohodit, cu
dou\ zile mai t=rziu, de mul]i p\rin]i athoni]i, greci
[i rom=ni, precum [i de mul]i credincio[i rom=ni,
pleca]i din ]ar\, special pentru acest eveniment.
P\rintele Petroniu T\nase a fost tuns `n monahism [i format `n duhul c\lug\riei la M\n\stirea
Neam], unde a avut [ansa de a fi coleg cu Sf=ntul
Ioan Iacob Rom=nul. A fost licen]iat `n teologie
dar a urmat [i studii de matematic\ [i filosofie, iar
din biografia sa re]ine aten]ia [i faptul c\ a fost
membru al grup\rii „Rugul Aprins“ de la M\n\stirea Antim din Bucure[ti, organiza]ie considerat\
a fi fost ultimul bastion de rezisten]\ al intelectualit\]ii cre[tine rom=ne[ti interbelice [i care a fost
distrus\ de c\tre regimul comunist `n anul 1958.

Duhovnic misionar
Tr\s\tura de caracter esen]ial\ a p\rintelui
Petroniu T\nase a fost calitatea de a fi un iubitor
[i un `mplinitor al ordinii, t\cerii [i smereniei.
Dorul de des\v=r[ire i-a `ndrumat pa[ii spre
Sf=ntul Munte Athos, unde s-a nevoit din anul
1976, f\c=nd parte din a doua genera]ie de monahi trimis\ de c\tre Patriarhia Rom=n\ cu scopul
de a revigora via]a monahal\ din Schitul Rom=nesc Prodromu. Apreciat [i iubit at=t `n Grecia c=t
[i `n Rom=nia, P\rintele Petroniu T\nase a condus p=n\ la sf=r[itul vie]ii sale p\m=nte[ti schitul
nostru rom=nesc [i athonit, cu dragoste [i deosebit\ abnega]ie.
De la p\rintele Petroniu, orice p\stor duhovnicesc primea un model viu al bunei r=nduieli.
Fiindc\ `n buna cuviin]\ stau toate chipurile unei
purt\ri frumoase, p\storul duhovnicesc trebuie s\
arate grij\ pentru p\zirea ei, fiind cu luare aminte
anul IV (XII) nr. 2

Pr. Petroniu T\nase (1916 - 2011)

s\ nu `[i neglijeze `ndatoririle sfinte [i apostolia [i
devenind, `n felul acesta, un model cre[tin
oric=nd [i pretutindeni, c=nd vorbe[te [i c=nd tace. El `nsu[i se achit\ de responsabilit\]ile pe care
le presupune grija pentru con[tiin]a turmei sale.
P\rintele T\nase era dovada frumoas\ a
`n]elegerii c\ p\storul duhovnicesc care nu se
neglijeaz\ `[i aminte[te cele ce se i cuvin, [i,
afl=ndu-se `ntr-o adunare, nicidecum nu se va
lep\da de purt\rile cuviincioase. Chipul preo]esc
de neschimbat `l `nva]\ pe preot s\ fie cu mult\
luare aminte la rela]iile din ob[tea lui [i s\ fie el
`nsu[i cu mult\ prevedere `n leg\turile cu ace[tia.

Astfel, un p\stor duhovnicesc nu se arat\ `n
adun\ri f\r\ vreo pricin\ impus\ de slujirea lui,
nici nu le caut\ pe acestea cu tot dinadinsul, nici
nu se str\duie[te s\ se fac\ pl\cut `ntr-un fel neduhovnicesc. El trebuie s\ `[i fac\ rela]iile cu
mult\ chibzuin]\ [i dup\ o `ndelung\ [i atent\
cercetare a petrecerii, a caracterului [i a cugetului
persoanelor cu care urmeaz\ s\ stabileasc\ o
leg\tur\. Dac\ o asemenea prietenie poate s\ `i
aduc\ cinste [i bun renume, atunci ea este binevenit\. Dar dac\, dimpotriv\, cei cu care duhovnicul vrea s\ stabileasc\ o leg\tura apropiat\
nu au o reputa]ie prea bun\, atunci prietenia cu
ace[tia poate fi v\t\m\toare [i insult\toare.
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Dac\ vrem s\ ne `nfrân\m trupul de la cele
necurate [i dac\ vrem s\ ne rug\m,
nu exist\ neputin]\ de ne`nfrânt.

Â

IN MEMORIAM

Aceasta este, de altfel, [i `nv\]\tura Sf=ntului
Apostol Pavel c=nd zice: „Nu v\ `n[ela]i, c\ci
vorbirile rele stric\ obiceiurile bune“( I Corinteni
15, 33). Asemenea rela]ii `l vat\m\ foarte mult pe
preot, fiindc\, `n `mpreun\-petrecerea cu persoanele prost v\zute din punct de vedere moral,
pe nesim]ite, se dep\rteaz\ cuvio[ia lui. Despre
un asemenea preot se poate spune, `n chip foarte
potrivit, cuv=ntul profetului Osea: „{i al]ii au
m=ncat puterea lui, iar el nu a [tiut“ (Osea 7, 9).
Prin urmare, prietenia [i filia]ia duhovniceasc\
reprezint\ un criteriu indispensabil `n vederea realiz\rii [i des\v=r[irii unei rela]ii duhovnice[ti,
bazat\ pe `ncredere, deschidere [i dragoste reciproc\, ziditoare [i mult folositoare.

dec=nd pe aproapele, impiet\m asupra dreptului
lui Dumnezeu, Care este Judec\torul cel drept.

Suntem datori cu cinstea
[i cu respectul unii fa]\ de al]ii

Reper `n vremuri tulburi
P\rintele Petroniu T\nase a primit cu mult\
dragoste pe foarte mul]i oameni, credincio[i de
toate v=rstele, veni]i s\ caute sfat, `ncuraj=ndu-i [i
ajut=ndu-i pe mul]i dintre studen]ii teologi, de
pild\, s\ se preg\teasc\ pentru ap\rarea credin]ei
ortodoxe `n anii grei ai dictaturii comuniste. A fost
`n acela[i timp un bun p\str\tor al Tradi]iei [i un
p\stor receptiv la noile probleme ap\rute `n societate. Era ordonat, ospitalier [i erudit, un preot distins al cultului ortodox, fiind deopotriv\ un om al
culturii [i al `n]elepciunii, care a f\cut cinste
Bisericii noastre str\mo[e[ti [i poporului rom=n.
Darul deosebit al P\rintelui Petroniu de a
vorbi [i mai ales de a aprofunda cuvintele
Scripturii [i `n special ale Noului Testament, precum [i ale dogmelor, ale Sfin]ilor P\rin]i [i ale
sfintelor canoane, preocuparea pentru c\r]ile fundamentale ale spiritualit\]ii ortodoxe, cum ar fi
Psaltirea, Ceaslovul, Patericul, Pidalionul [i
Filocalia, dar [i pentru textele liturgice cuprinse
`n c\r]ile de slujb\, l-au f\cut s\ fie iubit [i `n
acela[i timp s\ fie un p\rinte duhovnicesc cu autoritate [i discern\m=nt.
Una dintre `nv\]\turile sale de seam\ a fost
aceea c\ `nfr=narea [i puterea rug\ciunii le sunt
date tuturor oamenilor. Dac\ vrem s\ ne `nfr=n\m
trupul de la cele necurate [i dac\ vrem s\ ne
rug\m, nu exist\ neputin]\ de ne`nfr=nt. {tiind c\
oamenii `[i aduc aminte numai la nevoie de
cuv=ntul lui Dumnezeu „Nu v\ pune]i n\dejdea
`n oameni“, p\rintele `i sf\tuia pe to]i cre[tinii s\
nu uite de rug\ciune nici c=nd le este bine, [i s\
nu cear\ de la al]ii s\ se roage pentru ei mai mult
dec=t se roag\ ei `n[i[i.
Cel mai greu de `ndeplinit este ascultarea, [i
`n m\n\stire, [i `n lume, iar p\rintele ne `ndemna
s\ urm\m pilda Maicii Domnului, care a spus:
„Fie mie dup\ cuv=ntul t\u!“. Dumnezeu ne d\
mai mult dec=t meritam, ca s\ te `ntoarc\ apoi
c\tre El. Dumnezeu are dou\ bra]e, iubirea [i
mila, [i cu am=ndou\ ne poate salva. ~nt=i avem
nevoie de mil\, c\ci noi, p\c\to[ii, nu putem
pretinde iubire.

Avva Petroniu T\nase
a plecat la Domnul
`n luna februarie a anului 2011

Biserica, `n totalitatea ei, consider\ mare p\cat
judecarea altuia. O r=nduial\ a Postului Mare este
ca la slujbe, pe tot parcursul Postului, `n afar\ de
s=mb\ta [i duminica, s\ se zic\ rug\ciunea
Sf=ntului Efrem Sirul. Preotul o roste[te cu m=inile ridicate [i cu metanii [i `nchin\ciuni.
Ne-am a[tepta ca, la o rug\ciune at=t de st\ruitoare, s\ fim p\ziti de p\catele cele mai grave,
precum crima sau desfr=narea, pe care noi le socotim a fi mai mari [i mai rele, dar Sf=ntul Efrem
nu le pune acolo pe acestea, ci zice: „D\ruie[temi s\ v\d p\catele mele [i s\ nu os=ndesc pe
aproapele“. Os=ndirea aproapelui este, deci,
mare p\cat. Sfin]ii P\rin]i spun c\ facem o mare
gre[eal\ atunci c=nd os=ndim p\catele, c\ci
atunci ne facem singuri judec\tori ai fratelui nostru, dup\ puterea min]ii noastre. Nu avem, `ns\,
nici dreptul, nici puterea, acestea fiind doar ale
Lui Dumnezeu, Care l-a f\cut pe om. Iar noi, ju-

Omul este m\rginit, posibilit\]ile lui fiind
limitate. Dumnezeu este Fiin]\ nem\rginit\, iar
puterea Sa creatoare este infinit\. Fiecare om
creat de Dumnezeu este unic, oglindind `n fiin]a
sa ceva din infinitatea dumnezeiasc\. De aceea
Sfin]ii P\rin]i spuneau: „Ai v\zut omul, L-ai
v\zut pe Dumnezeu!“. Tocmai de aceea, `n cinstirea sfintelor icoane, nu cinstim lemnul [i culoarea, ci pe cel reprezentat. Tot a[a, cinstea dat\
omului, care este chipul lui Dumnezeu, se ridic\
la Creatorul lui. De aceea suntem datori cu cinstea [i cu respectul unii fa]\ de al]ii [i nu avem
nici un drept s\ `l judec\m pe aproapele. Dar
atunci c=nd e[ti `ntr-o pozi]ie de conducere [i ai
subalterni care gre[esc uneori, ce atitudine trebuie s\ ai? Judecata `nseamn\ s\ `l condamni pe
om, s\ `l os=nde[ti. Dac\ atragi aten]ia cu respect
[i cuviin]\, p\rinte[te [i cu `ndemn, asta nu
`nseamn\ judecat\, ci trebuin]\ fireasc\: s\ `l
iube[ti pe om [i s\-l l\mure[ti c\ a gre[it.
Nu este str\danie mai de folos dec=t aceea de
a mo[teni fericirea d\ruit\ de Dumnezeu. Dac\ `n
via]a aceasta ne str\duim s\ avem o familie
lini[tit\, o locuin]\, condi]ii de trai [i s\n\tate,
ajungem s\ spunem c\ suntem ferici]i. Dar este
oare aceasta fericirea deplin\? Nicidecum. ~n
via]a noastr\ vin boala, necazurile, [i, inevitabil,
moartea. {i a[a, toat\ fericirea p\m=nteasc\ ia
sf=r[it. Dac\ pentru starea aceasta de c=]iva ani,
scurta via]\ pe p\m=nt, noi d\m toat\ grija
noastr\ [i ne str\duim a[a de mult, pentru fericirea ve[nic\ nu facem nimic. Iar ve[nicia poate
s\ fie fericit\ sau nefericit\, dup\ cum am f\cuto noi `n[ine.
Sf=ntul Nicodim Aghioritul spunea: „Dumnezeu mi-a r=nduit `mp\r\]ia ve[nic\, iar eu trebuie
s\ m\ preg\tesc pentru ea, `n toat\ vremea vie]ii“.
S\-i ascult\m deci pe Sfin]ii P\rin]i, care ne `ncredin]eaz\: „Pu]in\ osteneal\ [i ve[nic\ odihn\!“.
Cuvintele noastre sunt pu]ine [i neputincioase
pentru a putea spune c=t bine a f\cut preacuviosul nostru p\rinte Petroniu T\nase, prin ]inuta sa
moral\ [i preo]easc\, prin echilibrul, seriozitatatea, sinceritatea, profunzimea [i `n]elepciunea, dar mai ales prin preocup\rile sale teologice
[i c\rtur\re[ti, a dragostei sale fa]\ de Dumnezeu
[i de oameni, a devotamentului s\u fa]\ de ]ar\ [i
de Biserica ei cea str\mo[easc\. Se cuvine a[adar,
s\-i aducem prinos de cinstire [i de recuno[tin]\,
rug=ndu-ne lui Dumnezeu s\-l r\spl\teasc\
d\ruindu-i harul [i dragostea Sa cea nem\rginit\
acolo, `n loca[urile cele cere[ti, `n lumina cea
ne`nserat\ a Slavei Sale. (Drd. Stelian GOMBO{
- Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Guvernului Rom=niei)
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„Evanghelia `n versiunea Hollywood – Iisus `n cinema“
Apari]ia editorial\ din 2010,
Evanghelia `n versiunea Hollywood,
cu subtitlul Iisus `n cinema, a
p\rintelui Teofan Mada, face
parte dintre scrierile `n care
autorul analizeaz\ impactul
uria[ pe care l-a manifestat [i-l
are `n continuare asupra publicului credincios [i nu numai, filmul
religios. Volumul apare la Editura clujean\ Vremi, unde `nt=lnim
[i alte titluri ale eruditului
ieromonah: „Biserica [i Harisma
P\storului la Sf=ntul Vasile cel
Mare“, „Fiind pe pragul mor]ii,
de[i iat\ c\ tr\im“, „Moralia Tradi]ie, Cultur\ [i Postmodernitate“, toate ap\rute `n 2009.
Dac\ Sf. Ev. Ioan precizeaz\ c\ la `nceput Revela]ia s-a transmis prin Cuv=nt, ast\zi avem de a
face cu un alt tip de descoperire, prin imagine, mai
precis prin pelicula cinematografic\. Dintre toate
domeniile artistice, imaginea vizual\ `n mi[care a
avut, poate, cea mai rapid\ traiectorie ascensional\
[i putem afirma c\ procesul de transformare continu\ cu aceea[i uluitoare vitez\. Miracolul cinematecii a abordat [i fenomenul religios, `ncep=nd
chiar cu sec. al XIX-lea, prin nenum\ratele versiuni de „vie]i ale lui Iisus“. Aceste produc]ii sunt
trecute prin spiritul critic al autorului, care dore[te
s\ clarifice un lucru foarte important: „Dac\ toate
filmele despre Iisus fac sau nu teologie; cu alte cuvinte, care este teologia unui regizor? Este sau nu
legat\ de via]a cre[tin\ personal\?
Prima concluzie avansat\ de Teofan Mada
`nc\ din Introducere este aceea c\ putem vorbi de
o domina]ie actual\ a imaginii, referindu-se mai
mult la influen]a televizorului. De asemenea, autorul aten]ioneaz\ pe cititori c\ lucrarea sa nu este
una de critic\ cinematografic\, ci mai degrab\ o
`ncercare de a m\rturisi credin]a, de a teologhisi,
cu toate c\ aparent, „cinema-ul [i Scriptura sunt
dou\ lumi care au pu]ine `n comun.“

Primele realiz\ri cinematografice
despre Iisus
Derularea filmelor despre Iisus respect\ ordinea cronologic\, `mp\r]it\ `n 7 capitole principale.
~n primul dintre ele, intitulat Primele realiz\ri
cinematografice despre Iisus, este adus\ `n
anul IV (XII) nr. 2

~nc\ de la `nceputurile cinematografiei,
Evangheliile au reprezentat o surs\ de inspira]ie pentru arta filmului

aten]ie „apropierea textelor sacre de acest mediu
al iluziei, care este cinematograful, sau adaptarea
unei istorii care este luat\ drept adev\rat\ `ntr-un
vehicul al fic]iunii.“ Privit\ prin aceast\ prism\,
perioada de `nceput a produc]iilor cu con]inut
cre[tin este caracterizat\ tocmai printr-o accentuat\ coresponden]\ `ntre textul biblic [i cel al filmului. Produc]ii ca „Patimile lui Iisus“ (Fran]a 1897) sau The Horitz Passion Play - drama religioas\ din Horitz (S.U.A. -1897) constituie
`nceputul seriilor de filme ce-L vor avea ca personaj central pe Iisus, la pu]in timp dup\ na[terea
celei de a [aptea arte (1895). Aceste filme, ca de
altfel [i cele ce vor urma, sunt impregnate de
subiectivismul produc\torului. Teofan Mada enumer\ doar dou\ dintre aceste influen]e, prezente
`n aceast\ perioad\ de pionierat:
1. „Tehnica decupajului“ `mprumutat\ din Bibliile illustrate, care circulau `n lumea apusean\
protestant\ (de ex. Biblia pauperum - Biblia
s\racilor);
2. Predilec]ia scenari[tilor pentru Patimi, `n
spirit pur latin, „al c\ror ciclu liturgic se focalizeaz\ pe Calea Crucii.“.
~n 1898 au fost terminate film\rile produc]iei
americane Misterul dramei religioase din
Oberammergau, a c\rei copie, cump\rat\ de un
misionar protestant, a fost folosit\ `n scop misionar. A fost prima oar\ c=nd „o lume a umbrelor, cam suspect\, a fost folosit\ ca un instru-

ment al religiei.“ Acela[i destin l-a avut [i The
King of Kings – „Regele regilor“, lansat `n 1927,
al regizorului Cecil B. DeMille, care, con[tientiz=nd faptul c\ trata un subiect sacru, „a cerut actorilor [i echipei s\ stea deoparte de o via]\
imoral\ c=t timp aveau loc film\rile.“ O alt\ realizare de marc\ o reprezint\ [i episodul dedicat
lui Iisus, din filmul Intoleran]\, a regizorului
american D. W. Griffith, lansat `n 1916. Scena
central\ o constituie R\stignirea, av=nd ca protagoni[ti, al\turi de personajul Iisus, evreii ce-L
persecutau. Filmul `ns\ atingea o problem\ delicat\ -“cum s\ fie reprezentat\ responsabilitatea
pentru moartea lui Iisus.“ ~n cazul amintit s-a
ajuns, datorit\ presiunii exercitate de grupurile
evreie[ti, la arderea peliculei originale, `n cea
nou\ solda]ii romani lu=nd locul evreilor din
scena R\stignirii.
Ca o curiozitate `n seria cinematografic\ cu
subiect religios, `nt=lnim [i produc]ii `n care Iisus
joac\ un rol secundar, „uneori chiar ridicol.“: The
Last Day of Pompeii – „Ultimele zile ale ora[ului
Pompei“, Quo Vadis, adaptarea romanului Card.
Wiseman, Fabiola [i Ben-Hur. Subiectul, `n general nu se baza pe textul Sf. Scripturi, faptele istorice [i cele biblice fiind tratate cu libertate. O
singur\ men]iune este re]inut\ de autor, pentru
Ben-Hur, (S.U.A. - 1959) anume c\ `n acest film
autorul c\r]ii, Lew Wallce, accept\ ecranizarea
operei sale, cu condi]ia ca Iisus s\ nu fie v\zut
niciodat\ la fa]\, „pe motiv c\ ar fi un sacrilegiu
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Parafrazând o `ntâlnit\ expresie teologic\,
al doilea capitol al c\r]ii este intitulat sugestiv
„Evanghelia“ dup\ Hollywood, cu filme realizate
exclusiv `n cel mai mare studio din lume.

Â s\ se fac\ din El un spectacol“, curent ce s-a trans-

~n The life of Brian abund\ umorul englezesc.
Pamfletul `l `nf\]i[eaz\ pe un oarecare Bryan, fiu
al unui centurion roman [i al unei evreice, care
ajunge s\ lupte subversiv `mpotriva Imperiului
Roman. El este confundat cu Mesia, de aici decurg=nd foarte multe situa]ii comice. Filmul este
„o satir\ la adresa biblismului excesiv prezent `n
mai toate produc]iile cinematografice de p=n\
atunci“.
~n 1988, regizorul Martin Scorsese realizeaz\
The Last Temptation of Christ, inspirat de romanul omonim al lui Nikos Kazantzakis, scriitor
excomunicat ulterior de Biserica Ortodox\
Greac\. Din toat\ seria filmelor despre Iisus, acesta este considerat culmea „originalit\]ii“ [i a
scandalosului. ~n aceast\ produc]ie, persoana
Fiului lui Dumnezeu cade prad\ `ndoielilor de tot
felul, obsesiilor [i chiar confuziilor sexuale, lucru de neimaginat, mai ales c\ regizorul se dovedise a fi un bun catolic, chiar cu studii seminarile de teologie. P=n\ la urm\ s-a dovedit c\ Scorsese a vrut s\ pun\ `n scen\ un Iisus plin de subiectivism, dup\ chipul lumii sale interioare, av=nd
`nc\ din tinere]e probleme psihice, „fiind asediat
de voci, dominat de nevoi [i chinuit de vise pline
de imoralitate“. Filmul lui Scorsese `ncearc\ s\
perverteasc\ religia „de dragul exploat\rii unor aspecte filosofice [i spirituale proprii“.

mis tuturor filmelor despre Iisus, p=n\ `n 1961.

„Evanghelia“ dup\ Hollywood
Parafraz=nd o `nt=lnit\ expresie teologic\, al
doilea capitol al c\r]ii este intitulat sugestiv
„Evanghelia“ dup\ Hollywood, cu filme realizate exclusiv `n cel mai mare studio din lume.
Sunt analizate dou\ produc]ii mai importante ale
anilor ‘60: King of Kings-Regele regilor (1961) [i
The Greatest Story Ever Told – „Cea mai impun\toare poveste spus\ vreodat\“ (1965). ~n
aceast\ perioad\ apare filmul sonorizat color, regizorii profit=nd din plin pentru a realiza produc]ii impun\toare. ~n primul film, King of
Kings, Nicholas Ray folose[te sute de actori `n
rolurile secundare, decoruri masive, costume
elaborate [i sume mari de bani. Piesa de rezisten]\ a filmului este considerat\ scena Predicii de
pe Munte, unde sunt adunate majoritatea personajelor. Astfel putem descrie [i cel\lalt film produs
`n 1965, The Greatest Story Ever Told. Cu toate
acestea, ele pot fi privite ca apogeuri ale dramei
religioase, dar [i ale rat\rii `n box office-urile tuturor timpurilor, datorit\ unor gre[eli, men]ionate
de autorul c\r]ii:
1. Foarte multe inexactit\]i biblice [i teologice. De exemplu „`n cazul uneia dintre minuni,
(King of Kings) un orb se t=r\[te pe strad\ [i din
`nt=mplare d\ peste umbra lui Iisus; vindecarea se
produce f\r\ vreun act de credin]\ din partea orbului, un fel de miracol `mplinit prin radioactivitate“, lucru contrazis `n `ntregime de textul biblic.
2. Alegerea actorului `n rolul lui Iisus este
deficitar\. Acesta, `n persoana lui Jeffrey Hunter,
vedet\ a timpului, se dorea a fi un b\rbat f\r\
cusur, cu ochii alba[tri [i corp atletic (King of
Kings). Regizorul folose[te a[adar „o veche
metod\ numit\ cea a starurilor“ care c\uta s\
acopere lacuna `n ceea ce prive[te descrierea
fizic\ a lui Iisus `n Sf. Evanghelii. Familiaritatea
chipului actorului distruge iluzia unei imagini
autentice a lui Iisus, renun]=ndu-se la un chip
iconografic pentru unul de marketing.
3. Este un control total asupra filmului, ca `n
cazul lui The Greatest Story Ever Told, unde
George Stevens este regizor, produc\tor, dar [i
scenograf, preocupat foarte mult de ideea de perfec]iune. Toate inadverten]ele ap\rute, scenele
ratate, replicile insipide din film, „arat\ un
Stevens preocupat foarte pu]in de umanitatea lui
Iisus, reduc=nd-o pe aceasta `n stil monofizit.“

„Evanghelia postmodern\“
~n capitolul al III-lea, Fic]iuni muzicale sau
„Evanghelia postmodern\“, Teofan Mada introduce pe cititor `ntr-o lume, `n care s-ar fi a[teptat
mai pu]in s\ g\seasc\ produc]ii referitoare la
via]a lui Iisus, cea a musical-ului. Dou\ sunt pro-

RECENZIE

The Mesiah, realizat de Roberto
Rossellini `n 1975, mai pu]in
spectaculos dec=t altele, c\p\t\
o adev\rat\ „valoare [tiin]ific\ prin
expresivitatea cuvintelor [i sobrietate“

duc]iile men]ionate aici: Jessus Christ Superstar
[i Godspell - Evanghelia (ambele difuzate `n
1973). Drama muzical\ reprezint\ `n concep]ia
aceluia[i un gen special, mai ales `n adaptarea
cinematografic\, unde „povestirea este mai mult
un pretext pentru introducerea c=ntecelor.“
Primul film este o produc]ie rock, care dore[te
cumva [ocarea spectatorului la vederea lui Iisus
dans=nd [i c=nt=nd. Al doilea este un musical
folk-rock, `n care de pu]ine ori po]i face leg\tura
dintre Hristos, g\sit `n experien]a comunitar\ a
rug\ciunii Bisericii [i Iisus c=nt=nd ca un superstar. Doar fidelitatea fa]\ de Evanghelie e mai
mare. ~n rest, a[a cum observ\ `n continuare
Mada, „peste tot `n aer miroase a sacrilegiu.“
Au existat `n acest lung [ir de biografii ale
M=ntuitorului [i crea]ii cinematografice, cuprinse de autor `n capitolul al IV-lea, Filmele de
scandal sau sacrilegiile, generatoare de controverse [i chiar polemici sus]inute. Cele dou\ produc]ii alese de Teofan Mada, The life of Brian –
„Via]a lui Brian“ [i The Last Temptation of
Christ – „Ultima ispit\ a lui Hristos“ a lui M.
Scorsese reprezint\, `ntr-adev\r, provoc\ri cinematografice care au avut un r\sunet considerabil
dup\ data apari]iei, 1979, respectiv 1988.

Filme-paradigm\
Ca un adev\rat critic de film, autorul `ncearc\
`n capitolul al V-lea s\ ilustreze o nou\ perioad\
a filmului religios, numit\ de el clasic\, unde
sunt prezentate drept paradigme filmele Jesus of
Nazareth [i The Mesiah. Primul, apar]in=nd lui
Franco Zeffirelli, este celebru. Realizat `n 1976 [i
av=nd de atunci `n fiecare an milioane de spectatori, caut\ s\ respecte textul evanghelic,
afirm=ndu-se c\ „este chiar documentat teologic“. Zeffirelli a scris o carte despre procesul
cre\rii filmului s\u, care a devenit `n timp un valoros instrument hermeneutic pentru interpretarea
propriului film. De ce totu[i este aceast\ produc]ie cel mai v=ndut film al secolului al XXlea? ~n primul r=nd, `n accep]iunea tuturor, Iisus
al lui Zeffirelli este unul moderat, „care urmeaz\
liniile clasice ale hagiografilor“. Sunt evitate
astfe dou\ extreme periculoase, prezentarea
Fiului lui Dumnezeu, prea transcendental precum [i ar\tarea unui Iisus prea uman, „`ntr-o
pozi]ie de lider charismatic“. Spectatorii r\m=n
apoi impresiona]i de peisajele folosite, de costumele [i obiceiurile prezentate, „foarte aproape
de realitate“. Concluzia pe care Teofan Mada o
creioneaz\ `n leg\tur\ cu Jesus of Nazareth este
una c=t se poate de pertinent\: „Zeffirelli [i-a
considerat proiectul ca un fel de misiune personal\ dat\ de divinitate, de a ac]iona ca un profet pentru noua genera]ie, de a dezv\lui adev\rul
[i miracolul lui Hristos“.
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Il Vangelo secondo Matteo a fost recompensat
cu nenum\rate distinc]ii la Festivalul
Interna]ional de Film de la Vene]ia.

Il Vangelo secondo Matteo –
„Evanghelia dup\ Matei“, a
produc\torului italian Pier Paolo
Pasolini, considerat „cel mai m\re] [i
mai religios film f\cut vreodat\ despre
Iisus“, a fost recompensat cu
nenum\rate distinc]ii la Festivalul
Interna]ional de Film de la Vene]ia

Â

Al doilea film este The Mesiah, realizat de Roberto Rossellini `n 1975. Episodele Evangheliei
descris\ de el au `n centrul lor puterea cuv=ntului,
`nc=t Iisus este prezentat nu at=t prin via]a Sa, c=t
mai ales prin con]inutul dogmatic [i moral al
`nv\]\turii Sale. De aici [i fidelitatea fa]\ de
Evanghelie, c\reia nu-i scap\ aproape nimic.
Exist\ [i excep]ii, ca de pild\ reprezentarea aparte
a Fecioarei Maria, ca imagine a perfec]iune
credin]ei, urm\rind mai mult tradi]ia cre[tin\ dec=t
textul evanghelic. Filmul pierde din spectaculosul
celorlalte, c\p\t=nd o adev\rat\ „valoare [tiin]ific\
prin expresivitatea cuvintelor [i sobrietate“.

„Cel mai m\re] [i mai religios
film f\cut vreodat\ despre Iisus“
Penultimul capitol, al VI-lea, trateaz\ dou\
produc]ii mai pu]in importante, dar care merit\
enumerate `n acest efort sus]inut de aducere a
anul IV (XII) nr. 2

mesajului m=ntuitor pe sticla televizorului. Este
vorba de Marie de Nazareth (1995) [i The Gospel
According to John (2004) – „Evanghelia dup\
Ioan“. Primul film se dore[te a fi o versiune original\ de „via]\ a lui Iisus“, `nf\]i[at\ mai ales prin
ochii mamei Sale. Reac]ia Bisericii a fost una
pozitiv\, cu prec\dere `n catolicismul occidental,
marcat de cultul Imaculatei Conceperi, `ns\, de
multe ori, planurile prezentate sunt neclare, `nc=t
spectatorul ajunge s\ nu [tie precis c=nd este
vorba despre Iisus, c=nd despre mama Sa. Cu o
difuzare „confiden]ial\ [i foarte restr=ns\“ pelicula S-a dovedit a fi un e[ec r\sun\tor, aceasta `n
condi]iile `n care regizorul, Jean Delannoy, a
prezentat filmul drept `ncununare a carierei sale.
Ultima produc]ie `n ordinea prezent\rii, remarcabil\ ca valoare este cea din 1964, Il
Vangelo secondo Matteo – „Evanghelia dup\
Matei“, a produc\torului italian Pier Paolo
Pasolini. Considerat „cel mai m\re] [i mai religios film f\cut vreodat\ despre Iisus“, a fost rec-

ompensat cu nenum\rate distinc]ii la Festivalul
Interna]ional de Film de la Vene]ia. Perioada este
marcat\ de un moment de cotitur\ pentru catolicism [i anume desf\[urarea lucr\rilor Conciliului
II Vatican (1962-1965), de aceea critica filmului
este formulat\ mai `nt=i de c\tre Biseric\, dup\ ce
pelicula este vizionat\ de cei opt sute de episcopi
prezen]i la Roma. Aprecierile pozitive fac referire `n primul r=nd, la „transpunerea biblic\,
simpl\ [i emo]ionant\ a mesajului social al
Evangheliei“, `n mod special iubirea lui Hristos,
apoi la lipsa laturei comerciale a filmului.
Autorul studiului, Teofan Mada, red\ `n continuare c=teva scene, care diferen]iaz\ produc]ia
lui Pasolini de celelate filme inspirate din
Evanghelie. Na[terea lui Iisus este `nso]it\ de
uciderea pruncilor, prezentat\ cu oroare, fapt ce `i
revolt\ pe privitori. Pildele biblice sunt abordate
foarte sumar, ilustrarea lor duc=nd la pierderea
simbolisticii puternice. Apoi suferin]ele hristice
sunt diminuate, r\stignirea din Il Vangelo secondo Matteo este aproape nes=ngeroas\, iar biciuirea nu este `nf\]i[at\ deloc. Instrumentele torturii de pe cruce sunt abandonate, ca un manifest
al regizorului `mpotriva „obsesiei Bisericii
Catolice `n ceea ce prive[te relicvele“.
Smochinul uscat de la sf=r[itul filmului este un
simbol al indiferentismului lumii fa]\ de mesajul
lui Hristos. (Pr. Daniel NICHITA, Biserica „Sf.
Gheorghe“ Tg. Ocna)
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~n perioada 15-117 februarie,
PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a participat la lucr\rile
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pe luna februarie 2012
1 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Deacu, Parohia „Izvorul
T\m\duirii“, Bac\u; Pr. Ionel Hrestic, Vaslui; Pr. Vasile
S=rcu, Parohia „Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Remus
Sc=ntee, Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Roman; d-nii
R\zvan Ionu] Badac [i Damian Vasilache.
2 februarie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat Sf=nta
Liturghie la Catedrala mitropolitan\ „~nt=mpinarea
Domnului“, Ia[i.
- a participat la [edin]a sinodului mitropolitan organizat\
la Centrul administrativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor;
3 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
5 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Grigore
Teologul“, Parohia Bol\t\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
6 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Precista Mare“,
Roman, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Roman. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a prezidat [edin]a pastoral-misionar\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Roman;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
7 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
8 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ilie Ursu, M\n\stirea „Sf. Ap.
Petru [i Pavel“, Lipova; Pr. Ioan Nastase, parohia Bote[ti,
Protopopiatul Roman; Pr. Gheorghe Agafi]ei, Parohia Miron
Costin; Pr. Traian Sandu, Parohia Secuieni, Protopopiatul
Bac\u; Pr. Vasile Pan]iru, Parohia „Buna Vestire“, Tg. Ocna;
Pr. Ionu] Iv\nescu, Parohia Ro[iori; Pr. Ionel Teodorescu,
Parohia Poieni]a; d-l C\t\lin H=ncu, Bac\u;
9 februarie
- a oficiat slujba de parastas `ntru pomenirea arhiereului
Ilarion Mircea B\c\uanul, `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt ocazional
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Palade, Parohia
„Na[terea Sf. Ioan Botez\torul“, Moine[ti [i dr. Ioan
}epordei, Roman;
10 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Lucian Butnaru, Centrul 115
Comunica]ii RMNC, Bac\u, Pr. Adrian Ghinea, Parohia
„Sfin]ii Voievozi“, {erb\ne[ti, Bac\u;
- a prezidat lucr\rile {edin]ei Permanen]ei Consiliului eparhial;
12 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
13 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Nicolae“,
Buhu[i, `nconjurat de preo]ii Protopopiatului Buhu[i. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a prezidat [edin]a pastoral-misionar\ trimestrial\ cu
preo]ii din Protopopiatul Buhu[i;
- audien]e [i lucr\ri de birou;
14 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
15-17 februarie
- a participat la lucr\rile Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne;

~n ziua de 26 februarie, PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului a oficiat
Slujba de parastas pentru pomenirea mitropolitului Visarion Puiu
18 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman.
19 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
20 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Stan, Parohia
Ghidion; Pr. Ionel Vasiloiu, Parohia H\ineal\;
21 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eprhial la
care au fost prezen]i [i p\rin]ii protopopi;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe Smerea, director
Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe“, Roman; Pr. Gheorghe
Agafi]ei, Parohia Miron Costin;
22 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat slujba de `nmorm=ntare a r\posatului C. Dragomir, la Biserca din Ive[ti, jud. Vaslui. A rostit cuv=nt ocazional;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Nicoar\, Parohia
Butn\re[ti; Pr. Gheorghe Chirica, Parohia Lunca; Pr. Liviu
D\nil\, Parohia Chetri[;
23 februarie
- a prezidat Conferin]a preo]easc\ administrativ\ organizat\ cu preo]ii din Protopopiatul Bac\u;
24 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Marari, Parohia Fundu
Tutovei; Pr. Ciprian Purice, Parohia B=lca; Pr. Gheorghe
Chirica, Parohia Lunca; Pr. Marius Cojocaru, Parohia Ca[in I;
25 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul
Gheorghe“, Parohia H=rja, Prot. One[ti. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;

- a vizitat A[ez\m=ntul social-filantropic pentru b\tr=ni
„Sf. Voievod {tefan cel Mare“, din Parohia H=rja;
26 februarie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parasheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de parastas pentru pomenirea mitropolitului Visarion Puiu; a rostit cuv=nt ocazional;
- a participat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. Acitit Rug\ciunea mare de
dezlegare [i a rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
27 februarie
- 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 administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a participat la cea de-a XII-a edi]ia a zilelor Mitropolit
Visarion Puiu, organizat\ la Muzeul de istorie Roman;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
Acitit Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt
duhovnicesc;
28 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la manifest\rile prilejuite de `mplinirea a 30
de ani de activitate a Centrului 115 Comunica]ii R.M.N.C. ;
Bac\u, unde a rostit o alocu]iune;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
Acitit Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt
duhovnicesc;
29 februarie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dat interviu la TV Impuls Bac\u;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul la
Biserica „Sf=ntul Dumitru“, Cartier Narcisa, Bac\u. Acitit
Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt duhovnicesc.
(a consemnat arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar
eparhial)
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