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~nvierea Domnului, o perpetu\ `nfiere a omului
Iubitului nostru cler,
cinului monahal [i tuturor
dreptm\ritorilor cre[tini
din aceast\ de Dumnezeu p\zit\
[i binecuv=ntat\ eparhie,
har, mil\ [i pace
de la ~ndur\torul Dumnezeu,
iar de la noi
p\rinteasc\ dragoste!
Iubi]ii mei fii duhovnice[ti,
Hristos a `nviat!
Dup\ ce am petrecut S\pt\m=na Patimilor, `n
care am retr\it cu evlavie ultimele momente din
via]a lui Iisus Hristos, Fiul Omului, Fiul lui
Dumnezeu, `ncepem o nou\ s\pt\m=n\ de bucurie duhovniceasc\, `n care fiecare zi este o
„Duminic\“, adic\ o zi a ~nvierii.
Iisus a murit vineri, c\tre orele 15 [i a fost
`nmorm=ntat imediat `ntr-un morm=nt nou, ce
apar]inea lui Iosif din Arimateea. Evident c\ se
`mplineau cuvintele Lui pe care le spusese mai
`nainte: „Vulpile au vizuini, iar Fiul Omului nu
are unde s\-{i plece capul“ (Matei 8, 20). ~n
acest sens, El, F\c\torul cerului [i al p\m=ntului,
nu avea nici locuin]\, deci nici loc unde s\ Se
`nmorm=nteze. A primit morm=ntul cu `mprumut, pentru trei zile, de la un p\m=ntean. A[adar,
moartea lui fizic\ a fost `ntru totul real\ [i evident\. Dup\ at=tea schingiuiri, b\t\i, cruce, El,
Omul Iisus, {i-a dat sufletul zic=nd: „S\v=r[ituS-a!“ (Ioan 19, 30).

~ngerii, martori ai ~nvierii
Din punct de vedere istoric, moartea lui
Hristos a survenit `n momentul c=nd la poporul
ales `ncepea Sabatul, o perioad\ de reculegere,
de repaus, c=nd nimeni nu se mai putea implica
`n preg\tirea ritualului `nmorm=nt\rii. La acea
vreme era mai important\ legea dec=t iubirea fa]\
de om, de aceea se ajunsese la o exagerat\ respectare a ei, de multe ori `n detrimentul a ceea
ce ea trebuia s\ protejeze. De aceea femeile
mironosi]e au a[teptat ner\bd\toare s\ treac\ timpul Sabatului [i a doua zi, „foarte de diminea]\“
(Luca 24, 1) au plecat cu grab\ la morm=nt pentru a `mplini practica iudaic\ de preg\tire a trupului celui mort, continu=nd ceea ce `ncepuser\
vineri sear\, `naintea Sabatului. Ele c\utau trupul
mort al Domnului, pe Care, `mpreun\ cu Iosif din
anul IV (XII) nr. 3-4

Arimateea [i Ioan, `l cobor=ser\ cu durere de pe
cruce. Au g\sit `ns\ morm=ntul gol [i ca martori
ai `nvierii doi `ngeri `n ve[minte str\lucitoare,
care le-au `nt=mpinat cu ni[te cuvinte memorabile: „De ce c\uta]i pe Cel viu `ntre cei mor]i? Nu
este aici, ci S-a sculat“ (Luca 24, 5-6). Aceast\
vestire a adev\rului `nvierii de c\tre `ngeri, precum [i `ncredin]area apostolilor despre aceasta
au constituit fundamentul divin al teologiei [i
credin]ei cre[tine, devenind constanta de care se
leag\ intim `ntreaga via]\ cre[tin\, ~nvierea
Domnului fiind nu doar un eveniment solemn la
care suntem chema]i s\ particip\m printr-o anumit\ preg\tire, `ntr-o anumit\ zi din an, ci o tr\ire
real\, cotidian\, o stare duhovniceasc\ permanent\ ce ne umple via]a.
Iubi]i fii `n Hristos,
De dou\ mii de ani ne raport\m vie]uirea la
adev\rul incontestabil al `nvierii [i continu\m s\
`l m\rturisim, con[tien]i fiind de valoarea lui,
asemenea Sf=ntului Pavel care spunea corintenilor: „Dac\ Hristos n-a `nviat, zadarnic\ este

atunci propov\duirea noastr\, zadarnic\ [i
credin]a voastr\“ (I Corinteni 15, 14). Acesta
este motivul pentru care de dou\ milenii m\rturisim liturgic: „Hristos a `nviat din mor]i, cu
moartea pre moarte c\lc=nd [i celor din
morminte via]\ d\ruindu-le!“. Aceasta presupune
c\ Iisus a `nviat prin puterea proprie.
~nvieri din mor]i au mai fost, scripturile
Vechiului Testament, dar [i Evangheliile consemn=nd c=teva tocmai pentru a confirma prin
Revala]ie faptul c\ adev\rata destina]ie a omului
nu este lumea aceasta. Noul Testament relateaz\
trei astfel de situa]ii, dar acestea nu au fost dec=t
reanim\ri, adic\ cei `nvia]i de Iisus au re`nceput
s\ tr\iasc\ asemenea celorlal]i oameni, relu=ndu[i via]a, supun=ndu-se legilor biologice, fiind
destina]i s\ moar\ din nou. Pentru Iisus, `nvierea
nu-i reanimare, ci este cu totul altceva. ~nvierea
Sa nu seam\n\ deloc cu cea a fiului v\duvei din
Nain, sau a lui Laz\r din Betania. Din relat\rile
evangheli[tilor, Iisus, dup\ `nviere, se comport\
ca un om normal, m=nc=nd cu apropia]ii S\i,
f\c=nd gesturi din ordinea uman\, pentru a
`ncredin]a pe contemporani de prezen]a Sa real\
`n aceast\ lume efemer\. ~ns\ via]a Sa era alta,
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a bulversat istoria umanit\]ii.
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Â adic\ avea un alt con]inut, iar fizicul S\u avea matele acestei lumi, dar nu mai apar]inea acestei Duhul profetul Isaia: „Pentru c\ Eu voi face
alte atribute, care nu mai apar]ineau acestei lumi.
Timpul, distan]ele, obstacolele nu mai contau
pentru El. ~n persoana M=ntuitorului Hristos se
manifesta o fiin]\ uman\ `nnoit\, diferit\ de cea
de p=n\ atunci. Persoana M=ntuitorului este `n
acela[i timp trup, dar duh mai bine zis, trup spiritualizat, `nduhovnicit. El trece prin u[ile `ncuiate
[i `n acela[i timp m\n=nc\ `mpreun\ cu Apostolii,
iar Toma probeaz\ veridicitatea prezen]ei Sale
trupe[ti. Este greu s\ descriem cum trupul `nviat
al M=ntuitorului este asemenea nou\ [i `n acela[i
timp diferit. Dup\ `nviere, trupul S\u p\stra stig-

lumi, ci unei lumi transfigurate. De aceea, evenimentul `nvierii lui Iisus a bulversat istoria
umanit\]ii.

Prin Hristos `nviat avem
garan]ia c\ putem accede
la ~mp\r\]ia cea ve[nic\
Prin `nvierea Lui, istoria lumii prime[te alte
atribute, un nou sens. De la `nviere se poate vorbi
despre o nou\ crea]ie. Este ceea ce anun]ase `ntru

ceruri noi [i p\m=nt nou. Nimeni nu-[i va mai
aduce aminte de vremurile trecute [i nim\nui nui vor mai veni `n minte, ci se vor bucura [i se vor
veseli de ceea ce Eu voi fi f\cut, c\ci iat\ `ntemeiez Ierusalimul pentru bucurie [i poporul lui
pentru desf\tare“ (Isaia 65, 17-18). Primul beneficiar al aceastei noi crea]ii de care vorbe[te inspirat profetul este Iisus `nviat, ceea ce spune [i
Sf=ntul Pavel c\ El este primul n\scut din
`ntreaga crea]ie (cf. I Coloseni, 1, 18). ~n persoana M=ntuitorului era concentrat\ `ntreaga
umanitate, iar `n acest sens El este primul Om
Care a `mplinit acest destin, travers=nd prin
moarte spre ~mp\r\]ia cea ve[nic\. ~mp\r\]ia
aceasta deschis\ de Fiul omului este preg\tit\
nou\. De aceea prin Hristos `nviat noi avem
garan]ia c\ vom accede la aceast\ `mp\r\]ie, unde
dragostea nu mai este impregnat\ de ambiguitate,
ci este pur\, c\ci Dumnezeu este totul `ntru toate,
iar lucrurile devin spirituale.
Iubi]i fii suflete[ti,

Icoana ~nvierii Domnului, realizat\ `n atelierele M\n\stirii Diacone[ti

Aceast\ nou\ crea]ie `n care Hristos este
primul n\scut poate fi experimentat\ `nc\ de aici;
ea nu este ipotetic\, este o realitate care este tr\it\
`nc\ din lumea aceasta. Dac\ `n Biserica lui
Hristos tr\im sensul profund al Botezului, sim]im
deja premisele acestei `mp\r\]ii. Pentru c\ `n
apele baptismale Hristos a l\sat germenii
~nvierii, fiecare din cei ce se afund\ `n astfel de
ape, ie[ind din ele devin fii ai noii `mp\r\]ii,
`mbr\ca]i cu hain\ luminoas\. Aceasta este de
fapt [i misiunea Bisericii: anun]area Evangheliei
[i botezul `n numele Preasfintei Treimi, semnific=nd comunicarea duhului lui Hristos `nviat
tuturor oamenilor.
„Pentru ce ne botez\m?“ se `ntreab\ episcopul cel mai `n]elept din toate timpurile al eparhiei noastre, Melchisedec {tef\nescu, `n cuv=ntul
s\u din S=mb\ta Mare a Pa[tilor. „Spre iertarea
p\catelor!“ ne r\spunde Biserica. Adic\, subliniind aceast\ idee, ne botez\m pentru sfin]irea firii
noastre cea p=ng\rit\ de p\cat prin nep\strarea
chipului lui Dumnezeu `n ea, pentru `ntoarcerea
la nevinov\]ia primar\ [i la iscusin]a spre fapt\
bun\ [i fericire. Noi ie[im din cristelni]\ ca fii ai
lui Dumnezeu cu dreptul de a mo[teni via]a
ve[nic\, deoarece aici ne-am `mbr\cat prin
credin]\ `n meritele R\scump\r\torului C\ruia ~i
apar]in toate bunurile vie]ii ve[nice. Astfel,
botez=ndu-ne spre iertarea p\catelor, noi ne scufund\m `n chip v\zut `n ap\ [i `n chip nev\zut `n
moartea [i s=ngele lui Hristos, `n harul Duhului
Sf=nt [i aceast\ scufundare face lucr\tor botezul
v\zut, cu ap\, care `n sine nu ar avea nicio lucrare
asupra sufletului. Dep\rta]i de la cristelni]\,
credin]a `n Cel r\stignit [i harul se va `ndep\rta
odat\ cu ea [i din aceast\ cauz\ nu va fi nicio
iertare de p\cate prin Botez. Lua]i Crucea [i
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Fiecare cre[tin trebuie s\ accepte s\ tr\iasc\ `n fiecare clip\
a vie]ii sale moartea [i `nvierea Domnului, adic\ s\ `n]eleag\ faptul
c\ via]a sa este o continu\ trecere prin moarte la o nou\ crea]ie.

de restaurarea chipului emblematic al celui mai
`nv\]at episcop al rom=nilor, organiz=nd diferite
manifest\ri cultural-religioase, puse sub genericul „Zilele Melchisedec {tef\nescu“. Acestea au
devenit ni[te trepte pe care urc=ndu-le descoperim una dintre cele mai mari personalit\]i
ce a risipit prin lumina `n]elepciunii sale `ntunericul sf=r[itului de veac al XIX-lea. Toate au culminat nu numai prin punerea `n eviden]\ a activit\]ilor [i operelor sale, ci [i prin dob=ndirea [i
restaurarea `ntregului ansamblu edilitar ce a
apar]inut ierarhului roma[can. Este o bucurie
pentru mine [i o mare `mplinire s\ [tiu c\ `ntreg
ansamblul melchisedechian s-a `nnoit [i personalitatea ierarhului academician a fost pus\ `n
panteonul marilor ierarhi care s-au preocupat de
dezrobirea neamului rom=nesc [i de definirea
identit\]ii Bisericii str\mo[e[ti.
Dac\ de 120 de ani Melchisedec `[i doarme
somnul de veci al\turi de fratele s\u, episcopul
Valerian {tef\nescu, `n ultimii ani se vorbe[te tot
mai mult de structurarea identit\]ii spirituale [i
culturale a poporului rom=n `ntr-o lume `n permanent\ schimbare [i secularizare. Or Episcopul
Melchisedec este unul dintre ierarhii rom=ni cei
mai ferven]i `n dob=ndierea acestor sfinte idealuri pentru neamul rom=nesc. Asemenea confratelui `ntru arhierie din Transilvalia, Sf=ntul
Ierarh Andrei {aguna, aici, `n Moldova, str\lucea
ca o lumin\ de Pa[ti pe care `ntunericul n-a
cuprins-o Episcopul Melchisedec, prin ortodoxia
credin]ei [i promovarea valorilor ei.
Iubi]i fii suflete[ti,
Av=nd at=ta nor de m\rturii [i at=tea exemple
pozitive de la `nainta[ii no[tri, nutrim speran]a c\
ve]i participa ca [i p=n\ acum la toate chem\rile
sfintei noastre Biserici [i ve]i r\spunde fiecare,
cu darul s\u, la statornicirea sfintelor tradi]ii
ortodoxe `ntr-o lume din ce `n ce mai nelini[tit\
[i bolnav\ `n sens spiritual. S\ ne rug\m lui
Hristos `nviat s\ ne dea r\bdare `n `ncerc\ri, `n
boli [i `n necazuri, ca izb\vindu-ne de duhurile
r\ut\]ii s\ sl\vim pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul
Duh, Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\!
~ncredin]=ndu-v\ de toat\ dragostea `n HristosDomnul, r\m=n al vostru p\stor sufletesc, care v\
dore[te tot binele [i m=ntuirea sufletelor!
Hristos a `nviat!
Adev\rat a `nviat!

Â botezul nu va mai fi.“ (Episcop Melchisedec {te-

f\nescu, Cuvinte din Cuv=nt).
A[adar, `n lumina crucii [i ~nvierii lui Hristos,
`n]elegem ceea ce este un cre[tin botezat. Fiecare
cre[tin trebuie s\ accepte s\ tr\iasc\ `n fiecare
clip\ a vie]ii sale moartea [i `nvierea Domnului,
adic\ s\ `n]eleag\ faptul c\ via]a sa este o continu\ trecere prin moarte la o nou\ crea]ie, p=n\
ajunge s\ se nasc\ `n via]a ve[nic\.
anul IV (XII) nr. 3-4

Prea iubi]i fii duhovnice[ti,
Anul acesta, ~nvierea Domnului ne aduce `n
memorie pe unul dintre cei mai importan]i episcopi predecesori ai no[tri, care a marcat timpul
s\u ca nimeni altul, Melchisedec {tef\nescu. Se
`mplinesc 120 de ani de la trecerea lui `n ve[nicia
lui Dumnezeu. Este binecunoscut faptul c\ din
anul 2000, Centrul nostru eparhial s-a preocupat

Al vostru p\stor [i pururea c\tre Domnul rug\tor,

Eftimie,
Arhiepiscop al Romanului
[i Bac\ului
Dat\ `n re[edin]a noastr\ arhiepiscopal\
de la Roman, aprilie 2012
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Practica Postului P\resimilor este
o institu]ie de origine apostolic\.

EDITORIAL

Postul Mare - c\l\toria spre `ntâlnirea
cu Hristos cel `nviat
Postul este o experien]\ de
via]\ `nt=lnit\ `n diverse
forme la toate religiile lumii.
Ini]ial, acesta era legat de
diferite ritualuri, `n special
de cele funerare, av=nd un
caracter cur\]itor. Ulterior,
a c\p\tat un caracter religios, fiind practicat ca mijloc de peniten]\ [i purificare, sau `n vederea ob]inerii unei st\ri metafizice
sau supranaturale. Conota]ia cea mai `nalt\ a
acestei experien]e ascetice sa reg\sit `n Cre[tinism,
postul cel adev\rat fiind
considerat un act de cult sau
act liturgic.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
~n Vechiul Testament, la poporul ales se
considera c\ postul era r=nduit de Dumnezeu,
toate prescrip]iile referitoare la timpul [i
modalitatea ]inerii lui fiind reglementate prin
dispozi]ii ce se reg\seau `n Lege. Pe l=ng\
postul s\pt\m=nal (Luca 18, 12) mai erau [i
posturi de circumstan]\, ]inute pentru evitarea m=niei divine. Se `nt=lnesc `ns\ [i posturi individuale de mai multe zile, cum ar fi
cel ]inut de Moise `n Sinai (Ie[irea 34, 28)
sau de c\tre Daniel `n Babilon (Daniel 10, 23). Cert este c\ postul alimentar era `nso]it de
rug\ciune [i p\rerea de r\u pentru p\catele
s\v=r[ite, pl=ngerea, pres\rarea cenu[ii pe
cap etc. Profe]ii au fost cei care au `ncercat
s\ accentueze latura spiritual\ a postului,
ferindu-l de formalismul `n care c\zuse,
asemenea tuturor actelor de cult ebraice, [i
conjug=ndu-l cu actele de milostenie [i poc\in]\ sincer\.

Postul, ascensiune ascetic\
spre ~nviere
~n practica cre[tin\ s-a accentuat `n special
sensul spiritual al postului, ca efort duhovnicesc
sus]inut, de dominare a pornirilor p\tima[e ale
trupului, care ar putea s\ subjuge fiin]a uman\ `n
integralitatea ei [i convertirea lor sub domnia
spiritului luminat de harul divin. Postul nu poate
fi privit unilateral, doar ca renun]are temporar\ la
satisfacerea unei nevoi alimentare, ci este `nainte
de toate un exerci]iu ascetic de `nnoire a vie]ii [i
redare a s\n\t\]ii spirituale printr-un echilibru
l\untric `n care spiritul luminat de Dumnezeu
orienteaz\ soteriologic fiin]a uman\ `n integralitatea ei. Despre un post des\v=r[it se poate vorbi
doar atunci c=nd ab]inerea alimentar\ este conjugat\ cu ascensiunea duhovniceasc\ a voin]ei [i
ra]iunii `ntr-o `ncercare de `nfr=nare [i cur\]ire.
Postul nu poate fi `n]eles doar ca efort spiritual
de `nvingere a r\ului din noi, ci [i ca dorin]a sublim\ de `n\l]are a fiin]ei p=n\ la asem\narea cu
Dumnezeu, p=n\ la gradul `n care hrana fizic\ nu
mai reprezint\ o necesitate, ea schimb=ndu-[i
radical substan]a [i devenind hrana spiritual\ a
prezen]ei iubitoare a lui Dumnezeu. Este motivul
pentru care spunem c\ Euharistia reprezint\
corolarul postului, motiva]ia fundamental\ a
nevoin]elor ascetice.

Nu putem concepe o motiva]ie pur medical\
a postului dec=t `n sensul unei vindec\ri ce se realizeaz\ prin intermediul Tainei [i al mijloacelor
eclesiale, ca „medicamente“ ce pot conduce la
s\n\tatea natural\ a omului `nduhovnicit. ~ns\
postul circumscris valorilor [i preceptelor medicinei moderne nu are valoare m=ntuitoare,
deoarece `i lipsesc tocmai „ingredientele“ care
din interior, `ntr-un efort deliberat transfigurator,
orienteaz\ pe om c\tre sursele existen]ei sale autentice: c\in]a, jertfa, evlavia.
~ntre cele patru posturi de peste an, cel mai
complex ca tr\ire duhovniceasc\, dar [i ca semnifica]ii religioase este Postul Mare. ~n primele
secole cre[tine, r=nduiala Bisericii prevedea
norme foarte precise de natur\ ascetic\ referitoare la preg\tirea necesar\ catehumenilor care `n
aceast\ perioad\ trebuiau s\ primeasc\ Botezul,
dar `n acela[i timp erau prev\zute [i norme referitoare la cei care primiser\ deja Botezul [i care se
nevoiau pentru `nt=mpinarea celei mai mari
s\rb\tori cre[tine. Practica Postului P\resimilor
este o institu]ie de origine apostolic\, ce de la
sf=r[itul secolului al III-lea a fost `mp\r]it\ `n
dou\ perioade distincte: postul prepascal [i postul Pa[telui. Abia dup\ Sinodul I ecumenic, `n
R\s\ritul cre[tin se va generaliza practica antiohian\ a postului de 7 s\pt\m=ni. De[i caracterul

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

6

Cronica Romanului

martie-aprilie 2012

Â

Postul Mare e `n acela[i timp o stare ce cuprinde `ntreaga
noastr\ fiin]\, o deschidere a inimii c\tre realit\]ile Duhului
pentru ca prin foamea [i setea fizice, ea s\ simt\ foamea
[i setea dup\ comuniunea cu Dumnezeu.

Scara Sf. Ioan Climax, o cale a virtu]ilor ce
au ca punct terminus `nt=lnirea cu Hristos

Â catehumenal al postului va fi `nlocuit treptat de

cel peniten]ial, sensul ini]ial al s\u r\m=ne neschimbat: ascensiune ascetic\ spre ~nviere.

Imnologia Postului Mare
sau c=ntecul lacrimilor
Pa[tile, ca destina]ie a c\l\toriei duhovnice[ti
a Postului Mare, este `n]eles nu doar ca o comemorare anual\ a unui eveniment biblic [i istoric, ci
mai ales ca o biruin]\ a mor]ii [i `nceput al unei
vie]i noi izvor=te din morm=ntul gol al lui Hristos
[i d\ruit\ nou\ `n ziua Botezului, c=nd ne-am `mbr\cat `n Hristos, trec=nd prin moartea [i ~nvierea
Sa. Aceast\ via]\ nou\ `n Hristos are capacitatea
de a ne schimba perspectiva `n]elegerii mor]ii a
c\rei natur\ a fost schimbat\ prin `ns\[i moartea
lui Hristos, Care a f\cut din ea o poart\ spre
Dumnezeu, o trecere de la via]\ spre adev\rata
Via]\. Tot complexul actelor liturgice din P\resimi au darul de a ne revela adev\rata calitate a
vie]ii spirituale `n Hristos, deschiz=ndu-ne perspectivei pascale, care este adev\ratul centru al
vie]ii liturgice a Bisericii. ~n felul acesta, anul
liturgic este orientat spre Pa[ti, iar Postul Mare
este mijlocul prin care tr\im Pa[tile nu ca pe o
ocazie de a experia variet\]i culinare, ci mai ales
ca pe un prilej de a ne elibera de omul cel vechi
[i de a intra `n atmosfera sf=nt\ degajat\ de omul
cel nou. Chiar dac\ institu]ia catehumenatului nu
mai exist\ ast\zi, postul, ca preg\tire a `nt=lnirii
cu darurile baptismale este `nc\ valabil deoarece
noi, de multe ori, chiar boteza]i, pierdem `n uitare
semnifica]ia lor (a darurilor) [i de aceea Pa[tile
este un timp al `ntoarcerii [i reactualiz\rii acesanul IV (XII) nr. 3-4

tora, iar postul, mijlocul ascetic de preg\tirea
pentru aceast\ `ntoarcere.
Postul Mare e `n acela[i timp o stare ce
cuprinde `ntreaga noastr\ fiin]\, o deschidere a
inimii c\tre realit\]ile Duhului pentru ca prin
foamea [i setea fizice, ea s\ simt\ foamea [i setea
dup\ comuniunea tainic\ cu Dumnezeu. Aceast\
stare [i atmosfer\ ce ne transfigureaz\ reies din
tonalitatea liturgic\ a slujbelor, din frumuse]ea
l\untric\ a t=nguirii imnologiei Triodului.
Rug\ciunea emblematic\ a Postului Mare este
„Rug\ciunea Sf=ntului Efrem Sirul“. Aceast\
rug\ciune ocup\ un loc important `n cadrul slujbelor specifice perioadei Triodului, ea con]in=nd
toate elementele pozitive [i negative ale vie]ii
spirituale, fiind o cale de cur\]ire a fiin]ei celui ce
se nevoie[te, de toate neajunsurile provocate de
patimile ce ne `ntunec\ `nt=lnirea filial\ cu Dumnezeu. Metaniile ce `nso]esc rostirea acestei rug\ciuni sunt acte psihosomatice ce semnific\ moartea fa]\ de p\cat [i `nvierea `mpreun\ cu Hristos.
Con]inutul liturgic al Triodului accentueaz\
latura peniten]ial\ a vie]ii duhovnice[ti [i atrage
aten]ia asupra `n]elegerii superficiale a postului,
indic=ndu-ne `n acela[i timp elementele ce ne pot
conduce la `n]elegerea adev\ratului sens al s\u,
ca `ntoarcere la via]a „normal\“, fireasc\ a comuniunii cu Dumnezeu: cur\]irea, dragostea jertfelnic\, cump\tarea, dreptatea, smerenia. Constanta
tematic\ pe care o `nt=lnim `n imnologia P\resimilor este rela]ia dintre r\stignire [i ~nviere, o
adev\rat\ pedagogie duhovniceasc\ ce traduce
liturgic planul divin de m=ntuire a omului [i
care indic\ faptul c\ orice suferin]\ uman\
`n umbra Crucii are ca finalitate bucuria `nt=lnirii cu Hristos. Fiecare dintre imnele c=ntate `n
cele 40 de zile ale
postului este o f\r=m\ de har a mesei
pascale ce anticipeaz\ ~nvierea, `ntro atmosfer\ de bucurie re]inut\, sobr\,
constituindu-se totodat\ ca adev\ratul imbold al efortului ascetic.
Canonul Sf=ntului Andrei Criteanul exploreaz\ ad=ncurile `ntunecate ale sufletului, revel=ndu-ne o
cunoa[tere real\ a lui, o necesitate a con[tientiz\rii prezen]ei p\catului p=n\ `n cele mai intime cute ale fiin]ei, precum [i dorin]a de reabilitare prin poc\in]\. Sufletul omului este prezentat
ca fiind parte integrant\ a luptei dintre Dumnezeu [i duhurile `ntunecate ale v\zduhului [i
martor al evenimentelor istoriei sfinte. Rolul Canonului este de a ne conduce prin poc\in]\ spre
`mp\carea cu Dumnezeu, ca deschidere a noastr\
spre iubirea Sa. ~n aceast\ atmosfer\ peniten]ial\,
`n care suntem introdu[i prin repetarea stihuluirefren „miluie[te-m\ Dumnezeule, miluie[te-

m\“, p\catul e v\zut ca o deviere a iubirii noastre
ce nu mai e orientat\ spre Dumnezeu, ci spre
crea]ie, `ntr-o atitudine idolatr\.

Postul sau pedagogia
peniten]ei [i a ascezei
C\l\toria Postului Mare are ca destina]ie
`nt=lnirea cu Hristos `nviat, iar `n aceast\ perioad\, fiecare sf=r[it al s\pt\m=nii este un timp
anticipativ al bucuriei `mp\rt\[irii din Lumina
nemuririi. De aceea, s=mbetele Postului Mare
sunt considerate zile de s\rb\toare. De altfel,
toate s=mbetele anului liturgic `[i g\sesc
`n]elesurile `n s=mb\ta `nvierii lui Laz\r, ca
`mplinire a promisiunii lui Hristos [i preambul al
`nvierii tuturor oamenilor `ntru El [i `n s=mb\ta
Pa[tilor, c=nd moartea este `n]eleas\ ca trecere
spre via]a nou\ `n Hristos. S=mbetele Postului
Mare sunt zile euharistice [i con]in `n acela[i
timp dimensiunea `nvierii ca speran]\ pentru cei
repausa]i care au adormit `ntru aceast\ n\dejde.
Cele dou\ s=mbete subliniaz\ adev\ratul `n]eles
al mor]ii `n Cre[tinism [i al rug\ciunii de
pomenire a mor]ilor.
Fiecare dintre duminicile Postului
Mare are dou\ semnifica]ii ce reies
pe de o parte din denumirea lor,
iar pe de alta din con]inutul
pericopei evanghelice specifice. ~n prima duminic\,
Biserica serbeaz\ biruin]a
Ortodoxiei asupra iconoclasmului, iar a[ezarea ei
la `nceputul postului
e semn c\ perioada

ce tocmai a `nceput este una
a luptei duhovnice[ti ce trebuie
s\ scape tendin]elor
idolatrizante fa]\ de
crea]ie [i `n acela[i timp
s\ fie urm\toare Chipului
ce a adus pe om din nefiin]\
la fiin]\. A doua duminic\, `nchinat\ Sf=ntului Grigorie,
ap\r\tor al harului [i luminii
necreate, e a[ezat\ `n aceast\ perioad\ pentru a se ar\ta
c\ orice efort uman independent de comuniunea haric\ cu Dumnezeu e sortit e[ecului [i nu are valoare soterio7

Â

Caracterul pascal al Potopului reiese din faptul
c\ el face trecerea de la o lume a p\catului
spre o lume a prezen]ei lui Dumnezeu.
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Â logic\. A treia duminic\ `nchinat\ Sfintei Cruci e

a[ezat\ la jum\tatea postului, deoarece noi `n[ine
trebuie s\ ne r\stignim acestei lumi pentru a
putea `mplini porunca lui Hristos (Marcu 8, 34).
Crucea Sa e cea care d\ sens celorlalte cruci [i are
putere m=ntuitoare, a[a cum cununa Sa de spini
d\ sens tuturor cununilor sfin]ilor mucenici. ~n
urm\toarele dou\ duminici, Biserica cinste[te pe
m\rturisitorii ascetismului cre[tin. Pe de o parte
Sf=ntul Ioan Sc\rarul exprim\ principiile ascetismului `n scrierile sale, iar pe de alta, Sf=nta
Maria Egipteanca le transpune `n via]a sa.
Scrierea Sf=ntului Ioan arat\ `n acela[i timp sensul ascendent al vie]ii duhovnice[ti, de tip
epectatic, pe care `l g\sim analizat [i la Sf=ntul
Grigorie de Nyssa, o cale a virtu]ilor ce au ca
punct terminus `nt=lnirea cu Hristos, o scar\ a lui
Iacov ce `l angajeaz\ pe om `ntr-un efort teandric
desp\timitor. Pe de alt\ parte, cei 47 de ani petrecu]i `n pustiu de c\tre Sf=nta Maria sunt calea
transfiguratoare a nevoin]ei pustiului care `ntr-o
anumit\ epoc\ cre[tin\ a fost patria pustnicilor.
Pomenirea lor `n post are rolul de a `ncuraja pe
cei care sunt angaja]i `n efortul duhovnicesc al
desp\timirii. ~n s\pt\m=na Floriilor, accentele ascetico-liturgice sunt orientate spre semnifica]iile
soteriologice ale `nvierii lui Laz\r [i `nf\]i[eaz\
pe Hristos Care Se `ndreapt\ spre acceptarea de
bun\voie a Crucii.
~n ceea ce prive[te `n[iruirea duminicilor dup\
con]inutul textelor scripturistice, ea trebuie
`n]eleas\ ca f\c=nd parte din programul catehetic
al perioadei de `nceput a Bisericii, ca preg\tire
liturgico-biblic\ `n vederea primirii lumin\rii de
c\tre catehumeni. Ele nu sunt prin aceasta mai
pu]in importante, av=nd `n vedere dispari]ia acestei institu]ii, ci se completeaz\ armonios ca semnifica]ii cu cele amintite anterior. De aceea se
poate observa `n `n[iruirea lor o ascenden]\ a tensiunii duhovnice[ti a sufletului care se apropie de
Hristos `nviat, un continuu urcu[ spre Ierusalim,
de aici [i `n]elesul de scar\ al postului. Dac\
`nainte de Duminica Sfintei Cruci Biserica ne
`ndeamn\ la introspec]ie, la concentrarea min]ii
asupra universului personal [i a luptei duhovnice[ti, `ncep=nd cu aceast\ duminic\ aten]ia e
acordat\ tainei suferin]ei lui Hristos, patimilor [i
mor]ii Sale. Fiecare citire scripturistic\ `n cadrul
cultului ne transpune `n evenimentul istorisit,
astfel `nc=t `n noaptea Pa[tilor, Hristos `nviat `i
face pe cei prezen]i martori oculari ai unui
eveniment ce s-a petrecut `ntr-un timp care nu
mai este evaluat din perspectiva succesiunilor
evenimentelor istorice, ci unul care este `nc\rcat
de prezen]a lui Dumnezeu. Hristos e prezent `n
fiecare clip\, a[a cum e prezent `ntreg `n fiecare
p\rticic\ euharistic\.

P\resimile [i semnifica]iile sale
Astfel, Postul Mare e consacrat unei anumite
perioade de timp nu `nt=mpl\tor, cele patruzeci

de zile fiind puse `n leg\tur\ cu evenimente biblice ce `ntregesc simbolic semnifica]iile sale,
atunci c=nd e propus spre analiz\ sufletul omului.
Potopul din vremea lui Noe (Facerea 7, 11-17) se
`ntinde pe o durat\ de 40 de zile [i 40 de nop]i din
porunca lui Dumnezeu, av=nd un dublu rol: pe de
o parte el trebuie s\ distrug\ crea]ia, care,
pierz=nd comuniunea cu Dumnezeu, st\tea sub
semnul mor]ii spirituale, al confund\rii crea]iei
cu Creatorul, iar pe de alta, el avea un rol
cur\]itor, trebuind s\ spele p\m=ntul de p\cate,
preg\tind `n felul acesta cadrul pentru actul
recreator al lui Dumnezeu. Pentru Noe, este un
angajament ce-l consacr\ unei misiuni a c\rei
ini]iere se petrece `n cele 40 de zile de priva]iuni.
Astfel, caracterul pascal al Potopului reiese din
faptul c\ el face trecerea de la o lume a p\catului
spre o lume a prezen]ei lui Dumnezeu, Noe `nsu[i
este cel ce se preg\te[te prin ascez\ pentru
aceast\ trecere, acest Pa[ti, a[tept=nd `nt=lnirea
cu Dumnezeu. Pe de alt\ parte, P\resimile `mprumut\ din semnifica]iile Potopului, pentru c\
aceast\ perioad\ de post e una a cur\]irii prin potopul lacrimilor [i priva]iunilor. Asemenea lui
Noe, cre[tinul trebuie s\ evite tenta]iile urm=ndu[i calea. La fel ca [i potopul, asceza are un dublu
aspect: pe de o parte ucide patimile [i
`ndep\rteaz\ r\ul, iar pe de alta `nal]\ sufletul `n
lumina prezen]ei lui Dumnezeu. Trupul
`nduhovnicit, ca templu-corabie `n care e prezent
Dumnezeu Ce st\ la c=rma fiin]ei noastre, devine
mediu propice [i unealt\ docil\ a sufletului ce

caut\ limanul `ndumnezeirii sale. La cap\tul potopului s-a aflat leg\m=ntul dintre Dumnezeu [i
om, ce garanta sus]inerea vie]ii a[a cum Hristos
`nviat e garan]ia [i `ncep\tura celor ce se
preg\tesc [i adorm `ntru aceast\ n\dejde.
Tot `n leg\tur\ cu cifra 40 este analizat [i timpul peregrin\rii prin pustiu a poporului ales, un
timp pascal al trecerii de la robie [i exil la
binecuv=ntarea p\m=ntului f\g\duin]ei (Deuteronom 7, 7). Aceast\ perioad\ este un timp al
`ncerc\rilor ce las\ `n urm\ o genera]ie nepreg\tit\ [i incompatibil\ cu planul lui Dumnezeu
[i preg\te[te o alta care va purta `n intimitatea
min]ii f\g\duin]a `ntrup\rii m=ntuitoare a lui
Mesia. Moise `nsu[i era de 40 de ani c=nd a fost
ales profetul eliber\rii. Postul s\u des\v=r[it de
40 de zile anticipeaz\ pe cel din Muntele
Carantaniei [i-l `nvrednice[te s\ primeasc\ Legea
din m=inile lui Dumnezeu. Ascensiunea sa ascetic\ `l face capabil de a vedea „spatele“ lui
Dumnezeu `n `ntunericul apofatic al Sinaiului [i-l
recomand\ ca fiind misticul Vechiului Testament.
Ascensiunea sinaitic\ a lui Moise este una pascal\, ce trece de la o lume idolatr\ la una a
prezen]ei inefabile a lui Dumnezeu Savaot
(Ie[irea 34, 28). Dac\ Moise a v\zut „spatele“ lui
Dumnezeu pe Sinai [i s-a mul]umit cu aceasta,
c=nd a venit plinirea vremii, pe Tabor, a fost
`nvrednicit s\-L vad\ „fa]a c\tre fa]\“, `nsemn=nd
prin aceasta c\ „cel ce se `nal]\ pe sine se va
smeri, iar cel ce se smere[te pe sine se va `n\l]a“
(Luca 18, 14). De aceea, perioada P\resimilor
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Perioada P\resimilor este una a ascensiunii
ce las\ `n urm\ grijile lumii [i ale trupului [i se `nal]\
pentru a r\mâne `n prezen]a lui Hristos `nviat.

Â este una a ascensiunii ce las\ `n urm\ grijile lu-

mii [i ale trupului [i se `nal]\ pentru a r\m=ne `n
prezen]a lui Hristos `nviat Ce-[i descoper\ chipul
`ndumnezeit [i coasta str\puns\. Cei care urc\
Golgota desp\timirii [i Sinaiul ilumin\rii sunt
preg\ti]i pentru a accede spre Ierusalimul unirii
cu Dumnezeu `ntr-un triptic al transfigur\rii
fiin]ei umane dup\ chipul [i asem\narea
Creatorului. A[a cum chipul lui Moise era luminat de prezen]a lui Dumnezeu din Sinai, fiin]a
cre[tinului devine lumin\ pentru c\ Cel r\stignit
[i `nviat {i-a f\cut s\la[ `n inima lui, lu=nd chip
euharistic `n el. Timp de 40 de ani evreii au fost
`nso]i]i de prezen]a lui Dumnezeu `n st=lpul de
foc [i nor la fel cum efortul ascetului cre[tin e
`ncurajat pe cale de prezen]a lui Hristos. Fiecare
post e un munte spiritual pe care trebuie s\-l escalad\m interioriz=ndu-ne `ntr-un mod tainic, [tiind c\ `n str\fundurile piscurilor sale omul cel
ad=nc al inimii se `mp\rt\[e[te din prezen]a
m=ntuitoare a lui Hristos: „dintru ad=ncuri am
strigat c\tre Tine, Doamne“.

Simbolistica cre[tin\
a num\rului 40
Post de 40 de zile au ]inut [i locuitorii cet\]ii
Ninive (Iona 3, 4) de la rege [i p=n\ la cei mai
tineri locuitori [i chiar animalele. Poc\in]a lor a
fost `ndreptat\ spre c=[tigarea milei [i iert\rii lui
Dumnezeu, Care hot\r=se distrugerea cet\]ii
p\c\toase [i anun]ase aceasta prin profetul S\u,
Iona. ~ntoarcerea lor exemplar\ de la p\cat a
schimbat planul lui Dumnezeu devenind paradigma extraordinar\ a comunit\]ilor care aflate `n
grele `ncerc\ri [i calamit\]i g\sesc refugiul [i salvarea `n implorarea ajutorului lui Dumnezeu prin
renun]are [i poc\in]\. Asemenea ninivitenilor,
fiecare cre[tin ce experiaz\ perioada postului
tr\ie[te cu speran]a iert\rii prin poc\in]\, el trece
ca [i ei de la p\cat la `nt=lnirea cu Dumnezeul
iert\rii ca o cetate poc\it\, ca un trup `n care
Dumnezeu e prezent, ca o biseric\.
Dup\ ce a pogor=t foc din cer mistuind jertfa
de pe Carmel [i a ar\tat pe adev\ratul Dumnezeu,
Ilie a st=rnit m=nia Isabelei care i-a promis
moartea. De aceea a plecat `n pustiu pentru a-[i
„ruga moartea“, `ns\ un `nger `l hr\ne[te cu p=ine
[i ap\ [i-i spune s\ plece `n muntele sf=nt al lui
Dumnezeu, Horeb. ~n spiritualitatea monastic\
r\s\ritean\, m=ncarea dat\ de `ngeri lui Ilie
devine hrana patruzecimii pentru cei ce [i-au
consacrat vie]uirea chipului `ngeresc [i alearg\
prin pustiul lumii acesteia pentru a se `nt=lni cu
Hristos `n Horebul medita]iei peniten]iale. Hr\nit
cu aceast\ m=ncare, Ilie poste[te 40 de zile (3
Regi, 19,8) trec=nd prin pustiu [i apoi va `nt=lni
`n Horeb pe Dumnezeu a C\rui prezen]\ va fi
sim]it\ ca o „adiere de v=nt lin“ (3 Regi 19, 12)
[i Care `l anun]\ c\ va fi ridicat la cer. Aceasta
este o `nt=lnire pascal\ cu Dumnezeu pentru Care
r=vna `l purtase prin cele mai grele `ncerc\ri,
anul IV (XII) nr. 3-4

pentru Acela[i Dumnezeu, Care, `n „r\coarea
serii“, dialoga `n Rai cu Adam [i Care `n P\resimi `nso]e[te efortul ascetic al celui ce cu r=vn\
sf=nt\ se mistuie de dorul dup\ Dumnezeu.

Postul `mpodobe[te
chipul l\untric al fiin]ei
~ns\[i via]a istoric\ a Fiului lui Dumnezeu st\
sub semnul aceluia[i num\r. Astfel, la 40 de zile
de la na[terea Sa este `nchinat la templu, casa
Tat\lui de a C\rui r=vn\ va fi mistuit [i pe care-l
va folosi ca paradigm\ a trupului S\u mort [i
`nviat dup\ trei zile. Prezen]a Sa la templu
elibereaz\ pe Simeon de suferin]a a[tept\rii [i-i
vindec\ ne`ncrederea, l\s=ndu-Se purtat pe
bra]ele sale.
Tot 40 este num\rul zilelor petrecute `n post
de Hristos pe Carantania, descoperindu-Se ca
Noul Adam care corecteaz\ neascultarea lui
Adam cel vechi prin stabilirea ordinii corecte a
valorilor `n cadrul vie]ii umane, d=nd `nt=ietate
celor de natur\ spiritual\. Cunoscutul dicton: „nu
tr\im ca s\ m=nc\m, ci m=nc\m ca s\ tr\im“ subliniaz\ tocmai faptul c\ hrana este creat\ de
Dumnezeu ca mijloc de comuniune cu El, ea
neput=nd avea [i d\rui via]\ `n sine. Adam ispitit
a gustat din hrana pe care a considerat-o

purt\toare de via]\ [i a dorit s\ fie asemenea cu
Dumnezeu, `n afara sau independent de El.
Consider=nd c\ hrana are via]\ `n ea `ns\[i [i c\ el
`[i poate `nsu[i aceast\ via]\, Adam a devenit
robul crea]iei prin m=ncarea din ea [i s-a
`ndep\rtat de Dumnezeu, Adev\ratul izvor al
vie]ii. A murit spiritual rup=nd leg\tura comuniunii cu Dumnezeu prin robia m=nc\rii. Noul
Adam, `n Carantania, `[i `ncepe activitatea prin
postire, restabilind leg\tura `ntre Dumnezeu,
via]\ [i hran\, ar\t=nd c\ adev\rata hran\ care
vindec\ [i sus]ine existen]a duhovniceasc\ a
omului este energia cuv=ntului divin: „nu numai
cu p=ine va tr\i omul, ci cu tot cuv=ntul care iese
din gura lui Dumnezeu“ (Matei 4). ~ntreita ispitire din finalul perioadei de post a Domnului
arat\ o dat\ `n plus faptul c\ `nfruntarea [i
biruin]a `n lupta cu r\ul nu sunt posibile f\r\
rug\ciune [i post. Aceste dou\ arme duhovnice[ti
au darul de a tempera dependen]a noastr\ fa]\ de
hran\ [i de a a[eza `n f\ga[ul natural acest afect
zidit de Dumnezeu `n\untrul fiin]ei noastre.
Citatul biblic „l\s=ndu-L diavolul, `ngerii `i slujeau“ (Matei 4, 11) `ntrupeaz\ scopul oric\rei asceze [i anume dob=ndirea vie]ii `ngere[ti. Orice
efort uman ne poate situa `n prezen]a transfiguratoare a luminii sau `n cea desfiguratoare a
`ntunericului - c=nd ced\m ispitelor, l\s=ndu-ne
prin[i `n cursele diavolului. Acest post al
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Cei care urc\ Golgota desp\timirii [i Sinaiul ilumin\rii
sunt preg\ti]i pentru a accede spre Ierusalimul unirii
cu Dumnezeu `ntr-uun triptic al transfigur\rii fiin]ei
umane dup\ chipul [i asem\narea Creatorului.

Â Domnului a devenit paradigma celor care se pe care a `nvins-o prin propria moarte, e un timp
preg\tesc pentru primirea tainei preo]iei, dar [i
pentru cei care duc=nd via]\ `ngereasc\, `n perioada P\resimilor se folosesc de aceast\ experien]\ ascetic\ a lui Hristos ca de un imbold care
s\ accentueze [i mai mult vie]uirea lor aspr\.
~n legea harului, via]a public\ de predicare a
Cuv=ntului m=ntuitor este de 40 de luni, iar
aceasta se interpune `ntre cele 40 de zile de post
total pe `n\l]imile Carantaniei [i cele 40 de ore
petrecute cu trupul `n tenebrele morm=ntului.
A[adar, 40 de luni este timpul activit\]ii mesianice a lui Hristos care L-a revelat ca ~mp\rat,
~nv\]\tor [i Arhiereu. Este timpul `n care Hristos
a vorbit [i `nv\]at ca nimeni altul, a vindecat
din\untru firea uman\ lovit\ de p\cat [i a s\v=r[it
minuni ce L-au ar\tat ca pe singurul [i adev\ratul
Dumnezeu. Este perioada smeririi Sale chenotice, ca `mplinire a ascult\rii fa]\ de Tat\l `n
iconomia rela]iei treimice cu lumea, o perioad\ a
suferin]ei [i dezam\girilor ce `n final, prin moarte
[i `nviere, au primit [i dat sens operei Sale de
m=ntuire a lumii.

Patruzecimea ascetic\
anticipeaz\ ~nvierea
De asemenea, 40 este num\rul orelor petrecute de Hristos `n\untrul p\m=ntului, `n moartea

al t\cerii c=nd `ntregul Univers a amu]it, a `ncremenit, v\z=nd pe D\t\torul vie]ii a[ezat `n
morm=nt ca un muritor. E timpul ce ne descoper\
taina atotprezen]ei lui Hristos Care era `n acela[i
timp „`n morm=nt cu trupul, `n iad cu sufletul, ca
un Dumnezeu, `n Rai cu t=lharul [i pe scaun
`mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul“, toate umpl=ndule Cel ce este necuprins. Este timpul izb\virii din
moarte a sufletelor drep]ilor Vechiului Testament, al biruin]ei `ntunericului mor]ii `n a[teptarea `nvierii, a[a cum `n Vinerea Mare c=nt\m `n
slujba Prohodului.
Num\rul zilelor petrecute de Hristos
`mpreun\ cu apostolii de la ~nviere [i p=n\ la
~n\l]area la cer st\, de asemenea, sub semnul
cifrei 40. E o altfel de prezen]\ tainic\ a
Domnului Care `ncredin]eaz\ pe apostoli de
veridicitatea `nvierii Sale [i anun]\ prezen]a Sa
euharistic\, interioar\, prin mijlocirea Duhului
Sf=nt. Aceast\ realitate a prezen]ei Sale probat\
de apostolul Toma anticipeaz\ Eshatonul, ziua a
opta, a `mplinirii umanit\]ii `ndumnezeite.
~n\l]area Sa la cer confirm\ dumnezeirea Sa [i `n
acela[i timp semnul recunoa[terii Sale de c\tre
cei ale[i `n momentul venirii Sale `n chip de
Judec\tor (Fapte 1,11). Cele patruzeci de zile de
la ~nviere p=n\ la ~n\l]are sunt transpuse liturgic
`n cultul Bisericii, fiind zile ale bucuriei
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`mp\rt\[ite de cre[tinii care m\rturisesc adev\rul
`nvierii dintr-o convingere ce izvor\[te din tr\irea
prezen]ei lui Hristos `nviat `n\untrul lor. Pentru
apostoli, aceast\ perioad\ a fost una a ascezei
spirituale a min]ii, o `ncordare a fiin]ei ce contrar
experien]ei lor anterioare, a cuno[tin]elor [i practicii religioase iudaice trebuiau s\ `n]eleag\ realitatea duhovniceasc\ a prezen]ei lui Hristos `nviat,
Cel ce a trecut prin u[ile `ncuiate [i `n acela[i timp
a m=ncat `n fa]a lor. Este vorba despre o experien]\ ce a `nsemnat corectarea [i des]elenirea
modului de a g=ndi a min]ii [i deschiderea ei intuitiv\ spre primirea lui Hristos-Adev\rul.
~n via]a cre[tin\, de asemenea, `nt=lnim `ntrebuin]at\ aceast\ perioad\ de 40 de zile atunci
c=nd ne referim la peregrinarea sufletului p=n\ la
judecata particular\ [i slujba Panaghiei. E o perioad\ de a[teptare `nfrico[at\ a verdictului dreptului Judec\tor care poate elibera sau `nrobi sufletul. Zilele de cur\]ie ale femeii ce a n\scut,
`mbisericirea pruncului, perioada de rug\ciune
special\ `n care cre[tinul se `ncredin]eaz\ ajutorului p\storului duhovnicesc `n vederea
ob]inerii unui r\spuns dumnezeiesc, postul `nchinat Na[terii Domnului, toate sunt puse `n leg\tur\
cu num\rul 40, care `n acest context are `n]elesul
de a[teptare [i preg\tire `n vederea cur\]irii [i
`nt=lnirii cu Dumnezeu.
Aceste m\rturii scripturistice fundamentate
pe valen]ele cifrei 40 `mbog\]esc semantic [i
simbolic [i dau sens Postului Mare, traduc=nd `n
acela[i timp liturgic ceea ce Biblia men]ioneaz\
ca adev\r istoric. Asprimea [i specificul acestei
perioade vor s\ ne scoat\ din rutina cotidian\ [i
din prizonieratul propriilor convingeri, spun=nd
c\ suntem pelerini `n lumea aceasta, administratori ai ei, c\ omul e rege al crea]iei [i nu rob al ei,
c\ lumea e fereastr\ prin care vedem pe
Dumnezeu [i nu dumnezeu `nsu[i, c\ trupul nu e
`nchisoare a sufletului sau singura realitate sortit\ dispari]iei `n neant, ci templu `n care e
prezent Duhul Sf=nt, c\ nu trebuie s\ fim dependen]i p=n\ la subjugare de realit\]ile lumii `n care
ne mi[c\m [i suntem. Roada postului este eliberarea de sub st\p=nirea nefireasc\ a fiin]ei umane
exercitat\ de lucrurile lumii [i rec=[tigarea
adev\ratei naturi duhovnice[ti izvor=te din rela]ia
cu Dumnezeu. ~n timpul postului foamea [i nu
m=ncarea devine o necesitate, pentru c\ foamea
de alimente ne descoper\ adev\rata ei natur\
care e spiritual\ [i `nseamn\ `n ultim\ instan]\
foamea de Dumnezeu. De aceea `n timpul postului noi ne hr\nim euharistic. ~n felul acesta,
postul fizic unit cu cel spiritual preg\tesc trupul
pentru a fi templu al prezen]ei lui Dumnezeu, iar
pelerinajul nostru pascal este o continu\ cobor=re `n str\fundurile fiin]ei, `ntr-o permanent\
nevoie de `nt=lnire cu Dumnezeu. Postul `ntr-o
oarecare m\sur\ trebuie s\ fie o continu\ stare
ascetic\ f\r\ sincope bulversante, o dorin]\
nepotolit\ de a sim]i pe Dumnezeu mereu
prezent, mereu mai aproape.
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EVENIMENT

Mii de suflete unite `n rug\ciune
`n Duminica Ortodoxiei, la Roman
Mii de credincio[i din Roman,
Bac\u, One[ti, Buhu[i, Sascut [i
Moine[ti s-au adunat `n centrul
municipiului Roman pentru a participa la prima procesiune cu sfintele
icoane organizat\ aici. Coordonat\
de PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
procesiunea din prima Duminic\ a
Postului Mare a demonstrat c\, `n
ciuda timpului nefavorabil [i a
problemelor cotidiene, credin]a
constituie un factor de unitate.
Dup\ orele pr=nzului, la sf=r[itul Sfintei Liturghii, roma[canii au `nceput s\ se adune `n fa]a statuii lui Roman Mu[at din centrul ora[ului. ~ncet, pe
str\zile l\turalnice [i-au f\cut apari]ia microbuze [i
ma[ini din Bac\u. Cu to]ii, tineri [i b\tr=ni, sfid=nd
v=ntul ar]\gos [i insistent, ]ineau, cu m=inile
`ncle[tate din cauza frigului, icoanele aduse pentru
procesiunea din Duminica Ortodoxiei. „Este pentru prima oar\ c=nd particip la un astfel de evenianul IV (XII) nr. 3-4

ment. Nu [tiu s\ mai fi fost o asemenea manifestare. Am venit s\ m\ rog la sfintele icoane `n
aceast\ zi din Postul Mare pentru s\n\tate,

m=ntuire, pentru familie [i pentru cei dragi“, aveau
s\ m\rturiseasc\ aproape la unison credincio[ii
prezen]i `n municipiul de pe malul Moldovei.
11

Â

~n ora[ul lui Roman Mu[at a r\mas
frumuse]ea [i bucuria primei procesiuni cu
sfintele icoane din Duminica Ortodoxiei!

EVENIMENT

Â Pelerinaj cu icoane
f\c\toare de minuni
~n decorul de iarn\ t=rzie, sfid=nd temperaturile sc\zute, copiii alergau f\c=ndu-[i cruce [i s\rut=nd icoanele ]inute pe bra]e de p\rin]ii sau bunicii
lor, rememor=nd parc\ bucuria prilejuit\ de biruin]a definitiv\ a sfintelor icoane `n veacul al IX-lea.
C\ldura credin]ei micu]ilor se r\sfr=ngea `n ochii
p\rin]ilor care p\reau a se umple [i ei de darurile
Duhului Sf=nt rev\rsate cu at=ta generozitate `n
sufletele acestor copii. ~n acordurile c=nt\rilor
psaltice intonate de tinerii de la Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe“, la un moment dat, purtate
solemn de preo]i, au fost aduse [i 15 icoane din
cele men]ionate de episcopul Melchisedec {tef\nescu `n „Tratat despre cinstirea [i `nchinarea icoanelor `n Biserica Ortodox\ [i despre icoanele f\c\toare de minuni din Rom=nia“. Còpii sfin]ite ale
acestor icoane au fost dispuse `n semicerc, l=ng\
statuia lui Roman Mu[at, sub coordonarea p\rintele eclesiarh Andrei Ioni]\. Privind acest decor
aveai impresia c\ ora[ul de pe malul Moldovei a
`nsumat pentru c=teva ore cele mai elocvente
reprezent\ri ale Maicii Domnului din m\n\stirile
moldave [i muntene. Al\turi de ele, pe o m\su]\, a
fost a[ezat\ [i racla cu sfintele Moa[te din Catedrala Arhiepiscopal\.

Binecuv=ntarea arhiereasc\
Cu privirea plecat\ [i rug\ciunea murmur=nd
pe buze, credincio[ii p\[eau discret prin fa]a lor,
l\s=nd frun]ile s\ ating\ odoarele sacre pentru
c=teva clipe. Prin evlavie [i smerenie, `nchin=nduse, ace[tia au transformat inima urbei roma[cane
`ntr-o capital\ a dreptei credin]e. ~n jurul orelor
16.00, `n mijlocul mul]imii, au sosit [i „Sf=nta de
la Trife[ti“ [i Icoana Preacuratei Fecioare de la
m\n\stirea Giurgeni. A sosit apoi [i Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul, des\v=r[ind trupul
Bisericii v\zute: episcop, cler [i credincio[i. Pe
masa dinaintea ierarhului, un bol cu ulei [i un altul
cu f\in\, care al\turi de inima `nfr=nt\ [i smerit\ a
fiec\rui cre[tin, constituie jertfa oamenilor pentru
Dumnezeu. At=t de pu]in [i at=t de simplu pentru
Creator! Episcopul a mul]umit tuturor pentru fap-

tul c\ au r\spuns la chemarea Bisericii din prima
Duminca a Postului Mare, pentru ajutorul acordat
Fondului Central Misionar [i, binecuv=nt=ndu-i pe
credincio[i, a `nceput Procesiunea. La un moment
dat, Preasfin]ia Sa a rostit rug\ciunea de sfin]ire a
icoanelor, `ndemn=ndu-i pe cei prezen]i s\ ridice
icoanele. Chemarea ierarhului a transfigurat pia]a
Roman Mu[at `n pia]a icoanelor. Apoi, o m=n\
`ntins\ a ierarhului a dezlegat mul]imea pelerinilor
s\-[i `ndrepte pa[ii spre Catedrala Arhiepiscopal\.
~n imne [i rug\ciuni, soborul celor peste 100 de
preo]i [i miile de credincio[i au pornit u[or `n procesiune. „Ap\r\toare Doamn\, pentru biruin]\“,
„Cu noi este Dumnezeu...“ [i multe alte r\sunau pe
strada principal\ a ora[ului. C=nt\rile p\reau c\
str\bat toate str\zile, sute de chipuri i]indu-se de
dup\ perdelele apartamentelor din zon\, curioase
s\ aud\ melosul bizantin.

Botezul credin]ei
La scurte intervale de timp, se f\ceau popasuri
cu citiri din Sfintele Evanghelii [i rug\ciuni de dezlegare, amintindu-li-se tuturor c\ anul acesta e
„Anul Sf=ntului Maslu [i `ngrijirii bolnavilor“. Cui
mai p\sa c\ v=ntul [fichuia cu `nd\r\tnicie chipurile credincio[ilor? Mul]imea-[i exprima credin]a
a[a cum poate n-a f\cut-o vreodat\: public, sincer
[i entuziast. Dup\ aproape dou\ ceasuri, roma[-

canii, b\c\uanii, one[tenii, buhu[enii, moine[tenii
[i sascutenii au ajuns `n curtea Arhiepiscopiei.
Trebuia doar s\ fi rostit `n g=nd Rug\ciunea
Domneasc\ [i vedeai cum aleile, altminteri generoase [i spa]ioase, devin ne`nc\p\toare pentru
credincio[i. Din agheazmatarul situat l=ng\ catedral\, `nconjurat de sfintele icoane, ierarhul a citit
ultima rug\ciune din Taina Sf=ntului Maslu. „Nu
pun m=na mea...“ `i `nv\luia ruga arhiereasc\ pe
to]i cei de fa]\, care [i-au plecat capetele spre
p\m=nt. Aveai impresia c\ episcopul [i-ar fi dorit
s\ poat\ ajunge s\-i binecuvinteze pe to]i! Dar cum
s\ ajungi la at=tea suflete `n c=teva momente, dac\
nu doar prin puterea rug\ciunii [i a dragostei lui
Hristos! „Bunul Dumnezeu s\ v\ binecuvinteze pe
to]i, pentru credin]a [i dragostea pe care le-a]i
manifestat `n aceast\ Duminic\ a Ortodoxiei“,
avea s\ `ncheie PS P\rinte Episcop Ioachim, coordonatorul organiz\rii acestei prime procesiuni din
municipiul Roman. Pu]in dup\ orele 18.00, evenimentul s-a `ncheiat. Mirui]i cu untdelemn sfin]it,
oamenii au plecat spre casele lor, f\c=ndu-[i cruce
[i mul]umind Bunului Dumnezeu! Ie[ind pe sub
turnul clopotni]\, `i puteai vedea cum, `nfofolinduse mai stra[nic mergeau spre cas\. Se l\sa gerul [i
unii au `nceput s\-l simt\. Peste toate `ns\, `n
ora[ul lui Roman Mu[at a r\mas frumuse]ea [i bucuria primei procesiuni cu sfintele icoane din
Duminica Ortodoxiei! (pr. Ctin GHERASIM)
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BISERIC| {I
SOCIETATE
Activit\]i culturale [i social-misionare
desf\[urate `n perioada Postului Mare
Pe parcursul Postului Mare, `n
toate protopopiatele din Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului
s-au desf\[urat activit\]i culturale, sociale [i pastoral-misionare menite s\ atrag\ aten]ia
asupra cultiv\rii virtu]ilor cre[tine, care trebuie s\ se adauge
postului alimentar, pentru a-i
conferi acestuia valoare duhovniceasc\, cu scopul de a ne cur\]a haina sufletului `n a[teptarea
~nvierii Domnului.
~n contextul maifest\rilor dedicate Anului
Omagial al Sf. Maslu [i `ngrijirii bolnavilor, miercuri, 21 martie 2012, un impresionant sobor de
preo]i a s\v=r[it slujba Sf=ntului Maslu `n parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“ din Moine[ti.
~n fiecare s\pt\m=n\ din Postul Mare, `n special `n zilele de miercuri [i vineri, la mai multe
parohii din Protopopiatul Moine[ti s-a s\v=r[it
Taina Sf=ntului Maslu de ob[te, pentru folosul
credincio[ilor.
„Este continuarea unei lucr\ri misionare devenite deja tradi]ie la Moine[ti, cu at=t mai mult
cu c=t anul acesta st\ sub semnul «Anului omagial al Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor»“ – a declarat p\rintele protopop, pr. dr.
Costel Mare[.
Periplul duhovnicesc al slujirii Sf=ntului
Maslu de ob[te a cuprins o zon\ larg\, din partea
cea mai `ndep\rtat\ a protoieriei, cu parohiile
Cotumba [i Camenca, p=n\ la Pietrosu, M\gire[ti,
St\ne[ti, Poduri [i parohiile de pe valea Tazl\ului:
B\se[ti, Rom=ne[ti, En\che[ti, Solon], Cornet,
Leontine[ti [.a.
Dup\ s\v=r[irea slujbei `n sobor, corala a
sus]inut, `n fiecare parohie, un mini-concert de
c=nt\ri specifice Postului Mare.

ci transfigureaz\“, sus]inut\ de PS Dr. Ioachim
B\c\uanul pe 18 martie; „Maica Domnului –
Bunavestire a Postului“, ce a avut loc pe 25 martie, av=ndu-l ca invitat pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie

„Andrei {aguna“ din Sibiu [i „Patimile cele f\r\
de voie, semnul iubirii milostive a lui Dumnezeu“, sus]inut\ pe 26 martie de c\tre pr. prof.
univ. dr. Ioan Cristinel Te[u, profesor la Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i.
~n cadrul conferin]ei „~n Iisus Hristos suferin]a nu desfigureaz\, ci transfigureaz\“, sus]inut\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul `n Sala
mare a Prim\riei Moine[ti, a avut loc [i lansarea
c\r]ii „Trepte spre ~nviere - Convorbiri duhovnice[ti `n Postul Mare“, realizat\ sub coordonarea p\rintelui protopop Costel Mare[ [i ap\rut\ la
Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului. Volumul reune[te cele trei conferin]e
sus]inute `n Postul Mare al anului trecut (2011).
„Coordonatorul serilor duhovnice[ti din municipiul petroli[tilor, p\rintele protopop Costel
Mare[, a avut frumoasa idee de a aduna `ntr-un
volum lucr\rile sus]inute `n sala de [edin]e a
Prim\riei Moine[ti. Volumul recompune etapele
unui dialog duhovnicesc deschis, ce a avut un
ecou transfigurator `n min]ile [i inimile ascult\torilor prezen]i, amplific=ndu-se [i transform=ndu-se `n iubire, milostenie, fapte bune [i d\ruire.
Ideea de a transpune aceste dialoguri `ntr-o
carte pare a fi extraordinar de bun\, pentru faptul c\ ar putea continua lucrarea unor cuvinte

A doua edi]ie a conferin]elor
„Trepte spre ~nviere“
~n perioada 18-26 martie s-a desf\[urat la
Moine[ti, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, seria prelegerilor duhovnice[ti
„Trepte spre ~nviere“. Programul a inclus conferin]a „~n Iisus Hristos suferin]a nu desfigureaz\
anul IV (XII) nr. 3-4

~n perioada 18-26 martie, la Moine[ti, a avut loc
a doua serie a conferin]elor „Trepte spre ~nviere"

13

Â

~n ziua de 8 martie, la Centrul Reziden]ial „S
Sf. Voievod
{tefan cel Mare“ Hârja, a avut loc o activitate organizat\ de
{coala General\ „G
Ghi]\ Mocanu“ [i Protoieria One[ti.

Â ziditoare `n inimile cititorilor, de data aceasta“,
spune PS Ioachim B\c\uanul, `n prefa]a c\r]ii.

„Parcurg=nd r=ndurile aceste c\r]i, cititorul
va descoperi, `ntr-o lume tot mai gr\bit\ [i mai
superficial\, suflul unei tr\iri duhovnice[ti autentice, dar [i r\spunsuri la multe din `ntreb\rile
care ne fr\m=nt\ ast\zi. (...)
Prin acest demers editorial nu ne facem dec=t
o fireasc\ datorie, aceea de a m\rturisi Adev\rul,
Care este Hristos, adun=nd `n m\nunchi experien]a distin[ilor no[tri invita]i, pentru a oferi tinerilor care ~l caut\ pe Hristos [i credincio[ilor care
doresc s\-L urmeze pe Hristos, o chemare la Via]\.

Tineri one[teni
`n sprijinul
persoanelor
institu]ionalizate
S\rb\toarea pascal\ este, `n fiecare an, un
prilej s\ devenim mai buni [i mai darnici cu
cei din jur. De aceea, `n cadrul tuturor parohiilor de pe cuprinsul Protopopiatului One[ti, se
str=ng ofrande care vor fi `mp\r]ite celor afla]i
`n suferin]\. ~n aceste activit\]i filantropice
sunt implica]i [i elevi de la mai multe [coli
generale din municipiul One[ti.
Astfel, `n ziua de 8 martie, la Centrul
Reziden]ial „Sf. Voievod {tefan cel Mare“
H=rja, a avut loc o activitate organizat\ de
{coala General\ „Ghi]\ Mocanu“ [i Protoieria
One[ti. Copiii au sus]inut un program artistic,

Preciz\m c\ fondurile ob]inute din difuzarea ei vor
fi folosite la continuarea lucr\rilor de construc]ie a
viitorului Centru administrativ [i social-filantropic
al Protopopiatului Moine[ti, cartea fiind `n felul
acesta o c\r\mid\ la temelia zidirii duhovnice[ti a
cititorului, dar [i a edificiului sus-amintit“, a subliniat p\rintele protopop, pr. dr. Costel Mare[.

~n sprijinul b\tr=nilor [i copiilor
din familii defavorizate
~n cadrul programului social prin care protoieria ofer\ o mas\ cald\ pe zi unui num\r de 20
de copii, din [colile din Pr\je[ti (M\gire[ti), Moi-

au oferit flori, mici daruri [i felicit\ri care au
bucurat sufletele b\t=nilor singuri [i afla]i `n
suferin]\. Elevii acestei [coli sunt implica]i de
doi ani de zile `ntr-un proiect intitulat „Cine
nu are b\tr=ni s\-[i cumpere“, `n cadrul c\ruia
elevii desf\[oar\ diverse activit\]i dedicate
b\tr=nilor, `ndruma]i de profesoara de religie
Otilia B=rg\oanu [i de asistentul social al protoieriei One[ti, Raluca Alupei.
Un alt grup de elevi din cadrul aceleia[i
[coli a vizitat Centrul Reziden]ial „Alexandra“
din One[ti pentru copii cu dizabilit\ti. Micii
voluntari cre[tini s-au jucat, au c=ntat [i au
oferit cadouri copiilor interna]i, urm\toarea
activitate planificat\ fiind ca `n S\pt\m=na
Patimilor s\ mearg\ la casele b\tr=nilor cu
daruri. ~n S\pt\m=na Luminat\, ca `n fiecare
an, ei vor fi al\turi de persoanele private de libertate din Spitalul Penitenciar [i Centrul de
Reeducare T=rgu Ocna, unde vor `mp\r]i
daruri specifice acestei Sfinte S\rb\tori. (Raluca ALUPEI, asistent Protoieria One[ti)

BISERIC| {I
SOCIETATE
Lansarea CD-ului
„Eu sunt ~nvierea“
La Moine[ti a avut loc duminic\, 25 martie,
lansarea CD-ului „Eu sunt ~nvierea!“, cu c=nt\ri
ale Corului „Resurrectio“ al Liceului Teoretic „Spiru Haret“ din municipiu, dirijat de prof. Gabriela
Biea. Evenimentul s-a desf\[urat `n cadrul celei
de-a doua conferin]e din cadrul serilor duhovnice[ti „Trepte spre ~nviere“ organizate de protoieria
Moine[ti, `n colaborare cu Prim\ria Moine[ti [i
Liceul Teoretic „Spiru Haret“. CD-ul cuprinde un
fragment din Paraclisul Maicii Domnului, Lumin=nda Sfintelor Pa[ti, Condacul Sfintelor Pa[ti,
c=nt\rile „Ziua ~nvierii“ [i „Eu sunt ~nvierea“.
Acest proiect a fost realizat `n colaborare cu
Protopopiatul Moine[ti [i sponsorizat de c=teva
parohii din zon\: Parohia Poduri, Parohia Valea{o[ii, Parohia M\gire[ti [i Parohia Ciob\nu[Straja. Fondurile ob]inute prin difuzarea acestui
material vor fi folosite pentru sus]inerea activit\]ilor social-filantropice ale corului. „Doamna
profesoar\ Gabriela Biea a preg\tit un cor de
elevi `n ni[te timpuri `n care tineretul este preocupat de cu totul alte lucruri [i alte moduri de a[i petrece via]a. Copii ace[tia nu au studii muzicale, nu au studii de conservator, dar c=ntarea
lor sun\ at=t de armonios [i de cald, `nc=t par un
cor de teologi. Din toat\ inima le mul]umesc pentru aceast\ ocazie oferit\, ca noi s\ ne sim]im mai
bine, s\ uit\m de grijile cele lume[ti [i s\ fim mai
aproape de cele sfinte“, a declarat prof. Cornelia
Lupe[ `n cadrul festivit\]ii de lansare.
„Ceea ce ne face diferi]i unul fa]\ de cel\lalt,
pe noi oamenii, este sistemul de valori `n care
credem. Acesta ne define[te ca indivizi [i ca
grupuri. Cu un sistem de valori ie[im din familie,
cu un sistem de valori ie[im din [coal\, un sistem
de valori promov\m `n r=ndul persoanelor cu
care venim `n contact [i a acelora pe care le educ\m ca dasc\li. Felul `n care putem forma un sistem de valori dezirabil elevilor no[tri este fr\m=ntarea care ne urm\re[te [i pe care o urm\rim
`n parcursul nostru social, familial, profesional [i
care st\ la baza activit\]ii noastre didactice. Cu
mult\ durere `n suflet constat c\ rom=nii au uitat
`nsemn\tatea unor date de referin]\ din istoria
neamului. Membrii corului „Resurrectio“, dornici s\ participe la tot felul de activit\]i artistice,
nu numai c\ `[i fixeaz\ aceste repere istorice, dar
rela]ia lor cu [coala, familia, Biserica, societatea, va fi substan]ial `mbog\]it\“, ne-a declarat
prof. Gabriela Biea, dirijoarea corului.
Corul Liceului Teoretic „Spiru Haret“ a fost
`nfiin]at la `nceputul anului 2010, sub coordonarea profesoarei Gabriela Biea. Pe 3 aprilie
2011, `n cadrul conferin]ei care l-a avut ca invitat pe Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
corul a primit binecuv=ntarea Preasfin]ia Sale
de a-[i continua misiunea, cu numele „Resurrectio“. (pr. Ciprian OLTEANU)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

14

Cronica Romanului

martie-aprilie 2012

~n parohiile „S
Sf. Nicolae“,, „S
Sf. Trei Ierarhi“,, Orbic
[i „S
Sfânta ~nviere“ din Buhu[i vor fi distribuite mai multe
pachete cu alimente, articole vestimentare [i de igien\, precum
[i ajutoare financiare unui num\r de 40 familii defavorizate.

1 aprilie 2012 – comemorarea
victimelor masacrului
de la F=nt=na Alb\

Â ne[ti, dar [i din c=teva parohii, au fost selecta]i curs de eseuri – „S\n\tatea ca dar al lui Dumc=]iva copii care au primit haine, juc\rii [i `nc\l]\minte. Darurile au fost trimise din Brussels,
Luxembourg [i Maastricht, de aceia[i colaboratori care au ini]iat [i programul social sus-amintit.
~n cadrul parteneriatului cu Centrul de
~ngrijire [i Asisten]\ pentru Persoane V=rstnice
R\chitoasa – Bac\u, Protoieria Moine[ti, prin
parohiile sale, `ntre care s-a eviden]iat parohia
Apa-As\u, a donat Centrului R\chitoasa 40 m3
lemn de foc, 100 de litri ulei alimentar, 100 de
kg. de zah\r, 100 de kg.de f\in\ de gr=u, 100 de
kg. de orez, 32 de kg. de paste f\inoase, 60 de
kg. de bulion.

~nt=lnire cu profesorii de religie
~n vederea ini]ierii unei colabor\ri ce se va
desf\[ura pe parcursul `ntregului an [i care va
avea ca principal scop realizarea unor activit\]i
de parteneriat, p\rintele protopop a participat la
cercul profesorilor de religie din zona Moine[ti,
propun=nd organizarea, `ncep=nd cu luna
februarie, `n cadrul unit\]ilor de `nv\]\m=nt, a
unor manifest\ri comune ale Bisericii [i {colii,
prin colaborarea dintre profesorii, `nv\]\torii,
profesorii de religie [i preo]ii din Protopopiatul
nostru. Astfel, s-au planificat activit\]i precum:
organizarea unei expozi]ie de icoane, a unui conanul IV (XII) nr. 3-4

nezeu [i responsabilitatea uman\“, premiat de
Protopopiatul Moine[ti, ini]ierea unor colecte organizate de elevi [i distribuirea de ajutoare bolnavilor nespitaliza]i, precum [i sus]inerea unor
ore de religie `n cadrul c\rora preo]i din Protopopiat vor ar\ta `nsemn\tatea slujirii bolnavilor [i
vor detalia teme din cadrul Programului-cadru al
Patriarhiei Rom=ne, propus cu prilejul Anului
Omagial 2012.

La F=nt=na Alb\, pe 1 aprilie 1941, `n Duminica Pa[telui, trupele sovietice au executat f\r\ mil\ un
num\r de aproximativ 3.000 de civili rom=ni, locuitori din satele de pe Valea Siretului, care `ncercau s\
se retrag\ din Bucovina de Nord, anexat\ de ru[i, `n
teritoriile noastre. La 71 de ani de la aceast\ pagin\
`ns=ngerat\ a istoriei noastre, 1 aprilie 2012 devine
prima comemorare oficial\ a acestei jertfe pornite
din dorul de libertate, de credin]\ [i de unire.
Legea 68 din 10 mai 2011 instituie ziua de 1
aprilie ca „Zi na]ional\ de cinstire a memoriei
rom=nilor - victime ale masacrelor de la F=nt=na
Alb\ [i alte zone, ale deport\rilor, ale foametei [i
ale altor forme de represiune organizate de
regimul totalitar sovietic `n }inutul Her]a, nordul
Bucovinei [i `ntreaga Basarabie“.
Cu acest prilej, protopopiatul Moine[ti a organizat `n mai multe parohii slujbe de pomenire a
victimelor, lans=nd totodat\ parteneriatul
educa]ional „F=nt=na Alb\ - eroi martiri ai neamului rom=nesc“. ~n perioada aprilie – mai 2012,
Protoieria Moine[ti [i un grup de c=teva parohii,
`n parteneriat cu Inspectoratul {colar Jude]ean
Bac\u, Colegiul Na]ional „Vasile Alecsandri“
Bac\u, Liceul Teoretic „Spiru Haret“ Moine[ti,
{coala cu clasele I-VIII En\che[ti (Bere[ti-Tazl\u)
[i Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“, vor colabora `n cadrul acestui parteneriat educa]ional.
Pe 1 aprilie, dup\ Sf=nta Liturghie, `n parohiile implicate `n proiect a fost oficiat un parastas de
pomenire a victimelor masacrelor. Apoi, elevii au
sus]inut un program artistic [i au depus coroane [i
flori la monumentul eroilor. Activit\]ile urmeaz\
s\ continue la clas\ `n s\pt\m=nile urm\toare,
`ncheindu-se cu vizitarea Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu“ din Bac\u. (pr. Ciprian OLTEANU, Secretar Protoieria Moine[ti)

Mângâiere pentru cei afla]i
`n `ntristare [i suferin]\
Cu prilejul sfintelor s\rb\tori de Pa[ti, `n Protoieria Buhu[i vor fi organizate mai multe activit\]i filantropice precum organizarea de colecte `n vederea ajutor\rii familiilor nevoia[e, vizite
la familiile cu mul]i copii [i cu risc social, precum [i la persoanele singure, nedeplasabile, cu
handicap. Cei aproape 68 de bolnavii de la sec]ia Psihiatrie Cronici a Spitalului or\[enesc Buhu[i
- singura din jude]ul Bac\u destinat\ bolnavilor de acest fel - vor primi o mas\ cald\, la pr=nz,
timp de opt zile, `n perioada 15 aprilie 2012 - 23 aprilie 2012.
Ac]iunea social-filantropic\ se va desf\[ura cu binecuv=ntarea PS Ioachim B\c\uanul, din
ini]iativa [i sub `ndrumarea Pr. Protopop Vasile Cozma, cu participarea parohiilor arondate protoieriei Buhu[i (Bahna, Izvoare, }uscani, Bro[teni, C=rligi, Moldoveni II, Hociungi II, G=rlenii de
Sus, Valea lui Ion, }=rdeni, Lespezi, Gura V\ii [i Sili[tea I)
~n parohiile „Sf. Nicolae“, „Sf. Trei Ierarhi“, Orbic [i „Sf=nta ~nviere“ din Buhu[i vor fi distribuite mai multe pachete cu alimente, articole vestimentare [i de igien\, precum [i ajutoare financiare
unui num\r de 40 familii defavorizate. (pr. Gelu B+RJOVANU, Secretar Protoieria Buhu[i)
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Cei mai buni elevi care studiaz\ la Seminarul
Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman primesc `n
acest an [colar, cu binecuvântarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, burse de studiu.

{TIRI

{ez\tori duhovnice[ti la biserica militar\
Cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, la biserica militar\
„Sf=ntul Gheorghe [i Eroii Neamului“ din
cartierul CFR din Bac\u, au avut loc, `ncep=nd
cu data de 17 martie, „{ez\torile duhovnice[ti din
vremea Postului cel Mare“.

Seria conferin]elor organizate de preotul militar Lucian Butnaru a fost deschis\ de prep. dr. diac.
Sorin Mihalache, care a vorbit s=mb\t\, 17 martie,
despre „Miracolul cunoa[terii. Teologia [i {tiin]a `n
dialog despre frumuse]ea universului“. ~n data de
24 martie, prof. univ. dr. Constantin Necula, de la
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna“

Burse de studiu pentru elevii
Seminarului „Sf. Gheorghe“ din Roman
Cei mai buni elevi care studiaz\ la Seminarul
Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman primesc `n
acest an [colar, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, burse de studiu, ca urmare a
interesului pe care eparhia `l are `n vederea
stimul\rii tinerilor care `nva]\ `n cea mai
reprezentativ\ institu]ie de profil din aceast\
zon\ a Moldovei.
„Urmare a adresei Seminarului Teologic
Liceal Ortodox „Sf=ntul Gheorghe“ Roman nr.
125/13.02.2012, `n [edin]a Permanen]ei Con-

siliului eparhial, s-a aprobat acordarea a trei
burse de merit pentru elevii cu rezultate deosebite la `nv\]\tur\. Aceasta este o materializare
a patronajului spiritual pe care Arhiepiscopia
Romanului [i Bac\ului `l are asupra
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf=ntul
Gheorghe“ `nc\ din momentul `nfiin]\rii, `n
urma str\daniilor marelui ierarh c\rturar
Melchisedec {tef\nescu“, a precizat preot prof.
Gheorghe Smerea, directorului institu]iei. (pr.
Ctin GHERASIM)

din Sibiu, a sustinut o conferin]\ av=nd ca titlu
„Maica Domnului - bunavestire a Postului“.
{ez\torile duhovnice[ti s-au `ncheiat pe 31 martie cu o conferin]\ pe tema „Postul [i poc\in]a `n tradi]ia cre[tin\“, sus]inut\ de p\rintele protosinghel
Hrisostom R\d\[anu. (pr. Ctin GHERASIM)

Cu „{coala Altfel“,
mai aproape
de Biseric\
~n s\pt\m=na 2-6 aprilie, `n `ntreg `nv\]\m=ntul preuniversitar rom=nesc s-a desf\[urat, pentru prima dat\, programul „{coala
altfel“. ~n acest context, la T=rgu Ocna, la
ini]iativa profesorilor de religie de la Colegiul Na]ional „Costache Negri“ [i {coala
General\ Nr. 2 , `n colaborare cu parohia
„Buna Vestire - R\ducanu“ au avut loc activit\]i educative [i duhovnice[ti derulate pe
parcursul `ntregii perioade, at=t `n [coal\ c=t
[i la biserica parohial\. Astfel, `n zilele de
luni, mar]i [i joi, preotul paroh a participat
la orele de religie de la c=teva clase de liceu
din colegiu, av=nd ca tem\ de discu]ie „Adolescen]ii secolului al XXI-lea“, precum [i
alte probleme legate de preocup\rile [i `ntreb\rile tinerilor de azi. Au fost, de asemenea,
[i discu]ii libere, elevii preg\tind diverse
`ntreb\ri legate de aceast\ tem\ [i nu numai.
De asemenea, c=teva clase de nivel liceal
[i to]i elevii de la [coala general\ men]ionat\
au participat, `n aceast\ s\pt\m=n\, la un program duhovnicesc [i educativ derulat `n biserica parohial\, axat `n principal pe discu]ii refereritoare la post, rug\ciune, spovedanie [i
`mp\rt\[anie. Toate aceste activit\]i sunt oportune `n contextul preg\tirii duhovnice[ti necesare fiec\rui suflet pentru bucuria ~nvierii
M=ntuitorului. (Pr. Ioan Vasile PAN}~RU,
Parohia „Buna Vestire“ Tg.Ocna)

Ziua Femeii serbat\ la Centrul Reziden]ial de la Hârja
Un impresionant [i emo]ionant spectacol dedicat Zilei Femeii a avut loc joi, 8 martie, la
Centrul Reziden]ial de la la H=rja, unde primesc
asisten]\ medical\ [i spiritual\ un num\r de 60 de
b\tr=ni, prin grija Centrului eparhial de la
Roman. Spectacolul a fost oferit de elevii de la
{coala Nr. 5 din One[ti, coordona]i de profesoara
de religie Otilia B=rg\oanu, `n cadrul proiectului
„Cine nu are b\tr=ni s\-i cumpere!“, demarat `n
urm\ cu trei ani [i derulat cu binecuv=ntarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Copiii
le-au oferit b\tr=nilor flori, m\r]i[oare, precum [i
un spectacol de muzic\ [i poezie.
~n data de 7 martie 2012, b\tr=nii din cadrul
Centrului Reziden]ial pentru ~ngrijirea Persoanelor V=rstnice „Sf=ntul Voievod {tefan cel
Mare“ din H=rja au primit vizita bunicilor de la
Club „60 plus“ din Bac\u. Ace[tia din urm\ au
sus]inut un program artistic dedicat zilei de 8
Martie, anun]=nd venirea prim\verii. Beneficiarii

Centrului Reziden]ial au fost profund impresiona]i, amintindu-[i de familii [i de momentele
frumoase petrecute `n tinere]e [i au fredonat
c=ntece [i roman]e al\turi de vizitatori [i acompania]i de org\.
La sf=r[itul programului, b\tr=nii de la Centrul
din H=rja au primit [i c=teva daruri simbolice:
m\r]i[oare [i felicit\ri confec]ionate manual de
b\tr=nii de la Club, obiecte decorative, dulciuri,
fructe [i haine. (prof. Otilia B+RG|OANU)

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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„~n ziua de na[tere se pomenesc p\rin]ii…“
B\tr=nii care tr\iesc `n Centrul
Reziden]ial de `ngrijire a persoanelor v=rstnice „{tefan cel
Mare“ de la H=rja s-au bucurat
`n ziua de 29 martie, de prezen]a
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care
le-a oferit `nc\ o dat\ ajutoare [i
s-a rugat `mpreun\ cu ei.
~ntr-o zi special\ pentru fiecare dintre noi,
ziua de na[tere, ierarhul de la Roman a ales s\ se
afle `n mijloc b\tr=nilor de la H=rja. Aceast\
alegere, aparent neobi[nuit\, pe care a f\cut-o
Preasfin]ia Sa `n ziua `mplinirii v=rstei de 58 de
ani a vut o justificare: „Am considerat c\ trebuie
s\ fac un gest frumos pentru cei afla]i `n grija
noastr\ [i `n aceast\ zi. Avem cu to]ii p\rin]i
b\tr=ni, ne g=ndim la ei, [i, din c=nd `n c=nd `i
mai vizit\m. ~n ziua de na[tere se pomenesc
p\rin]ii care te-au adus pe lume. Dac\ mai sunt `n
via]\ `i vizitezi, iar dac\ sunt trecu]i `n via]a
ve[nic\ faci o pomenire la morm=ntul lor.
Personal, `n acela[i timp, avem, din `ncredin]area
lui Dumnezeu, [i numeroase responsabilit\]i `n
aceast\ eparhie. Acum, pentru faptul c\ suntem [i
p\rintele spiritual al fiilor [i fiicelor din Eparhia
Romanului [i Bac\ului, ne-am g=ndit s\ facem un
gest fa]\ de p\rin]ii altor familii, care nu mai au
pe nimeni [i pe care `i avem `n grija noastr\“, a
declarat Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul.
A[a cum aveau s\ m\rturiseasc\ la unison,
persoanele asistate de la H=rja au recunoscut c\
cel mai de pre] dar a fost cel spiritual, sufletesc.
„Oamenii din Centrul de la H=rja l-au `nt=mpinat
pe ierarhul nostru cu flori [i ur\ri de bine“, a spus
pr. Ilarion M=]\, directorul Centrului reziden]ial
de `ngrijire a persoanelor v=rstnice „Sf=ntul {tefan cel Mare“ H=rja. Bucuria b\tr=nilor de a-l
avea `n mijlocul lor pe PS Episcop Ioachim B\c\uanul a fost mare, mai ales c\ de mul]i ani au parte de binecuv=ntarea Preasfin]iei Sale. „Nu pot
descrie `n cuvinte ce am sim]it. Abia a[teptam s\
mai vin\ un astfel de eveniment s\ putem aduce
rug\ciuni lui Dumnezeu pentru ierarhul nostru“, a
afirmat o b\tr=n\ beneficiar\ a centrului.
B\tr=nii din Centrul reziden]ial de la H=rja sau bucurat, al\turi de PS Episcop Ioachim [i de
prezen]a Coralei „Lumin\ lin\“, a preo]ilor din
Protoieria Bac\u, care a interpretat mai multe
c=nt\ri religioase specifice perioadei liturgice `n
care ne afl\m.
Preciz\m faptul c\ la data de 24 aprilie `n
anul 2004, cu binecuv=ntarea PS Ioachim
anul IV (XII) nr. 3-4

B\c\uanul, Epicop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a fost pus\ piatra de
temelie a a[ez\m=ntului de la H=rja, care a fost
deschis oficial la sf=r[itul lunii mai din anul
2006. Acesta func]ioneaz\ cu eforturi sus]inute
din partea Centrului eparhial de la Roman, pentru ca b\tr=nii s\ beneficieze de asisten]\ medical\ [i spiritual\, precum [i de condi]ii optime de
trai. A[ez\m=ntul, vizitat periodic de PS Episcop
Ioachim, ad\poste[te un num\r de 49 b\tr=ni bol-

navi [i neputincio[i dintre care 19 sunt b\rba]i,
iar 30 femei. Aproximativ jum\tate dintre ace[tia
sunt imobiliza]i la pat [i necesit\ `ngrijiri speciale. Sunt persoane care au tr\it `n diferite localit\]i, `n singur\tate [i lipsuri, [i care acum sunt
asista]i [i `ngriji]i de personalul A[ez\m=ntului,
sub coordonarea preotului Ilarion M=]\. De
asemenea, al]i b\tr=ni primesc `ngrijire la domiciliu tot prin intermediul personalului de la
H=rja. (pr. Ctin GHERASIM)
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Pentru cel ce `ncepe s\-LL cunoasc\ pe Hristos,
ducând `nainte o via]\ p\c\toas\, poc\in]a veritabil\
`l repune `n rânduiala dumnezeiasc\.

SINAXAR

Sf. Maria Egipteanca sau despre virtutea c\in]ei active
Sf=nta Maria Egipteanca, a c\rei zi
de pomenire, 1 aprilie, a coincis anul
acesta cu Duminica din Postul Mare
dedicat\ ei, este unul dintre modelele
cele mai izbitoare pe care credinciosul
trebuie s\ le p\streze necontenit `n
minte pentru a-[i `mboldi zelul `n
vederea poc\in]ei. Cum ar putea
dezn\d\jdui de soarta sa constat=nd
c\ o p\c\toas\ a g\sit har la
Dumnezeu pentru `ntoarcerea sa
des\v=r[it\ [i st\ruin]a ei `n c\in]\?
Deplasarea s\rb\torii Sfintei Maria Egipteanca din ciclul Mineielor `n Duminica a V-a a
Postului Mare [i ad\ugarea unui canon consacrat
ei la Canonul Mare al Sf=ntului Andrei Cretanul
fac din aceast\ sf=nt\ modelul dispozi]iei de
poc\in]\ la care `ndeamn\ Triodul. Ce alt exemplu ar putea ar\ta mai bine c\, „dac\ vrem“, cum
`i place s\ repete Sf=ntului Ioan Hrisostom,
niciun p\cat nu va r\m=ne de neiertat?1

Prin c\in]\, de la patim\
la virtute
Sf=nta Maria Egipteanca este una
dintre sfintele cele mai populare ale
Bisericii. Cultul ei e atestat `nainte
chiar de difuzarea Vie]ii scrise de
Sofronie [i prima men]iune explicit\ a
pr\znuirii sale coboar\ p=n\ `n secolul
al XI-lea. Insisten]a patriarhului
Sofronie asupra p\catelor Mariei [i a
caracterului nest\p=nit al patimii sale,
care `ntunec\ cu totul `n ea orice facultate ra]ional\ [i o `mpinge spre p\cat,
permitea punerea `n valoare a caracterului surprinz\tor al convertirii ei.
De `ndat\ ce a `n]eles semnul dumnezeiesc care o `mpiedica s\ intre `n
biseric\ [i a dob=ndit prin harul lui
Dumnezeu con[tiin]a p\catului ei,
Maria realizeaz\ „r\sturnarea“ fiin]ei
pe care o pretinde poc\in]a, plec=nd `n
de[ert [i duc=nd aici o via]\ de peniten]\. A[a cum Crucea „r\stoarn\
polii“ timpului, atunci c=nd este actualizat\ de c\in]a unit\ cu asceza, tot a[a
opereaz\ [i r\sturnarea polilor modului
(tropos) existen]ei umane, f\c=nd-o s\
treac\ de la patim\ la virtute. Prin
c\in]\, Maria s-a f\cut, din prostituata
care era, mireas\ a lui Hristos. Aceast\
trecere de la o extrem\ la alta prin vir-

tutea c\in]ei active a f\cut din Maria Egipteanca
un model pentru to]i cre[tinii [i peniten]ii, mai cu
seam\ `n Postul Mare, c=nd trebuie s\ o imit\m [i
s\ plec\m „`n pustie“ pentru a ne cur\]i de patimi.

Metanoia cre[tin\
Asupra vie]ii Sfintei Maria Egipteanca medit\m `ncep=nd din Duminica a V-a, dar aceasta e
de fapt continuarea unei reflec]ii `ncepute `n joia
precedent\, c=nd Via]a sa scris\ de Sf=ntul
Sofronie s-a citit ca ilustrare a marelui oficiu de
c\in]\ al Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul.
Sf=nta Maria Egipteanca apare ca exemplu al eficacit\]ii ascezei, capabil\ s\ dea c\in]ei `ntreaga
sa str\lucire [i s\ restaureze fiin]a uman\.
Convertirea [i via]a `n de[ert au f\cut din ea o
„icoan\“ a metanoiei, venerat\ tocmai pentru a ne
conforma ei [i pentru a o imita `mp\rt\[indu-ne
astfel de harul care a `ndumnezeit-o.2
~n via]a Sfintei Maria Egipteanca se afl\ un
episod deosebit de important: „C=nd am ie[it, un
om m-a v\zut [i mi-a dat trei monede, zic=ndumi: «Prime[te-le pe acestea, maic\!». Le-am
luat, am cump\rat cu ele trei p=ini [i le-am socotit drept p=ini ale binecuv=nt\rii. {i am `ntrebat pe negustorul care mi-a v=ndut p=inile:
«Care este, omule, calea care duce la Iordan?».

Afl=nd poarta ora[ului care duce spre p\r]ile
acelea, am ie[it alerg=nd [i mergeam l\crim=nd.
Din `ntrebare `n `ntrebare am ajuns. Dup\ ce am
mers toat\ ziua — c\ci era pe la ceasurile nou\
diminea]a, dup\ c=t b\nuiesc, c=nd am v\zut
Crucea — am ajuns pe la apusul soarelui la biserica Sf=ntului Ioan Botez\torul care se afl\
al\turi de Iordan. ~nchin=ndu-m\ mai `nt=i `n
biseric\, m-am cobor=t `ndat\ Ia Iordan [i mi-am
sp\lat fa]a [i m=inile cu apa aceea sf=nt\. Dup\
aceea m-am `mp\rt\[it `n biserica ~naintemerg\torului cu preacuratele [i de via]\ f\c\toarele
Taine. Am m=ncat jum\tate dintr-o p=ine, am
b\ut ap\ din Iordan [i m-am culcat noaptea pe
p\m=nt. A doua zi de diminea]\ am trecut pe
malul cel\lalt cu o mic\ barc\ pe care am g\sito acolo. {i iar\[i m-am rugat de `ndrum\toarea
mea s\ m\ c\l\uzeasc\ acolo unde `i este cu bun\
pl\cere. A[a am ajuns `n acest pustiu. De atunci
p=n\ ast\zi m-am dep\rtat fugind. S\l\[luiesc `n
aceast\ pustie, a[tept=nd pe Dumnezeul meu,
Care m=ntuie[te de dezn\dejde [i de vifor pe cei
care se `ntorc la EI.“3
Observ\m de aici c\ Sf=nta Maria Egipteanca
nu s-a spovedit `nainte de a pleca `n pustie, ci numai s-a `mp\rt\[it.

Poc\in]a – condi]ie
a `mp\rt\[irii
O spovedanie a sfintei o putem
considera relatarea vie]ii ei lui Zosima. Cum se poate s\ te `mp\rt\[e[ti
av=nd o via]\ at=t de p\c\toase f\r\ s\
te spovede[ti? Numai poc\in]a adev\rat\ poate face acest lucru! ~n acest
caz, poc\in]a mare [i hot\r=rea de a
duce o via]\ extrem\ `n pustiu `mpline[te condi]ia `mp\rt\[irii. Hristos este
mai presus dec=t reguli [i dec=t
canoane, pentru c\ rela]ia cu Hristos
este `n primul r=nd o rela]ie personal\.
Acest exemplu al Sfintei Maria
Egipteanca ne aduce `n aten]ie importan]a poc\in]ei. Pentru cel ce `ncepe
s\-L cunoasc\ pe Hristos, duc=nd `nainte o via]\ p\c\toas\, poc\in]a veritabil\ `l repune `n r=nduiala dumnezeiasc\. (pr. Daniel MARARI, Parohia „Izvorul T\m\duirii“ Fundu
Tutovei)
1
Makarios Simonopetritul, Triodul explicat
– mistagogia timpului liturgic, edi]ia a doua,
traducere diac. Ioan Ic\ jr., Sibiu, Edit. Deisis,
2003, p. 73.
2
Ibidem, pp. 359-361.
3
Triodul care cuprinde slujbele biserice[ti
de la Duminica Vame[ului pân\ la Sfânta Înviere, Orhei, Editura Bisericii Ortodoxe din
Moldova, 1998, p. 652.
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Inova]ii [i practici neortodoxe
cu privire la Taina Sfântului Maslu
Cultul este forma v\zut\ a
tr\irii interioare, este oglinda
`n care se reflect\ intensitatea
sentimentelor noastre religioase. Formele noastre de cult
nu sunt rezultatul unor capricii trec\toare [i nici efectul
unor practici personale interesate, ci sunt mo[tenirea de
pre] a unor tradi]ii biserice[ti
din tipicul [i practica de
veacuri ale Bisericii.
Ne propunem s\ dezbatem, `n cele ce urmeaz\, c=teva dintre inova]iile [i practicile neortodoxe cu privire la Taina Sf=ntului Maslu, practici ce constituie abateri de la r=nduiala Tipicului
[i a c\r]ilor de slujb\, adaosuri [i improviza]ii personale ce reprezint\ o amenin]are sau un pericol
pentru fiin]a, caracterul [i unitatea cultic\. Am
urm\rit aceste gre[eli ]in=nd cont de dou\ considerente: gre[eli sau abateri cu privire la s\v=r[irea
Sf=ntului Maslu [i gre[eli ce viciaz\ sau denatureaz\ cuprinsul sau con]inutul r=nduielii Tainei.

Gre[eli sau inova]ii legate
de s\v=r[irea Sf=ntului Maslu

cu vicisitudinile vie]ii, de a-[i duce propria cruce,
asum=nd-o cu demnitate [i cu t\rie.
O alt\ gre[eal\ pe care o `nt=lnim frecvent cu
prilejul s\v=r[irii Tainei Sf. Maslu const\ `n atitudinea unora dintre participan]i, care, `n grija lor
pentru cei din familie [i nu numai, care nu au
putut lua parte la aceast\ tain\, aduc diverse lucruri personale ale acestora: fotografii, haine,
l\n]i[oare, lenjerie intim\, batiste, e[arfe, cruciuli]e, spre a fi stropite cu agheasm\ [i unse cu
untdelemn sfin]it. Gestul acesta, de[i nu e r\u inten]ionat, denatureaz\ sensul Sf=ntului Maslu [i
banalizeaz\ lucrarea sa sfin]itoare. Persoana nu
poate fi substituit\ nicidecum de haine [i fotografii. Din punct de vedere dogmatic, liturgic [i
canonic, Taina Sf. Maslu are s\v=r[itori [i unul
sau mai mul]i primitori, `ntre ace[ti doi termeni
sau factori desf\[ur=ndu-se actul sfin]itor al
tainei. De aceea Sf. Tain\ nu este un act magic
sau o lucrare automat\, care ar atrage efectul
tainei doar prin simpla rostire sau efectuare, ci o
`mpreun\ lucrare a s\v=r[itorului cu a primitorului. F\r\ a mic[ora importan]a rug\ciunii pentru
al]ii trebuie s\ conchidem c\ via]a duhovniceasc\
cere o participare direct\, personal\ [i eficient\ la
cultul Bisericii, care ne pune `n comuniune cu
Dumnezeu [i cu semenii.

Specificul num\rului slujitorilor
S\v=r[irea Sf=ntului Maslu de c\tre un singur
preot `n afar\ de condi]iile excep]ionale reprezint\

La Editura Institutului Biblic [i de
Misiune Ortodox\ a ap\rut, pentru
prima dat\ `n edi]ie separat\,
cartea purt=nd titlul Slujba Sf=ntului
Maslu [i rug\ciuni pentru bolnavi

O prim\ greseal\, alimentat\ de lipsa de instruire teologic\, e legat\ de concep]ia [i practica unor
credincio[i de a chema preo]ii pentru s\v=r[irea
Sf=ntului Maslu doar `n cazul `n care nu mai este
nimic de f\cut pentru cel bolnav. De aceea s-a
`mp\m=ntenit, `n mod eronat, ideea c\ Taina Sf.
Maslu se confund\ cu slujba pentru ie[irea sufletelor celor ce sunt pe patul de moarte, care e o
ierurgie [i nu o tain\. Aceast\ practic\ e `mprumutat\ din Biserica Romano-Catolic\, care considera
p=n\ nu de mult c\ aceast\ tain\ reprezint\ ultima
ungere (extrema unctio) [i de aceea nu se mai
poate repeta pentru aceea[i suferin]\, aceleia[i persoane. ~n ultima vreme, Apusul [i-a schimbat atitudinea fa]\ de aceast\ problem\, recunosc=nd `n
Taina Sf. Maslu un ritual al vindec\rii suflete[ti [i
trupe[ti [i nu o preg\tire pentru sf=r[itul firesc al
fiec\ruia. Biserica Ortodox\ `nva]\ c\ boala trupeasc\ e consecin]a p\timirii suflete[ti, iar pentru
revitalizarea fiin]ial\ e nevoie de o slujb\ de
sfin]ire, de `ndreptare [i t\m\duire [i nicidecum de
o slujb\ a resemn\rii, care l-ar pune pe credincios
`n incompatibilitate cu atitudinea de lupt\ continu\
anul IV (XII) nr. 3-4

Â
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Â o grav\ `nc\lcare a principiilor canonice [i a r=ndu-

ielii liturgice. Dup\ `nv\]\tura Bisericii, Sf=ntul
Maslu se s\v=r[e[te de c\tre [apte preo]i, `nchipuind cele [apte daruri ale Sf=ntului Duh (Isaia 11,
2-3). Num\rul [apte aminte[te de c=teva fapte din
Vechiul Testament din care se vede mila [i `ndurarea lui Dumnezeu: [apte au fost preo]ii care au sunat din tr=mbi]e [i de [apte ori a fost `nconjurat Ierihonul c=nd a fost cucerit de israeli]i (Iosua 6,1316); de [apte ori s-a rugat Ilie pe muntele Carmel
p=n\ c=nd Dumnezeu a trimis ploaie pe p\m=nt (III
Regi 18, 42-45); Elisei de [apte ori s-a aplecat peste
un copil mort pe care l-a `nviat (IV Regi 4, 34).
C\ s\v=r[irea acestei taine s-a f\cut `nc\ din
vechime cu [apte preo]i se poate vedea din `ns\[i
denumirea greceasc\ „heptapadion“- taina celor
[apte preo]i sau din denumirea slav\ „soborovania“, adic\ Taina adun\rii preo]ilor1.
Ritualul Sf=ntului Maslu cuprinde [apte Evanghelii, [apte pericope apostolice, [apte rug\ciuni [i
[apte ungeri cu untdelemn sfin]it. De aceea, `n cazul `n care nu se poate `ntruni num\rul de [apte slujitori, ci vor fi doar trei sau cel pu]in doi, nicic=nd
unul, s\v=r[itorii au obliga]ia de a nu omite vreuna
dintre pericope sau dintre rug\ciuni, d=nd `nsemn\tatea cuvenit\ fiec\rui act sau gest liturgic.
S\v=r[it\ prea des, Taina Sf=ntului Maslu risc\
s\ devin\ dintr-o tain\ special\, restauratoare, o
slujb\ obi[nuit\, confund=ndu-se cu cele foarte
des s\v=r[ite `n via]a credincio[ilor: dezleg\ri, binecuv=nt\ri, molitfe, cobor=nd-o `n r=ndul ierurgiilor [i minimaliz=ndu-i-se importan]a.2 Fiind s\v=r[it\ prea des las\ impresia c\ ea poate fi f\cut\
de preot ca oricare alt\ slujb\ [i `n orice condi]ii.

Gre[eli ce viciaz\ sau
denatureaz\ con]inutul
r=nduielii Tainei
Rug\ciunea de sfin]ire a uleiului nu este, cum
gre[it consider\ unii, formula prin care se administreaz\ taina, ci doar momentul `n care se consacr\ materia tainei, pentru ca prin rug\ciune [i
ungere cu untdelemn sfin]it s\ dob=ndeasc\
s\n\tate sufleteasc\ [i trupeasc\. Cu toate acestea,
rug\ciunea se roste[te de [apte ori `n `ntregime [i
nu cum obi[nuiesc unii slujitori s\ o rosteasc\ de
[apte ori, dar numai prima jum\tate p=n\ la
„…sfin]e[te untdelemnul acesta...“, urm=nd ca a
[aptea oar\ s\ o rosteasc\ `n `ntregime.
O alt\ abatere grav\, `n str=ns\ leg\tur\ cu cea
enun]at\ mai sus o reprezint\ nerostirea formulei
Tainei: „P\rinte Sfinte, Doctorul sufletelor [i al trupurilor…“3 – care este de fapt o rug\ciune mai dezvoltat\ de invocare a milei [i ajutorului lui Dumnezeu prin mijlocirea tuturor sfin]ilor – [i care trebuie
rostit\ `nainte sau concomitent cu cele [apte ungeri.
Dac\ prima parte a Tainei Sf. Maslu se concentreaz\ asupra binecuv=nt\rii [i sfin]irii untdelemnului, at=t prin rug\ciunea de sfin]ire rostit\ de [apte ori,

„Fac\-se, Doamne, untdelemnul acesta untdelemn al bucuriei“

c=t [i prin primele patru rug\ciuni ce succed primelor patru Evanghelii, atunci consider\m c\ este
total nepotrivit gestul slujitorilor de a se `ntoarce
c\tre credincio[i `n timpul citirii primelor rug\ciuni
[i de a sta cu spatele la materia consacrat\ a Tainei
`n timp ce se roste[te:“fac\-se, Doamne, untdelemnul acesta untdelemn al bucuriei…“4 [i celelalte.
Practica deschisului c\r]ii este o inova]ie liturgic\ periculoas\ pentru c\ instituie un rit sau o
practic\ contrar\ regulilor de tipic [i `n acela[i timp
compromite credin]a cre[tin\ identific=nd-o cu supersti]ia [i ghicitoria. Aceast\ practic\ `[i are originea `n r=nduiala Sf=ntului Maslu care prevede ca
dup\ rug\ciunea a [aptea [i dup\ ungere, preotul
protos ia Sf=nta Evanghelie, o d\ bolnavului s\ o
s\rute [i s\ o deschid\. Dup\ aceasta preo]ii slujitori
o ]in deschis\ peste capul celui bolnav `n timp ce
protosul roste[te: „nu pun m=na mea cea p\c\toas\
peste capul celui ce a venit la tine, ci pun m=na Ta
cea puternic\ [i tare, ce se afl\ `n aceast\ Sf=nt\ Evanghelie, pe care slujitorii cei `mpreun\ cu mine o
]in deschis\ peste capul robului T\u (N) [i m\ rog…“5.
Inova]ia intervine atunci c=nd, pe baza textului la
care Evanghelia a fost deschis\ `nt=mpl\tor [i ]in=nd
cont de culoarea vinietelor, slujitorii `ncep s\ interpreteze, f\c=nd preziceri sau d=nd pronosticuri pe
care credincio[ii le iau drept adev\rate, av=nd `n
vedere autoritatea moral\ [i haric\ a preotului.
Ceea ce este mai grav este faptul c\ asemenea
deschideri au `nceput s\ se practice nu numai la
Taina Sf=ntului Maslu, ci [i `n orice alt\ ocazie [i cu
alte c\r]i, `ntre care pravilele mai vechi care, dup\
cum [tim, nu con]in dec=t legi [i canoane, f\r\ s\
aib\ caracterul de sfin]enie pe care `l prezint\
Sf=nta Evanghelie. Cei ce fac astfel de lucruri sunt

`n contradic]ie cu tipicul [i nu ajut\ pe credincio[i
prin `ncurajarea acestor practici supersti]ioase.
A[adar, deschiderea c\r]ii, indiferent c=nd [i
cum se face, este o inova]ie interzis\, condamnat\
de Biseric\ [i ea nu trebuie practicat\ sau `ncurajat\ `n niciun chip, fiind incompatibil\ [i nedemn\
cu scopul tainei [i cu slujirea preo]easc\.
Nu este nevoie s\ facem eforturi noi `n realizarea
unei uniformit\]i absolute a cultului ortodox, ci avem
datoria de a p\stra uniformitatea liturgic\ deja realizat\ `n limitele principiului „diversitatea am\nuntelor, `n uniformitatea esen]ialului“6 care constituie
azi principala form\ de manifestare a unit\]ii spirituale care ne leag\ pe to]i, `nl\tur=nd practicile cultuale bazate pe ignoran]\ [i obscurantism religios,
precum [i diversele manifest\ri nes\n\toase ale falsei
evlavii populare, `ncurajate [i de unii clerici ignoran]i, incon[tien]i sau necinsti]i, care compromit puritatea cultului [i `l expun criticilor din afar\, precum [i improviza]ii personale, prescurt\ri arbitrare
[i exagerate ale r=nduielilor de slujb\, prin introducerea de formule noi `n texte liturgice, mai ales `n ectenii. (pr. Mitica BIGHIU, prohia Ion Creang\)
1
Dispozi]iile Sfântului Sinod cu privire la combaterea inova]iilor în cult, în [edin]a din 16 iulie 1952, în rev. BOR
1952/nr.6-8, pag.432;
2
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradi]ie [i înnoire în slujirea liturgic\, vol. I, Editura Episcopiei Dun\rii de jos, Gala]i,
1996, pag.240;
3
Vezi Molitfelnic, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
B.O.R..,Bucure[ti, 1998, pag.118;
4
Ibidem, pag.117;
5
Ibidem, pag.126;
6
Pr. Prof. Ene Brani[te, Uniformizarea Tipicului [i a textelor
liturgice în cult [i în s\vâr[irea tainelor, în Ortodoxia, nr.2/ 1963,
pag.223.
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Principala rug\ciune a Liturghiei din Postul Mare
~n primele cinci duminici ale
Postului Mare, `n Joia [i S=mb\ta
Mare `n toate bisericile ortodoxe
se s\v=r[e[te Liturghia Sf=ntului
Vasile cel Mare. Aceasta se
oficiaz\ numai de 10 ori pe an,
celor 7 din Postul Pa[telui ad\ug=ndu-se cea din ziua de pr\znuire a Sf. Vasile, cea din Ajunul
Cr\ciunului [i cea din Ajunul Bobotezei. Partea principal\ a Dumnezeie[tii Liturghii o reprezint\
rug\ciunea euharistic\ central\,
`n timpul c\reia se sfin]esc [i se
prefac darurile de p=ine [i vin
(amestecat cu ap\) `n Trupul [i
S=ngele Domnului nostru Iisus
Hristos. ~n cele ce urmeaz\ aducem `n aten]ia cititorilor no[tri o
scurt\ analiz\ dogmatic\ a
rug\ciunii teologice din Liturghia
Sf=ntului Vasile cel Mare.
Anaforaua sau Rug\ciunea teologic\ la care
vom face referire `n cele ce urmeaz\ `ncepe cu
„Cel ce e[ti, St\p=ne, Doamne Dumnezeule,
P\rinte Atot]iitorule, Cel ~nchinat vrednic cu
adev\rat [i drept [i cuvenit lucru este pentru slav\
sfin]eniei Tale a Te l\uda...“, continu=nd cu rug\ciunea „Cu aceste fericite Puteri, St\p=ne,
Iubitorule de oameni, [i noi p\c\to[ii strig\m [i
gr\im: Sf=nt e[ti cu adev\rat...“.
Aceast\ rug\ciune a Sf.Vasile cel Mare este
centrat\ pe tema „mul]umirii“ [i cuprinde [i o
rug\ciune de cerere.
Pentru a putea fi analizat, textul rug\ciunii ar
putea fi structurat `n urm\toarele sec]iuni:
Sfin]enia [i dreptatea lui Dumnezeu, surs\ a tuturor darurilor f\cute omului, Crearea omului, C\derea `n p\cat, Preg\tirea lumii pentru venirea
M=ntuitorului, Plinirea vremii – Restaurarea a toate
`n Hristos, cu o parte despre Persoana divino-umana
a M=ntuitorului [i chenoza ~ntrup\rii, iar o alta despre ~mplinirea m=ntuirii neamului omenesc: via]a
p\m=nteasc\, Jertfa, ~nvierea, ~n\l]area, a doua venire a M=ntuitorului, sfin]irea prin ap\ [i prin Duh.

O rug\ciune pentru fiecare dintre
Persoanele Sfintei Treimi
Prima parte a rug\ciunii este una doxologic\,
de laud\ [i pream\rire a lui Dumnezeu cel Unul
anul IV (XII) nr. 3-4

`n Sf=nta Treime [i a lucr\rii Lui `n lume. Se refer\ mai ales la Dumnezeu Tat\l, f\c\tor a toate [i
Proniator, [i se `ncheie prin imnul adus de `ngeri
m\re]iei [i slavei nepieritoare a lui Dumnezeu.
~nsu[i M=ntuitorul Hristos s-a adresat Tat\lui la
Cin\ cea de Tain\, conform Evanghelistului Ioan,
ca s\ pream\reasc\ Numele S\u [i i-a `ndemnat
pe Sfin]ii Apostoli s\ se adune [i s\ se roage „`n
al S\u Nume“ (Ioan 16, 24-26; 17, 6). {i Sf.
Apostol Pavel aminte[te la vremea sa de aceast\
adresare de mul]umire c\tre Tat\l prin Fiul
(Efeseni 5, 20). Deci este o rug\ciune adresat\
Tat\lui, `n numele Fiului [i al tainei Sale pascale,
prin comuniunea cu Duhul Sf=nt.
Cea de-a doua parte (se poate numi [i partea
rug\ciunii hristologice), este dedicat\ mul]umirii
pentru `ntreaga iconomie a m=ntuirii [i culmineaz\ cu amintirea instituirii Sfintei Euharistii
la Cin\ cea de Tain\.
Ultima sec]iune este cea de cerere, care
`ncepe cu epicleza [i continu\ cu dipticele.
Fiecare dintre cele trei sec]iuni este consacrat\
uneia dintre Persoanele Sfintei Treimi.
Amintirea `n textul euharistic a principalelor
acte ale operei de restaurare a toate `n Hristos nu

este doar un prilej de mul]umire, ci confer\ acestor acte o eficien]\ eshatologic\ prin permanenta
lor actualizare `n Sf=nta Liturghie.
Mul]umirea pentru faptele m=ntuitoare ale
Fiului, `mplinite din bun\voin]a Tat\lui [i
des\v=r[ite prin lucrarea Sf=ntului Duh, este `ns\
nu doar o simpl\ anamnez\ pe baza c\reia se cere
ceva, ci reprezint\ celebrarea euharistic\ a
Realit\]ii eshatologice a eonului nou, duc=nd la
actualizarea continu\ [i ne`ntrerupt\ a `ntregii
iconomii a m=ntuirii `n s=nul comuniunii eclesiale.
Pe `ntreg parcursul rug\ciunii se observ\
prezen]a perechilor antagonice p\cat-moarte [i
via]\-r\scump\rare, acestea alc\tuind elementul
esen]ial pe care se constituie mul]umirea adus\ `n
Liturghie pentru iubirea lui Dumnezeu ar\tat prin
Jertfa Noului Adam. Sf. Vasile cel Mare asociaz\
tema vie]ii create [i restaurate `n Hristos cu cea a
cunoa[terii [i a descoperirii Adev\rului `n persoana M=ntuitorului, subliniind astfel plenitudinea [i frumuse]ea Euharistiei.
Adresarea de debut „Cel ce e[ti, St\p=ne
Doamne“ este specific\ textului bizantin, `n limbile semitice neput=ndu-se exprima al\turat cele
21
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dou\ apelative: „St\p=ne“ [i „Doamne“ din lipsa
sinonimelor corespunz\toare. Invocarea Tat\lui
drept „Cel ce ai f\cut cerul [i p\m=ntul [i marea
[i toate cele din ele“ este o citare literal\ a textului din Fapte 4, 24, `n timp ce sintagma „St\p=ne
al tuturor, Doamne F\c\torule al cerului [i al
p\m=ntului [i a toat\ f\ptura v\zut\ [i nevazut\“
face trimitere la Matei 11, 25 [i Coloseni 1,16.

Sfin]enia [i dreptatea
lui Dumnezeu – surs\
a tuturor darurilor f\cute omului
Tema introductiv\ a rug\ciunii euharistice
este aceea c\ dreptatea [i sfin]enia lui Dumnezeu
sunt sursa [i cauza a tot binele f\cut omului.
Exist\ patru versiuni ale acestei rug\ciuni euharistice, iar acestea surprind `n mod diferit
aceast\ tem\. De exemplu, `n versiunea
egiptean\, se observ\ `nceputul rug\ciunii prin
`ntreita repetare a adjectivului sf=nt („Sf=nt,
Sf=nt, Sf=nt e[ti Doamne, Dumnezeul nostru“) –
[i trimite la pasajul biblic de la Isaia 6,3. ~n versiunea armean\ se ad\uga o parafraz\ din
Psalmul 144,5, pentru a accentua m\re]ia
sfin]eniei lui Dumnezeu: „[i nu este masur\ a
sfin]eniei Tale“. Versiunea siriac\ [i cea bizantin\
merg un pas mai departe, folosind o citare literal\
din Psalmul 144,13 prin care este accentuat\
dreptatea lui Dumnezeu: „drept e[ti Tu `ntru toate
lucrurile Tale“. ~n toat\ opera de m=ntuire,
bun\tatea [i iubirea lui Dumnezeu se `ntrep\trund
cu dreptatea Sa.
~ns\ dreptatea lui Dumnezeu face ca omul s\
mo[teneasc\ p\catul str\mo[esc din cauza unit\]ii
de fiin]\ a neamului omensc, iar iubirea lui
Dumnezeu face ca, prin ~ntruparea M=ntuitorului, omul s\ `[i recapete posibilitatea `ndumnezeirii (II Petru 1, 4 – theosis). Poate c\ dac\
Dumnezeu n-ar fi fost iubire [i ar fi fost doar
dreptate, ~ntruparea nici n-ar mai fi avut loc,
drept fiind ca omul, odat\ ce a gre[it, s\ r\m=n\
cu consecin]a implacabil\ a gre[elii.
Expresia „cu chibzuire adev\rat\, ne-ai adus
toate“ deschide perspectiva enumer\rii tuturor
etapelor iconomiei m=ntuirii. Este vizibil\ inten]ia teologic\ a autorului: atributele lui
Dumnezeu pot fi deduse din lucr\rile Lui `n lume
iar acestea, la r=ndul lor, trimit [i vorbesc despre
„mirabilia Dei“, despre faptele minunate prin
care Dumnezeu le-a s\v=r[it `n `mplinirea
iconomiei m=ntuirii neamului omenesc.
Toate sunt `nf\]i[ate din perspectiva dragostei
rev\rsate a lui Dumnezeu, a dialogului de iubire
dintre Dumnezeu [i om. Doar pentru c\ din iubire
Dumnezeu s-a ar\tat [i S-a revelat [i {i-a ar\tat
sfin]enia [i dreptatea `n `mplinirea iconomiei
m=ntuirii, omul poate r\spunde acestei iubiri prin
mul]umire (euharistie), invoc=nd [i pomenind
actele m=ntuitoare ca fiind garan]ia fundamental\
a c\rei actualizare ne`ntrerupt\ o cere `n Jertfa euharistic\ prin venirea Sf=ntului Duh.

Omul – singurul f\cut
cu m=na lui Dumnezeu

f\r\ de moarte [i desf\tarea de bun\t\]ile ve[nice
au fost f\g\duite „`ntru paza poruncilor Tale“.

M\re]ia omului [i dragostea nespus\ a lui
Dumnezeu [i grija Sa deosebit\ pentru om sunt
vizibile din `nsu[i actul cre\rii. Referindu-se la
textul biblic de la Facere 2, 6, Sf=ntul Vasile cel
Mare arat\ c\ pe toate f\pturile le-a f\cut
Dumnezeu doar ,,prin cuv=nt“, `ns\ numai pe om
l-a creat „cu m=na Sa“, lu=nd ]\r=n\ din p\m=nt.
~n Omilia la Psalmul 48, Sf. Vasile cel Mare
spune: „Din iubire Dumnezeu l-a f\cut pe om
dup\ chipul S\u, `nvrednicindu-l cunoa[terii
Sale, c\ci a suflat `n fa]a lui, adic\ a pus `n om o
parte din harul Lui pentru ca prin asem\nare s\
cunoasc\ pe Cel asemenea [i chem=ndu-l la comuniune cu Sine pentru ca astfel chipul s\ ajung\
la asem\nare“. „Mai `nt=i e[ti om, singurul dintre
vie]uitoare f\cut cu m=na lui Dumnezeu“ –
afirma Sf=ntul Vasile cel Mare.
Din rug\ciune se desprinde faptul c\ starea
fericit\ a omului `n rai a fost „binele“, pentru care
Dumnezeu le-a f\cut pe toate. „C\ci nu pe om la f\cut primul pentru a nu fi s\rac, spune Sf.
Vasile cel Mare, ci a f\cut cerul, p\m=ntul [i toate
plantele [i animalele peste care l-a pus pe om
st\p=n, a ales un loc special din tot p\m=ntul
unde l-a pus pe om...“ (Omilie - „Dumnezeu nu
este autor al relelor“).„C\ci zidind pe om, lu=nd
]\r=na din p\m=nt [i cu chipul T\u, Dumnezeule,
cinstindu-l, l-ai pus `n raiul desf\t\rii, via]a f\r\
de moarte [i desf\tare de ve[nice bun\t\]i `ntru
paza poruncilor Tale i-ai f\g\duit lui“.
Expresiile „Care zidind pe om“ [i , „l-a f\cut
pe om lu=nd ]\r=na din p\m=nt“ `l arat\ pe om ca
„obiect“ al iconomiei divine a m=ntuirii. Crearea
omului dup\ chipul [i `ntru asem\narea cu
Dumnezeu face evident\ ,,`nrudirea“ omului cu
Dumnezeu prin ,,intimitatea dorului de
Dumnezeu“ (Sf. Grigorie Teologul) s\dit\ prin
`ntip\rirea chipului lui Dumnezeu `n om. Via]a

C\derea `n p\cat
„Dar, neascult=ndu-te pe Tine, adev\ratul
Dumnezeu, care l-ai f\cut pe d=nsul, [i am\girii
[arpelui supun=ndu-se, [i dat fiind mor]ii, pentru
p\catele sale, l-ai izgonit pe d=nsul, cu judecata
Ta cea dreapt\, Dumnezeule, din rai `n lumea
aceasta, [i l-ai `ntors `n p\m=ntul din care a fost
luat, r=nduindu-i lui m=ntuirea cea din a doua
na[tere, cea prin `nsu[i Hristosul T\u“.
Acest pasaj con]ine temele de baz\ ale
antropologiei ortodoxe.
Prima – neascultarea poruncii divine a adus,
prin am\girea [arpelui, moartea [i stric\ciunea
`n firea uman\.
~nstr\inarea omului de Dumnezeu [i pierderea
acelui „a fi `mpreun\“ cu Dumnezeu sunt pentru
Sf. Vasile cel Mare elemente esen]iale care definesc drama c\derii omului [i din care decurg
toate celelalte consecin]e: intrarea `n lume a
p\catului [i a mor]ii, alterarea chipului lui
Dumnezeu din om.
A doua tem\ face referire la faptul c\ omul
a fost alungat din rai, pierz=nd starea de fericire
odat\ cu `nstr\inarea sa de Dumnezeu. ~n acest
pasaj este prezentat\ c\derea `n p\cat a omului
(care a fost dat mor]ii pentru p\catele sale), izgonirea omului din rai [i `ntoarcerea `n p\m=ntul
din care a fost luat.
A treia tem\ pe care o g\sim `n rug\ciune
este exprimat\ `n ideea conform c\reia
c\derea omului a fost cauza `ntrup\rii [i a
iconomiei m=ntuirii `mplinite de M=ntuitorul
Hristos. Se eviden]iaz\ din nou dreptatea lui
Dumnezeu, Care, dac\ ar fi fost doar iubitor [i
milostiv l-ar fi iertat pe om f\r\ nici un fel de
repercusiune asupra fiin]ei lui, f\r\ apari]ia mor]ii
[i a afectelor precum durerea [i pl\cerea. Dar
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Descrierea etapelor iconomiei mântuirii vechi-ttestamentare
accentueaz\ `n acela[i timp opozi]ia tran[ant\ dintre
p\catul neascult\rii [i iubirea lui Dumnezeu.

Â Dumnezeu `l pedepse[te tocmai pentru con[tien-

tizarea total\ a p\catului, f\g\duindu-i totodat\
un R\scump\r\tor, care va veni la „plinirea
vremii“ (Galateni 4, 4), dup\ o perioad\ `n care
omul va avea con[tiin]a p\catului. Vestea venirii
unui izb\vitor va exista la toate popoarele [i
omenirea va putea da pe cea mai curat\ persoan\
care ~l va na[te pe Mesia – pe Fecioara Maria.

Preg\tirea lumii pentru
venirea M=ntuitorului
„C\ nu Te-ai `ntors p=n\ la sf=r[it de la zidirea
Ta, pe care ai F\cut-o, Bunule, [i nici n-ai uitat
lucrul m=inilor Tale, ci, `n multe chipuri, l-ai
cercetat `ntru `ndur\rile milei Tale: prooroci ai
trimis, minuni ai f\cut prin sfin]ii T\i, care au
binepl\cut }ie, din fiecare neam; gr\itu-ne-ai
nou\ prin gura proorocilor, slujitorii T\i, mai
`nainte vestindu-ne m=ntuirea ce avea s\ fie;
Lege ne-ai dat spre ajutor; `ngeri ai pus p\zitori“.
Purtarea de grij\ constant\ a lui Dumnezeu
pentru omul c\zut prin neascultare [i preg\tirea
lumii pentru venirea M=ntuitorului sunt dintre
ideile principale ale rug\ciunii Sf. Vasile cel
Mare. ~ndelunga r\bdare [i nespusa iubire a
Creatorului este ar\tat\ `n rug\ciune prin cuvintele „nici n-ai uitat lucrul m=inilor Tale“ [i „`n
multe chipuri l-ai cercetat `ntru `ndur\rile milei
Tale“. Verbul „ai cercetat“ sugereaz\ ne`ncetata
providen]\ a lui Dumnezeu pentru f\ptura Sa.
Descrierea etapelor iconomiei m=ntuirii
vechi-testamentare accentueaz\ `n acela[i timp
opozi]ia tran[ant\ dintre p\catul neascult\rii, ce a
adus cu sine moartea [i separarea de Ziditorul a
toate, [i iubirea lui Dumnezeu, ce aduce cu sine
via]a prin Jertfa Noului Adam. Se amintesc

anul IV (XII) nr. 3-4

a[adar toate etapele proniei dumnezeie[ti vechitestamentare: trimiterea profe]ilor, minunile
f\cute prin sfin]i (care sunt excep]ii extraordinare
ale lui Dumnezeu – pentru c\ sfin]i f\r\ Hristos
nu exist\, numai dup\ venirea lui Hristos se poate
vorbi de sfin]enie), darea legii, trimiterea de ajutor `ngeresc, vestirea prin prooroci a m=ntuirii ce
urma s\ fie apoi `mplinit\ prin venirea `n lume a
Fiului lui Dumnezeu.

Persoana M=ntuitorului
[i chenoza ~ntrup\rii
„Iar c=nd a venit plinirea vremii, ne-ai gr\it
nou\ prin ~nsu[i Fiul T\u, prin care [i veacurile
Le-ai f\cut. Care fiind str\lucirea slavei Tale [i
chipul ipostasului T\u [i purt=nd toate cu
cuv=ntul puterii Sale, nu r\pire a socotit a fi

asemenea }ie, lui Dumnezeu-Tat\l, ci Dumnezeu
fiind, mai `nainte de veci, pe p\m=nt S-a ar\tat [i
cu oamenii a vie]uit; [i din Sf=nta Fecioar\
`ntrup=ndu-se, S-a smerit pe Sine, chip de rob
lu=nd, f\c=ndu-Se pe Sine asemenea cu chipul
smeritului nostru trup, ca s\ ne fac\ pe noi
asemenea chipului slavei Sale“.
Sec]iunea aceasta con]ine trei idei fundamentale, dintre care prima este aceea c\ chenoza
`ntrup\rii a dus la restaurarea firii umane [i la
maximul apropierii `ntre Dumnezeu [i om.
Pasajul acesta `ncepe cu citarea formulei de la
Galateni 4, 4 – „plinirea vremii“, dup\ care se
aminte[te crearea lumii prin Fiul – Logosul ~ntrupat – „prin care [i veacurile Le-ai facut“
Prin `ntrupare, moartea pe cruce [i `nviere
au fost `nl\turate piedicile dintre Dumnezeu [i
om: firea cea c\zut\, p\catul [i moartea.
Urmeaz\ pasaje care se reg\sesc `n textul de
la Filipeni 2, 6 - 8 (textul chenozei). Omul va fi
r\scump\rat de Hristos prin na[terea, patimile,
moartea, ~nvierea, ~n\l]area Sa [i prin Pogor=rea
Duhului Sf=nt. Cf. Ioan 17, 5 „{i acum, P\rinte,
preasl\ve[te-m\ cu slava pe care am avut-o la
Tine mai `nainte de a fi lumea“, M=ntuitorul
Hristos „ne-a f\cut pe noi asemenea chipului
slavei Sale“.
Toate actele iconomiei m=ntuirii – jertfa,
`nvierea, `n\l]area, a doua venire a M=ntuitorului, sfin]irea prin ap\ [i prin Duh – au avut ca
scop restabilirea vie]ii fericite a omului din rai,
ce a constat `n comuniunea de iubire a omului
cu Dumnezeu [i `n cunoa[terea Lui.
Taina cea din veci ascuns\ a unirii omului cu
Dumnezeu s-a descoperit la „plinirea vremii“,
atunci c=nd Dumnezeu s-a ar\tat `n trup, ca s\
`mplineasc\ ceea ce omul singur nu putea s\ fac\,
adic\ s\ elibereze firea uman\ de sub robia diavolului, a p\catului [i a mor]ii, s\ o restaureze,
d=ndu-i frumuse]ea cea dintru `nceput, [i s\ `l repun\ pe om `n fericirea originar\ a comuniunii de
iubire cu Dumnezeu. Acestea sunt [i liniile directoare ale teologhisirii marelui p\rinte capadocian.
Unele pasaje din scrierile Sf. Vasile cel Mare
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~n rug\ciune, descrierea m\re]iei [i sfin]eniei lui Dumnezeu, prin
superlative absolute [i prin apofatism, face ca taina existen]ei Sfintei
Treimi [i a manifest\rii ei `n lume s\ fie `nf\]i[at\ a fi `nceputul [i
premisa oric\rei teologhisiri [i mul]umiri aduse `n celebrarea cultic\.

DOGMATIC|

Â redau `n mod asem\n\tor cu textul anaforalei eu- moarte a sa, `n noaptea `n care S-a dat pe Sine nii Lui `n lume, `n care accentul cade pe chenoza
haristice, `ntreaga iconomie a m=ntuirii.

~mplinirea m=ntuirii
neamului omenesc
„C\, de vreme ce prin om a intrat p\catul `n
lume [i prin p\cat moartea, a binevoit UnulN\scut Fiul T\u, Cel ce este `n s=nurile Tale,
Dumnezeule [i Tat\, s\ Se nasc\ din femeie, din
Sf=nta N\sc\toarea de Dumnezeu [i Pururea
Fecioara Maria, F\c=ndu-Se sub lege, ca s\
os=ndeasc\ p\catul `n trupul S\u, pentru ca cei
mor]i `ntru Adam s\ `nvieze `ntru ~nsu[i Hristosul
T\u. {i vie]uind El `n lumea aceasta, d=ndu-ne
porunci de m=ntuire, sco]=ndu-ne pe noi din
r\t\cirea idolilor, ne-a adus la cunoa[terea Ta, a
Adev\ratului Dumnezeu [i Tat\, agonisindu-ne
pe noi Sie[i poporul ales, preo]ie `mp\r\teasc\,
neam sf=nt. {i, cur\]indu-ne prin ap\ [i sfin]indune cu Sf=ntul Duh, S-a dat pe Sine schimb mor]ii,
`n care eram ]inu]i, fiind v=ndu]i sub p\cat. {i
pogor=ndu-se prin Cruce `n iad, ca s\ plineasc\
toate ale Sale, a nimicit durerile mor]ii. {i, `nviind a treia zi [i cale f\c=nd oric\rui trup la
`nvierea cea din mor]i, c\ nu era cu putin]\ a fi
]inut sub stric\ciune ~ncep\torul vie]ii, f\cutu-S-a
`ncep\tura celor adormi]i, ~nt=i n\scut din mor]i,
ca s\ fie ~nsu[i ~ncep\torul tuturor `n toate. {i
suindu-se la ceruri, a [ezut de-a dreapta slavei
Tale, `ntru `n\l]ime. Care iar\[i va s\ vin\ c\ s\
r\spl\teasc\ fiec\ruia dup\ faptele sale. {i ne-a
l\sat nou\ aduceri aminte de patima Sa cea
m=ntuitoare, acestea pe care le-am pus `nainte,
dup\ poruncile Lui. C\ vr=nd s\ mearg\ la cea de
voie [i pururea pomenit\ [i de via]\ f\c\toare

~nsu[i pentru via]a lumii, lu=nd p=ine `n sfintele
[i preacuratele Sale m=ini, ar\t=nd-o }ie, lui
Dumnezeu Tat\l, mul]umind, binecuv=nt=nd,
sfin]ind [i fr=ng=nd...“.
Aceast\ ultim\ parte a rug\ciunii se poate
`mp\r]i pentru o mai bun\ analiz\ `n mai multe
sec]iuni:
1. Descoperirea adev\rului prin venirea
Fiului lui Dumnezeu `n lume.
„...Cel ce este `n s=nurile Tale, Dumnezeule [i
Tat\, s\ se nasc\ din femeie, din Sf=nta
N\sc\toare de Dumnezeu...“.
Dup\ men]ionarea unui pasaj din Epistola
c\tre Corinteni: „de vreme ce prin om a intrat
p\catul `n lume [i prin p\cat moartea...“, se arat\
na[terea din Fecioar\ a celui cosubstan]ial cu
Tat\l (`n 10,30), existent din veci [i n\scut din
veci, care este `n „s=nurile Tatalui“. Sunt m\rturisite clar at=t omenitatea („[i vie]uind El `n lumea
aceasta“, „s\ se nasc\ din femeie“, „f\c=ndu-se
sub lege“), c=t [i dumnezeirea Sa („Unul n\scut
Fiul T\u“, „~ncep\torul vietii“, „~ncep\torul tuturor `n toate“).
2. Sfin]irea prin ap\ [i prin Duh
Sfin]irea prin ap\ [i prin Duh este ar\tat\ de
Sf=ntul Vasile cel Mare prin cuvintele: „{i,
cur\]indu-ne prin ap\ [i Sfin]indu-ne cu Sf=ntul
Duh...“, „agonisindu-ne pe noi Sie[i popor ales,
preo]ie `mp\r\teasc\, neam sf=nt“ - pasaj preluat
din Epistola Sf.Petru.
3. Cobor=rea la iad, ~nvierea, ~n\l]area [i a
doua venire a M=ntuitorului
Dup\ ce textul anaforalei euharistice a f\cut o
prezentare general\ a Persoanei Fiului [i a misiu-

~ntrup\rii, el con]ine o descriere am\nun]it\ a tuturor etapelor m=ntuirii neamului omenesc. Este
[i aici v\dit\ inten]ia unei expuneri teologice
clare a importan]ei [i necesit\]ii ~ntrup\rii Fiului
lui Dumnezeu, c\ci cobor=rea Lui `n aceast\
lume apare zugr\vit\ ca premis\ a tuturor
darurilor f\cute de Dumnezeu omului: r\scump\rarea de sub taina mor]ii, cur\]irea [i sfin]irea
prin apa Botezului. Textul euharistic enumer\
toate „minunile“ s\v=r[ite de Dumnezeu pentru
noul S\u popor ales: jertfa crucii, ~nvierea, ~n\l]area, a doua venire, nu doar ca pe o simpl\ mul]umire („euharistie“) adus\ pentru `mplinirea lor,
ci mai ales ca pe o garan]ie a actualiz\rii acestei
opere de m=ntuire `n s=nul pleromei eclesiale.

O descriere apofatic\
a atributelor divine
Nu `n pu]ine r=nduri, Sf=ntul Vasile cel Mare
exprim\ rela]ia intim\ de paternitate [i filia]ie
care se stabile[te `ntre Dumnezeu [i om dup\
opera de R\scump\rare s\v=r[it\ de Hristos, `n
opozi]ie cu rela]ia de spa]ialitate [i temporalitate
existent\ `n perioada Vechiului Testament: „ne-a
adus la cunoa[terea Ta, a Adev\ratului Dumnezeu
[i Tat\“.
~n rug\ciune se observ\ [i o descriere apofatic\ a atributelor divine, care este [i una dintre
temele centrale ale scrierii „Contra lui Eunomie“
[i face clar rafinamentul teologic [i suple]ea
stilistic\ a merelui ierarh capadocian. „Nu exist\
niciun atribut care s\ fie `n stare s\ cuprind\ [i s\
vesteasc\ toat\ fiin]a lui Dumnezeu“, spune
Sf=ntul Vasile cel Mare `n „Contra lui Eunomiu“,
iar numirile se dau lui Dumnezeu „dup\ deosebirea lucr\rilor Sale“ [i dup\ rela]ia cu cele ce se
bucur\ de binefacerile Sale.
~n rug\ciune, descrierea m\re]iei [i sfin]eniei
lui Dumnezeu, prin superlative absolute [i prin
apofatism, face ca taina existen]ei Sfintei Treimi
[i a manifest\rii ei `n lume s\ fie `nf\]i[at\ a fi
`nceputul [i premisa oric\rei teologhisiri [i
mul]umiri aduse `n celebrarea cultic\.
Pentru a putea dob=ndi m=ntuirea, omului `i
este de ajuns s\ [tie c\ Dumnezeu este, f\r\ a iscodi cum este, l\ud=ndu-L [i mul]umindu-I pentru dragostea cu care pururi `l `nconjoar\. (prof.
Eduard COZMA, Seminarul Teologic „Sf.
Gheorghe“ din Roman)
Bibliografie selectiv\:
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s\v=r[irea sa“, Bucure[ti, 1980;
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LITURGIC|
Scurt\ medita]ie la imnografia [i cânt\rile
din Postul Pa[tilor
De la bun `nceput, Postul Pa[tilor a constituit o
perioada propedeutic\, necesar\ catehumenilor.
Dup\ ce Liturghia pascal\ a `ncetat s\ reprezinte
momentul consacr\rii mai multor aspiran]i la
comuniunea Bisericii, scopul fundamental al
Postului a r\mas neschimbat. ~n timp ce Pa[tele
constituie apelul nostru anual la propriul Botez,
Postul ce precede S\rb\toarea Trecerii reprezint\
materializarea `nnoirii vie]ii noastre `n Hristos1.
Cronica acestei transform\ri fabuloase, `nscris\ `n
cartea Triodului, este `nve[m=ntat\ de nestemate
Imnografia [i muzica bisericeasc\ specific\
duminicilor din Postul Mare ating sublimul.
Dup\ manifestul `mpotriva autosuficien]ei (S\
nu ne rug\m ca fariseul, ... s\ ne smerim ca
vame[ul prin postire2), se intoneaz\, dup\
Evanghelia Utreniei, `n momentul cel mai
solemn al acestei slujbe, imnul U[ile poc\in]ei
deschide-mi, D\t\torule de via]\.

ale c=nt\rii de stran\, inspirate de con]inutul
imnografic al textelor sfinte. Dinamica acestei
schimb\ri este surprins\ admirabil de c\tre teologul
rus Alexander Schmemann, `n cadrul tratatului s\u
Postul cel Mare. Potrivit acestuia, trecerea constituie
o c\l\torie. Preg\tirea ei este realizat\ `n primele
s\pt\m=ni ale Triodului, c=nd dorin]a, smerenia,
`ntoarcerea, judecata [i iertarea constituie un
capital tematic admirabil pentru `nceperea acestei
treceri duhovnice[ti, livrat de inconfundabilele
pericope evanghelice din aceast\ perioad\.

duhovnice[ti. S\ ne l\murim sufletul, s\ ne
cur\]im trupul. S\ postim precum de bucate, a[a
[i de toat\ patima, desf\t=ndu-ne cu bun\t\]ile
Duhului“. Cel mai solemn imn al acestei slujbe
este Prochimenul S\ nu `ntorci fa]a Ta de la

sluga Ta, c=nd m\ nec\jesc, degrab m\ auzi, expresie de „tainic\ `ntrep\trundere de dezn\dejde
[i n\dejde, de `ntuneric [i lumin\“5 Mai mult, exist\ `n anumite biserici datina ca, dup\ vecernie,
s\ se c=nte Canonul Sfintelor Pa[ti.

„Doamne [i St\p=nul vie]ii mele…“
Duminica fiului risipitor inspir\ o tensiune
peniten]ial\ unic\. Evocarea robiei babiloniene,
prin intermediul c=nt\rii Psalmului 137 este completat\ de o suit\ de texte inspirate din aceast\ pericop\ evanghelic\. „De la p\rinteasca slava Ta
`ndep\rt=ndu-m\ ne`n]elep]e[te, ... acum prime[te-m\ ca pe desfr=natul, `ndur\-te [i m\ miluie[te!“3 (Condacul Duminicii fiului risipitor) Apoi,
dup\ o duminic\ din a c\rei Evanghelie `n]elegem c\ Hristos din dragoste va judeca dup\ dreptate, ajungem la Duminica iert\rii, sau a izgonirii
din rai. Acum pregust\m bucuria Pa[tilor, `ncredin]a]i de cuv=ntul M=ntuitorului, c\ „Zidirea
mea nu voi s\ piar\, ci voi s\ se m=ntuiasc\ [i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vin\“4. Totodat\,
con[tien]i de condi]ionarea desp\timirii noastre
prin post [i reconciliere, p\[im spre Vecernia
iert\rii, prima `n cadrul c\reia se va rosti
rug\ciunea Sf. Efrem Sirul „Doamne [i St\p=nul
vie]ii mele, duhul tr=nd\viei, al grijii de multe, al
iubirii de st\p=nire [i al gr\irii `n de[ert nu mi-l da
mie. Iar duhul cur\]iei, al g=ndului smerit, al r\bd\rii [i al dragostei, d\ruie[te-l mie, robului T\u.
A[a Doamne, ~mp\rate, d\ruie[te-mi ca s\-mi
v\d gre[alele mele [i s\ nu os=ndesc pe fratele
meu, c\ binecuv=ntat e[ti `n vecii vecilor.
Amin“. Stihirile acestei slujbe constituie o evident\ pledoarie pentru transfigurarea sufleteasc\: „vremea postului s\ o `ncepem luminat, supun=ndu-ne pe noi nevoin]elor celor
anul IV (XII) nr. 3-4

„Doamne [i St\p=nul vie]ii mele, duhul tr=nd\viei, al grijii de multe,
al iubirii de st\p=nire [i al gr\irii `n de[ert nu mi-l da mie. Iar duhul cur\]iei,
al g=ndului smerit, al r\bd\rii [i al dragostei, d\ruie[te-l mie, robului T\u.
A[a Doamne, ~mp\rate, d\ruie[te-mi ca s\-mi v\d gre[alele mele
[i s\ nu os=ndesc pe fratele meu, c\ binecuv=ntat e[ti `n vecii vecilor. Amin“
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Imnografia postului constituie o c\l\torie
a sufletului spre ~nviere.

LITURGIC|

Â „Gusta]i [i vede]i,
c\ bun este Domnul“
De-a lungul P\resimilor, Crucea lui Hristos,
~nvierea [i bucuria Pa[telui reprezint\ sistemul de
referin]\ absolut pentru `ntreaga imnografie a
postului. Uvertura acesteia o constituie Marele
canon de poc\in]\ al Sf=ntului Andrei Criteanul.
Evoc=nd cu m\iestrie evenimentele istoriei
sfinte, textul acestui poem `nscrie ca parte a
luptei dintre Dumnezeu [i tenebre, lupta individual\ duhovniceasc\, evocat\ prin acea not\ personal\ a textului: „De unde voi `ncepe a pl=nge
faptele vie]ii mele tic\loase? Ce `ncepere voi
6
pune, Hristoase, t=nguirii acesteia de acum? ,
sau, „Suflete al meu, scoal\! Pentru ce dormi?
Sf=r[itul se apropie [i vei s\ te tulburi.
De[teapt\-te, ca s\ se milostiveasc\ spre tine
Hristos Dumnezeu“7
Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite, ceremonial nocturn de `mp\rt\[ire, [i totodat\ expresie
concret\ a postirii de bucuria de a liturghisi, constituie sf=r[itul preg\tirii [i plinirea n\dejdii8.
Dincolo de primirea cuminec\turii seara, `n conformitate cu regulile ce presupun ajunarea `n zilele
de miercuri [i vineri, aceast\ Sf. Liturghie constituie o pregustare a comuniunii cu Dumnezeu `n
ziua cea f\r\ de sear\, ce va s\ vin\, a[a cum
`nt\re[te [i textul catismei a XVIII-a, ca „noaptea
s\ ridica]i m=inile voastre spre Domnul!“9
Sunt c=teva imne cu totul speciale care contribuie la caracterul `n\l]\tor al acestei slujbe.
Primul dintre ele, S\ se `ndrepteze rug\ciunea
mea, constituia ini]ial un acompaniament al
`mp\rt\[irii propriu zise, astfel r\m=n=ndu-i
aceast\ form\ de c=ntare z\bavnic\, ca ulterior s\
constituie o introducere `n partea a doua a slujbei,
o trecere de la vecernie la Liturghie. Solemnitatea Heruvicului acestei slujbe ]ine de datina
aducerii darurilor dintr-un loc special, situat chiar
`n afara bisericii, la altar. Simbolistica venirii lui
Hristos este evident\ `n cadrul acestui ceremonial
al vohodului, iar textul imnul heruvimic o exprim\ plenar: „Acum puterile cere[ti `mpreun\ cu
noi slujesc nev\zut, c\ iat\ intr\ ~mp\ratul slavei.
Iat\ Jertfa tainic\ s\v=r[it\ se `nconjur\. Cu
credin]\ [i cu dragoste s\ ne apropiem, ca p\rta[i
vie]ii ve[nice s\ ne facem. Aliluia, aliluia, aliluia“10. Chinonicul „Gusta]i [i vede]i, c\ bun este
Domnul“, apoi „P=inea cea cereasc\“ `mplinesc
aceast\ suit\ de c=nt\ri euharistice de sear\.

„Crucii Tale ne `nchin\m St\p=ne,
[i sf=nt\ `nvierea Ta o sl\vim“
Imnografia primei duminici din Postul mare
evoc\ odat\ `n plus periplul vetero-testamentar
realizat prin citirea Canonului Sf. Andrei: „Moise
`n vremea postului a luat Legea, [i pe popor l-a
tras la sine; Ilie postind, cerurile a `ncuiat
(...)M=ntuitorule, `nvrednice[te-ne s\ ajungem la
~nvierea ta“11, `n timp ce comemorarea biruin]ei

cat din morm=nt, omor=nd moartea [i m=ntuind
toat\ lumea“13.
Dup\ evoc\rile duminicale ale Sf. Maria
Egipteanca [i Sf. Ioan Sc\rarul, evidente paradigme ale ascetismului, `n cea de-a cincea
s\pt\m=n\ se cite[te Acatistul Buneivestiri, moment ce preschimb\ discursul peniten]ial al Bisericii `ntr-unul de alt\ factur\, ce tr=mbi]eaz\ o
voca]ie a biruin]ei. Condacul „Ap\r\toare Doamn\...“ pe care `l c=nt\m `n mod repetat pe parcursul acestei denii reprezint\, poate, cea mai iubit\
c=ntare intonat\ `n cinstea Maicii Domnului.
S=mb\ta lui Laz\r nu putea transmite altceva
dec=t un profund mesaj anastasic: ~nvierea cea de
ob[te mai `nainte de patima Ta `ncredin]=ndu-o, pe
Laz\r din mor]i, l-ai ridicat, Hristoase Dumnezeule.14
Spuneam la `nceput c\ imnografia postului
constituie o c\l\torie a sufletului spre ~nviere.
Dinamica vie]ii spirituale specifice acestei perioade este, de at=tea veacuri, `nscris\ `n slujbele
`nchinate acestor momente. Omul contemporan
are posibilitatea de a face recurs la experien]a
mistic\ a Bisericii, iar at=ta timp c=t Tradi]ia va
constitui reperul fundamental al Ortodoxiei,
acesta va continua s\-[i asume biruin]a postului
spre care ne `ndrept\m condu[i de harul Duhului
Sf=nt, ce `nmul]e[te umilul obol livrat de dorin]a
noastr\ de a ne `nduhovnici. Imnografia acestei
perioade constituie `ns\ un izvor de via]\ sufleteasc\, iar tot ceea ce ne r\m=ne e s\ urm\m,
dup\ putin]a [i [tiin]a fiec\ruia, `ndemnul Sf.
Pavel, din Epistola c\tre Efeseni, acela de a vorbi
`ntre noi „~n psalmi [i `n laude [i `n c=nt\ri
duhovnice[ti, l\ud=nd [i c=nt=nd Domnului, `n
inimile voastre, mul]umind totdeauna pentru
toate `ntru numele Domnului nostru Iisus
Hristos, lui Dumnezeu ([i) Tat\l“.15 (arhid. Ionu]
AM|RINII)
Cea mai cunoscut\ dintre scrierile
Sf=ntului Efrem Sirul este rug\ciunea
care este parte integrant\
din slujbele din Postul Mare
„Doamne [i St\p=nul vie]ii mele...“

asupra iconoclasmului nu ]ine doar de o coinciden]\ istoric\, ci [i de alt deziderat al postului,
restaurarea vizualului: „Preacuratului T\u chip
ne `nchin\m, Bunule, cer=nd iertare gre[elilor
noastre“12, apoi pomenirea Sf. Grigorie, din a
doua duminic\, reprezint\ o a doua biruin]\ a
Ortodoxiei, `n urma dezbaterii palamite.
La mijlocul Postului, `n cea de-a treia duminic\, c=nt\m imnul „Crucii Tale ne `nchin\m
St\p=ne, [i sf=nt\ `nvierea Ta o sl\vim“, `n timp
ce canonul de la Utrenie este o parafraz\ a Canonului ~nvierii: „Veni]i s\ c=nt\m c=ntare nou\,
pr\znuind pierzarea iadului, c\ Hristos S-a ridi-

Alexander Schmemann, Postul cel Mare,
traducere de Andreea Stroe [i Lauren]iu Constantin, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1995,
p.11 [i urm;
2
Triodul, Ed. IBMBOR, Bucure[ti, 2000, p. 5;
3
Ibidem, p. 20;
4
Ibidem, p. 101;
5
Schmemann, Op. Cit. p. 30;
6
Triodul, p. 129;
7
Ibidem, p. 133;
8
Schmemann, Op. Cit. p. 57;
9
Psalmul 133, 2;
10
Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucure[ti, 2000,
p. 283;
11
Triodul, p. 214;
12
Ibidem, p. 207;
13
Triodul, p. 314;
14
Ibidem, p. 518;
15
Efeseni 5, 19-20.
1

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

26 Cronica Romanului

martie-aprilie 2012

DOCUMENTAR

S\rb\torile prim\verii la români
Prim\vara este legat\ simbolic
de toate sentimentele [i
manifest\rile umane care
implic\ iubire, d\ruire, vitalism
[i exuberan]\. De altfel,
prim\vara este asociat\ cu
v=rsta tinere]ii, implic=nd ca
sentiment dominant iubirea. ~n
aceast\ perioad\ descoperim o
serie de s\rb\tori laice, unele
vechi [i transformate ca
semnifica]ie de-a lungul
timpului, altele mai noi [i
`mprumutate pentru a r\spunde
fie av=ntului comercial, fie unei
dorin]e superficiale de a
s\rb\tori cu orice pre] ceva.
F\r\ a se implica `n mod direct
`n aceste manifest\ri laice,
Biserica, `n calitate de institu]ie
divino-uman\, le-a privit cu
`n]elegere sau cu reticen]\,
oferind explica]iile cuvenite `n
leg\tur\ cu valoarea [i
semnifica]iile lor.
Martie aduce cu sine m\r]i[orul, cu toate legendele [i implica]iile lui simbolice.

Nu putem da sens cre[tin
m\r]i[orului, ata[=ndu-i
simboluri religioase
M\r]i[orul nu este un simbol religios [i `n nici
un caz cre[tin, ci este specific credin]elor populare necre[tine, fiind un element al unui ritual de
`nnoire a timpului [i a anului. P=n\ la a fi exploatat economic, el avea o singur\ form\, cea a
discului solar [i era confec]ionat doar din argint,
fiind `n acela[i timp legat de un [nur `mpletit din
dou\ fire de l=n\ colorat\. Potrivit simbolisticii
cromatice a anotimpurilor, [nurul era un simbol
al trecerii de la iarn\ la prim\var\, put=nd `n
acela[i timp s\ semnifice unitatea contrariilor sau
`mpletirea inseparabil\ a principiilor masculin [i
feminin. M\r]i[orul era un simbol al soarelui, al
focului [i al luminii, o `ntrupare a bucuriei de a
tr\i, un semn prin care era salutat\ rena[terea naturii, un simbol al purit\]ii suflete[ti. El avea
anul IV (XII) nr. 3-4

„Omul m\r]i[orului“ avea con[tiin]a apartenen]ei
la universul `nconjur\tor, tr\ind `n acela[i ritm cu el

rolul unui talisman magic solar menit s\-i `mprumute purt\torului frumuse]e, iubire, puritate [i
s\-l apere de boal\ [i de deochi. ~n func]ie de
zona etnografic\, era purtat p=n\ la o anumit\
s\rb\toare a prim\verii sau `nflorirea unui pom.
Obiceiul de a pune `n piept m\r]i[oare s-a
perpetuat de-a lungul timpului, reu[ind s\ convie]uiasc\ cu practicile cre[tine bimilenare. Cu
toate acestea, semnifica]iile esen]iale ce `nso]eau
oferirea m\r]i[orului s-au pierdut, r\m=n=nd doar
prilejul de a oferi bucurie celor dragi. „Omul
m\r]i[orului“ avea con[tiin]a apartenen]ei la universul `nconjur\tor, tr\ind `n acela[i ritm cu el.
De aceea [tia s\-i descifreze semnele [i sim]ea
nevoia `mprumut\rii atributelor sale. Omul modern, dezr\d\cinat, nu mai poate sim]i acest puls,
`n fa]a tarabei cu m\r]i[oare el nu alege `ncerc=nd
s\ se integreze unei continuit\]i magico-simbolice, ci alegerea lui este una de natur\ estetic\ sau
financiar\, m\r]i[orul fiind o podoab\ ce trebuie
purtat\ `ntr-un anumit context.
Pentru cre[tini, m\r]i[orul nu poate fi considerat dec=t un talisman, iar purtarea lui, o supersti]ie pe care cei mai mul]i dintre noi nu o con[tientizeaz\. Biserica nu recomand\ purtarea
m\r]i[orului, dar tolereaz\ aceast\ tradi]ie, av=nd
`n vedere amploarea fenomenului [i atitudinea
inofensiv\ a manifest\rii. Pe de alt\ parte, nici nu
putem da sens cre[tin m\r]i[orului, ata[=ndu-i
simboluri religioase, `ntr-o `ncercare de

„`ncre[tinare“ a lui. Asocierea unui simbol naturalist cu unul de natur\ cre[tin\ (crucea, spre exemplu) este nefericit\. Simbolurile cre[tine au o
semnifica]ie specific\ [i exprim\ `n sine realit\]i
ce nu au nevoie de `mbun\t\]iri semantice. {tim
c\ simbolul une[te dou\ realit\]i `ntr-o unitate
sinergic\. Dac\ simbolistica m\r]i[orului leag\ pe
om de energiile unui corp ceresc, crucea, ca simbol cre[tin, ne deschide spre Dumnezeu,
deoarece Cel crucificat pe ea este Hristos,
biruitorul mor]ii. Este drept c\ sf=nta cruce are
darul de a sfin]i, dar ea nu poate fi a[ezat\ oriunde [i nici asociat\ cu orice, ci singurele
podoabe ce o `nfrumuse]eaz\ sunt cele
duhovnice[ti, izvor=te din propriile eforturi spirituale. ~n calitate de cre[tini trebuie s\ ne asum\m
destinul vie]ii noastre [i s\ ne `ncredem `n pronia
lui Dumnezeu, `ncerc=nd s\ nu ne mai folosim de
surogate, care nu pot dec=t s\ ne `nstr\ineze de
autenticul duh cre[tin.

8 Martie [i/sau
Duminica Mironosi]elor
Un alt eveniment important al prim\verii este
ziua de 8 Martie. Ini]ial s-a impus ca zi
interna]ional\ a femeii, sub influen]a socialismului american, `n urma eforturilor de emancipare a
acesteia. ~n statele foste comuniste, aceast\
s\rb\toare e perceput\ ca „o mo[tenire“ a
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Â Comunismului, deoarece `n acei ani ea a fost

folosit\ `n scop propagandistic, pentru demonstrarea c\ numai `n astfel de or=nduiri femeia era
apreciat\ la adev\rata ei valoare. Pentru comuni[ti, 8 Martie era ziua unui anumit tip de femeie- revolu]ionar\, eroin\, muncitoare.
~n tradi]ia popular\ rom=neasc\ nu a existat o
zi `n care s\ fie serbat\ `n toat\ ]ara ziua femeii.
Plec=nd de la aceste premise [i `n]eleg=nd contextul istoric al na[terii [i impunerii ei la noi, am
putea aprecia faptul c\ aceast\ zi nu evalueaz\
adev\ratele calit\]i ale feminit\]ii [i cu at=t mai
pu]in pe cele cre[tine. S\rb\toarea promoveaz\
valorile socio-politice pentru care a luptat [i lupt\
femeia modern\ [i-i confirm\ egalitatea de drept
cu b\rbatul. De departe, mult mai bine aleas\ ca
zi care s\ reflecte profilul cre[tin al femeii contemporane este cea decis\ de Sf=ntul Sinod,
Duminica Femeilor Mironosi]e - zi a femeii
cre[tine. Via]a lor sf=nt\, consacrarea vie]ii lui
Hristos, curajul de a `nfrunta moartea, patosul
credin]ei, atitudinea pioas\ [i demnitatea asumat\
le-au f\cut vrednice ca numele s\ le fie trecute `n
Cartea vie]ii, iar via]a lor s\ fie paradigma
vie]uirii cre[tine pentru femeile de ast\zi.
Cinstirea acestei duminici, ca zi a femeii cre[tine,
este o recunoa[tere a faptului c\ [i femeia de
ast\zi este purt\toare de mirul pe care nu-l
p\streaz\ pentru `ngroparea Domnului, ci `n candela sufletului s\u, a[tept=nd, asemenea fecioarelor `n]elepte, venirea lui Hristos.
Orice zi din via]a noastr\ care nu are o implica]ie religioas\, nu are rol soteriologic `n destinul nostru [i tocmai de aceea calendarul cosacr\
fiecare zi unui sf=nt sau unui eveniment religios.
Fiecare zi a vie]ii noastre ar trebui s\ fie un timp
al reg\sirii de sine [i al `nt=lnirii cu Dumnezeu.
Biserica accept\ s\rb\torile oficiale, cu caracter na]ional sau interna]ional, `ns\ promoveaz\ pe
cele care `[i g\sesc fundamentul `n valorile autentic religioase. 8 Martie face parte din categoria
acelor s\rb\tori interna]ionale ce trec de multe ori
peste specificul cultural [i religios al unui popor,
`n `ncercarea de a stabili pun]i care s\ exprime
acelea[i idealuri ale femeilor de pretutindeni.
Prin respectarea acestei s\rb\tori, femeia
cre[tin\ `[i poate con[tientiza rolul ei `n societate.
Este o zi care confirm\ egalitatea drepturilor sale
socio-politice cu ale b\rbatului, o zi a recunoa[terii voca]iei sale de mam\, o zi de bucurie `n care
se poate exprima ata[amentul [i recuno[tin]a fa]\
de darurile feminit\]ii. Desigur c\ mamele
cre[tine, care [tiu c\ s\rb\toarea cre[tin\ `nchinat\
femeii este „Duminica femeilor mironosi]e“, nu
se pot sustrage acestui eveniment al lunii martie,
av=ndu-se `n vedere amploarea [i importan]a
acordat\ de societate, dar trebuie s\ poarte mereu
`n con[tiin]\ modelul mariologic al jertfei de sine
[i al dragostei jertfelnice.

In Calendarul Ortodox, pe l=ng\ Sf=ntul Ierarh Mucenic Valentin, pr\znuit pe 30
iulie, `nt=lnim mai mul]i mucenici care au purtat acest nume: Sfin]ii Mucenici
Marcu, Sotirih [i Valentin - 24 octombrie, Sf=nta Muceni]\ Valentina - 10 februarie, Sf=ntul Mucenic Valentin - 16 februarie; Sf=ntul Mucenic Valentin - 24
aprilie, Sf=ntul Valentin Preotul - 06 iulie, Sf=nta Muceni]\ Valentina - 18 iulie

Ziua Sf=ntului Valentin
sau a `ndr\gosti]ilor?
Mai nou [i destul de pregnant `nt=lnim o alt\
s\rb\toare asupra rostului c\reia ne punem unele
`ntreb\ri. Este vorba despre Ziua `ndr\gosti]ilor.
Sfin]ii au fost `n timpul vie]ii lor `ndr\gosti]i de
Duhul Sf=nt cu o iubire asemeni unui foc mistuitor de patimi, o iubire `mp\rt\[it\ de un
Dumnezeu pe Care Sf=ntul Ioan l-a definit
Iubire (I Ioan 4, 12). Evanghelia pe care Logosul
ne-a `ncredin]at-o se fundamenteaz\ pe Legea iubirii necondi]ionate a lui Dumnezeu Tat\l, ce
trimite pe unicul S\u Fiu la r\stignire pentru vindecarea noastr\, prin Duhul Sf=nt put=nd beneficia de roadele acestei iubiri r\stignite.
Imaginea iubirii dintre sufletul omului [i
Dumnezeu este una nup]ial\, iar m=ntuirea are
drept condi]ii `mplinirea iubirii milostive fa]\ de
semenul nostru. Aceste exemple [i multe altele
ne relateaz\ faptul c\ suntem `nconjura]i de iubirea lui Dumnezeu [i c\ trebuie s\ ne deschidem
acestei iubiri care s\ devin\ o constant\ a vie]ii
noastre. De ce am mai avea nevoie de o zi special\, `n care s\ ne ar\t\m intensitatea senti-

mentelor fa]\ de persoana iubit\, ca [i cum acest
lucru ar trebui `ncuviin]at sau oficializat de
cineva din exterior? Iubirea este un sentiment intim, `mp\rt\[it `n mod tainic [i `ntr-o atmosfer\
specific\. De ce s\ fim tributari Occidentului [i la
acest capitol? Valentine's Day este `nainte de
toate o activitate comercialist\ care-[i revendic\
originea `ntr-o istorioar\ destul de nesigur\, pus\
pe seama unui sf=nt din spa]iul catolic. Este un
soi de Cupidon modern, cu o infrastuctur\ logistic\ bine pus\ la punct, care reu[e[te s\ intuiasc\
`nc\ nematurizatele inimi ale tinerilor. Pe de alt\
parte, Dragobetele, t=n\rul zeu al dragostei din
panteonul mitologiei rom=ne[ti, e varianta local\
mai nou promovat\ a s\rb\torii ce protejeaz\ pe
`ndr\gosti]i [i dragostea lor.
S\ nu `ncerc\m s\ acoperim p\catul sau s\-l
justific\m prin astfel de s\rb\tori, str\ine de duhul
curat [i echilibrat al Ortodoxiei, de cur\]ia specific\ neamului rom=nesc. Descoperim `n cultul
nostru ortodox nenum\rate prilejuri, mai ales `n
perioada prim\verii, care s\ ne ofere posibilitatea
de a ne bucura de acest `nceput [i de a ne manifesta sentimentele care inund\ fiin]a noastr\.
(preot Valentin B|LTOI, Parohia Icu[e[ti)
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Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pentru lunile martie-aprilie 2012
1 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Toader Alixandrescu,
Parohia D\rm\ne[ti; Pr. Grigora[ Popa, Parohia ChiliiBol\t\u;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba Canonului Sf=ntului Andrei Cretanul la Biserica „Precista Mare“, Roman. A citit Rug\ciunea mare de dezlegare [i a rostit cuv=nt duhovnicesc;
2 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a cu preo]ii din parohiile din Roman,
`n vederea organiz\rii pelerinajului cu Sfintele Icoane;
3 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman.
- a hirotonit `n treapta de diacon pe t=n\rul teolog
Dumitru Marian Dabija, pe seama Parohiei Negre[ti,
Prot. Roman.
- a participat la Slujba Vecerniei la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
4 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon
Dumitru Marian Dabija, pe seama Parohiei Negre[ti,
Prot. Roman.
- a organizat [i participat la procesiunea cu Sfintele
Icoane `n Mun. Roman.
- a oficiat Taina Sf. Maslu, `nconjurat de un sobor
de 100 de preo]i [i peste 5000 de credincio[i. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
5 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Iulian Necula, Consilier
al Arhiepiscopiei Ia[ilor; Pr. Cristinel Te[u, Capela „Sf.
Arhid. {tefan [i Sf. Voievod {tefan cel Mare“ Pompieri
Moine[ti; Pr. Constantin Butnaru, Biserica „Sf.
Gheorghe [i Eroii neamului“, Bac\u; Pr. Constantin
Tomozei, Protopop al Protopopiatului Bac\u;
6 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Alexandru Croitoru, Parohia Berbinceni; Arhim. Antonie Jeflea, stare]ul M\n\stirii Giurgeni; Pr. Daniel Valentin Chirica, Parohia Holt;
Pr. Costel Mare[, Protopop al Protopopiatului Moine[ti;
Pr. Ioan Antoci, Capela „Izvorul T\m\duirii“, Spitalul Mun.
Roman; Pr. Ionel {tefan, Parohia Pr\je[ti; Pr. Ionel Doru,
Parohia „Pogor=rea Duhului Sf=nt“ (armeneasc\), Roman; d-l Remi Stan, Romna, [i d-l Codrin Lasl\u, Bac\u;
7 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
8 martie
- 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. Liviu D\nil\, Parohia
Chetri[;
9 martie
- a participat la Sf=nta Liturghie a Darurilor mai
`nainte Sfin]ite `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman;
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11 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
12-15 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

16 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Aurel C=rlan, Parohia
Viforeni; Pr. Gheorghe Anghel, Parohia Vulp\[e[ti; Pr.
Ioan Antoci, Capela „Izvorul T\m\duirii“, Spitalul
Mun. Roman; Pr. Florin Aurel }uscanu, Protopop al
Protopopiatului Roman;
- a oficiat Slujba prohodului pentru adormitul `ntru
Domnul, Pr. Daniel Valentin Chirica, `n Biserica „Sfin]ii Voievozi“, Parohia Holt;
17 martie
- a oficiat Slujba parastasului pentru cei adormi]i
din familia Preasfin]iei Sale, la Biserica „Sf. Ilie“,
Parohia St\ni]a;
18 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
- a sus]inut conferin]a cu tema „~n Iisus Hristos
suferin]a nu dezumanizeaz\, ci transfigureaz\“, `n sala
de [edin]e a Prim\riei Mun. Moine[ti;
19 martie
- 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. Ioan Negoi]\, Protopop al Protopopiatului
Sascut; Pr. Romeo Trofin, Parohia Simione[ti;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
20-22 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
23 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Lucaci, Parohia
Sohodol; Pr. Iulian Adam, Ia[i; Pr. Ciprian Olteanu,

~n seara zilei de 25 martie, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a participat la
Concertul Postului Mare organizat `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, cu participarea corurilor „Paraschevi“ [i „Melozii Romanului“

29

Â

~n noaptea ~nvierii, Sfânta Liturghie la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“ din Roman,
a fost oficiat\ de PS Episcop Ioachim B\c\uanul.

Â

Parohia En\che[ti; Pr. Florin Aurel }uscanu, protopop
al Protopopiatului Roman;
25 martie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Buna
Vestire“, M\n\stirea Tisa Silvestri. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon
Gheorghe Mitrea, pe seama M\n\stirii „Na[terea
Maicii Domnului“, Giurgeni;
- a participat la Concertul Postului Mare organizat
`n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, cu
participarea corurilor Paraschevi [i Melozii Romanului. A rostit un scurt cuv=nt duhovnicesc;
26 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
27 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului
eparhial;
28 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
29 martie
- a vizitat b\tr=nii de la Centrul social-filantropic
din Parohia H=rja.
30 martie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
1 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
2 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
3 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului
eparhial;
4 aprilie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-nii Andrei Antal [i
Codrin Lasl\u din Bac\u;
5-6 aprilie
- a efectuat vizit\ la M\n\stirea Crasna, jud. Prahova;
7 aprilie
- a oficiat o Slujb\ de pomenire `n cimitirul Parohiei M=neciu, jud. Prahova;
8 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Intrarea Domnului `n Ierusalim“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Vecerniei [i Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman [i la
procesiunea organizat\ `n Duminica Floriilor, `n Roman;
9 aprilie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
- a participat la Slujba Deniei la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
10 aprilie
- audien]e, coresponden]\ [i lucr\ri de birou;
- a participat la Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;

REPERE

Pe 18 martie, prezent la Moine[ti, PS Episcop Ioachim a sus]inut
conferin]a cu tema „~n Iisus Hristos suferin]a nu dezumanizeaz\,
ci transfigureaz\“, `n cadrul celei de-a doua edi]ii a conferin]elor
„Trepte spre ~nviere“ desf\[urate `n Postul Mare `n Protopopiatul Moine[ti
11 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie a Darurilor mai `nainte
Sfin]ite `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Taina Sf=ntului Maslu, `n Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a participat la Slujba Deniei la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
12 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Deniei celor 12 Evanghelii `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a acordat interviu la Radio Ia[i;
13 aprilie
- a oficiat Slujba Vecerniei [i a scoaterii Sf=ntului
Aer `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Prohodului la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
14 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
15 aprilie
- a oficiat Slujba Canonului ~nvierii [i Sf=nta
Liturghie la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei ~nvierii la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman, `nconjurat de un sobor de preo]i din Protopopiatul Roman. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;

16 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
de `nv\]\tur\;
- a hirotonit preot pe PC Arhid. Iulian Neculai
Mu[at pe seama Bisericii „Buna Vestire“, Bac\u;
17 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la
20 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica Lazaret;
- a oficiat Slujba aghiasmei [i slujba de sfin]ire a
Centrului social-filantropic Lazaret;
21 aprilie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de pomenire a episcopului Ioachim Mare[ la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u.
22 aprilie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Na[terea
Sf. Ioan Botez\torul“, cartierul Micleasa, Moine[ti.
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Na[terea
Sf. Ioan Botez\torul“, cartierul Micleasa, Moine[ti. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf=ntul
Gheorghe“, Orbic. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
28 aprilie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a C\minului cultural din
Parohia Simione[ti, Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
29 aprilie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf. Maria
Magdalena“, One[ti;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Maria
Magdalena“, One[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\. (A consemnat arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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