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EDITORIAL

Melchisedec {tef\nescu - simbol al demnit\]ii
[i prestigiului Ortodoxiei
române[ti
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
„Biserica nu se poate izola de ]ar\, interesele
]\rii nu pot s\ fie str\ine Bisericii“, m\rturisea
episcopul Melchisedec {tef\nescu `ntr-un Cuv=nt
rostit la Sankt Petersburg, cu ocazia misiunii
diplomatice `ndeplinite `n 1868 din `ns\rcinarea
domnitorului Carol I.

„Un b\rbat remarcabil
[i un rom=n neao[„
La trecerea episcopului Melchisedec al
Romanului din via]a aceasta `n cea f\r\ de sf=r[it,
cel recunoscut `n acel moment `n mod unanim
drept personalitatea cea mai impun\toare a culturii rom=ne, Bogdan Petriceicu Hasdeu, scria `n
„Revista nou\“ – ultimul periodic pe care l-a condus – num\rul 1-2 din aprilie – mai 1892, care
avea pe copert\ o impun\toare fotografie a celui
trecut `n ve[nicie: „Fiindc\ nu apar]inuse nici
unui partid politic, moartea lui a trecut aproape
neobservat\; [i totu[i a fost un b\rbat foarte remarcabil [i un rom=n neao[ din mo[i [i str\mo[i
(...) Episcopul Melchisedec, f\r\ `ndoial\, a fost
b\rbatul cel mai cu [tiin]\ dintre prela]ii no[tri
contemporani [i locul s\u `n Academia Rom=n\,
nu o simpl\ convenien]\ politic\ sau numai o
gre[eal\ de adres\, i se cuvenea lui `n toat\ puterea cuv=ntului (...) Specialitatea lui cea adev\rat\ a fost istoria rom=n\ bisericeasc\, mai cu seam\ adunarea monografic\ a materialului istoric.
Pe acest c=mp el a lucrat foarte mult [i nu `nceta
de a lucra cu st\ruin]\ p=n\-n ultimele momente
ale vie]ii. Cronica documentat\ a diocezei Hu[ilor [i Cronica documentat\ a diocezei Romanului, singure ar fi de ajuns pentru a-i asigura un
loc de onoare `n oricare literatur\ istoric\“.
Aceste cuvinte a[ternute pe h=rtie de cel mai
mare `nv\]at mirean al culturii rom=ne de atunci,
care, de[i m\rturisea lipsa de simpatie reciproc\
dintre el [i cel trecut `n via]a ve[nic\, ]inea s\ accentueze tocmai de aceea greutatea celor spuse,
transformau `ntr-o judecat\ definitiv\, pecetluit\
de autoritatea sa, cele rostite pe peronul g\rii de
la Roman, `n urm\ cu 13 ani, de mitropolitul
Moldovei Iosif Naniescu, `ntors cu acela[i tren de
la Bucure[ti `mpreun\ cu cel ales la 22 februarie
1879 de c\tre Sf=ntul Sinod ca episcop al Romanului. Cobor=nd pentru un moment al\turi de
cel a[teptat, li s-a adresat celor veni]i `n `nt=mpianul IV (XII) nr. 5

Figura emblematic\ a episcopului de Roman, Melchisedec {tef\nescu,
a fost readus\ `n aten]ia contemporanilor no[tri [i prin manifest\rile
`ncepute acum 12 ani sub genericul „Zilele Episcop Melchisedec“

3

Â

Episcopul Melchisedec a fost cel ce a `ncheiat
marea genera]ie care s-aa zidit pe sine
literalmente `n edificiul României moderne.

Â nare cu urm\toarele cuvinte: „V\ recomand pe

cel mai `nv\]at episcop al rom=nilor“.
Judecata dat\ de unul dintre cei mai mari ierarhi ai no[tri din epoca modern\ [i de c\tre genialul B. P. Hasdeu a r\mas neclintit\ [i ne[tirbit\
de timp, posteritatea ratific=nd `ntru totul a[ezarea episcopului Melchisedec `n galeria marilor
personalit\]i ale culturii rom=ne.

Primul cleric academician
Ceea ce a r\mas de spus [i trebuie s\ o spunem noi ast\zi, din perspectiva celor 120 de ani
care s-au `mplinit la 16 mai, este c\, prin episcopul Melchisedec, `ns\[i Biserica Ortodox\ Rom=n\, care-i fusese timp de o jum\tate de mileniu
neamului rom=nesc „maic\ spiritual\“ – cum a
numit-o cel\lalt geniu suprem al epocii, Mihail
Eminescu – a p\[it sub bol]ile Academiei Rom=ne, cea mai `nalt\ institu]ie a culturii [i [tiin]ei
noastre moderne. Fiind ales `n 1870 membru activ al „Societ\]ii Academice“ devenit\ `n 1879 Academia Rom=n\, episcopul Melchisedec a inaugurat [irul de membri activi proveni]i din lumea
eclesiastic\ ortodox\, fie ei clerici, precum Simion Florea Marian, Nicolae Popea, Vasile Mangra, Ioan Lupa[, Nicolae M. Popescu, Nicolae
Colan, Gala Galaction, Ion Ag=rbiceanu, fostul
monah Tudor Arghezi [i p\rintele Dumitru
St\niloae, precum [i membrul corespondent – dar
de aceea[i statur\ cu d=n[ii – p\rintele Mircea P\curariu; fie mireni, precum cel crescut de copil,
educat `n seminar [i luat mai t=rziu colaborator la
opera sa [tiin]ific\ de c\tre episcopul Melchisedec, adev\ratul continuator al s\u `n defri[area
ogorului `nc\ `n]elenit al studiilor de cultur\

veche rom=neasc\, Constantin Erbiceanu. Acesta
a fost singurul autor al unui cuv=nt rostit la
moartea fostului protector [i dasc\l, la data aceea
fiind membru corespondent al Academiei Rom=ne, din martie 1890. ~n procesul-verbal al
{edin]ei din 22 mai 1892, care s-a desf\[urat sub
pre[eden]ia lui V. A. Urechia se citesc urm\toarele: „D-l Pre[edinte face Academiei trista `n[tiin]are c\ `n cursul s\pt\m=nei de la [edin]a trecut\ p=n\ ast\zi au `ncetat din via]\ doi membri
ai Academiei: Prea Sfin]ia Sa Episcopul Melchisedec [i Grigore Cob\lcescu. Prea Sfin]ia Sa
Episcopul Melchisedec a repausat la Roman,
s=mb\t\ la 16 maiu, 2 ore diminea]a; `nmorm=ntarea s-a f\cut luni la 18 mai. Academia a fost reprezentat\ la trista ceremonie a `nmorm=nt\rei
prin d-nii colegi. Gr. G. Tocilescu, N. Ionescu [i
A. Papadopol-Calimach“ („Analele Academiei
Rom=ne“, Seria II. tomul XV, 1892 – 1893.
Partea administrativ\ [i desbaterile, Bucure[ti,
1893, p. 4). Nu a fost rostit a[adar niciun cuv=nt
din partea Academiei.
~n [edin]a din 25 septembrie (p. 17 – 18), Ioan
Bianu raporteaz\ misiunea sa de a prelua biblioteca
episcopului Melchisedec, donat\ Academiei Rom=ne prin testament, cu 2511 volume [i 82 de manuscrise. C\r]ile sunt rom=ne[ti (1210), ruse[ti (629),
slavone (43), franceze (201), latine (39), grece[ti
(92), ebraice (8), germane (289). Manuscrisele sunt
rom=ne[ti (44), slavone (26), grece[ti (12)2.

„Principele episcopatului rom=n“
Omului, `n totalitatea sa, nu numai `nv\]atului,
ci omului providen]ial d\ruit de Biserica noastr\
pentru ctitoria a trei genera]ii ce [i-au trecut [tafeta,
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culmin=nd cu genera]ia care a f\urit Rom=nia Mare
`n 1918, i-a a[ezat pe frunte o diadem\ cu str\lucirea nepieritoare `nsu[i cel ce [i-a legat numele de
`mplinirea lucr\rii acestor trei genera]ii, marele Ion
I. C. Br\tianu, care l-a caracterizat pe episcopul
Melchisedec cu cuvintele „Farul luminos [i
principele episcopatului rom=n“ 3.
~ntr-adev\r, ca [i Andrei {aguna peste mun]i,
dar `n condi]iile `n care puterea lumeasc\ `n raport
cu care a lucrat nu era str\in\, ci autohton\, personalitatea omului Bisericii a fost modelat\ de
`mprejur\rile istorice `n dimensiunile „princiare“
at=t de bine definite de cel mai mare om politic al
genera]iei urm\toare, care era [i fiul celui din genera]ia c\reia `i apar]inuse episcopul Melchisedec,
adic\ aceea a `ntemeietorilor Rom=niei moderne.
B. P. Hasdeu gre[ea, de[i numai pe jum\tate,
atunci c=nd scria c\ episcopul Melchisedec „nu
apar]inuse nici unui partid politic“. ~ntr-adev\r,
el nu s-a `nscris [i n-a fost num\rat printre membrii partidelor politice care [i-au disputat puterea
[i au intrat `n regimul „rota]iei“ prin care domnitorul [i apoi regele Carol I au reu[it s\ ]in\ `ntr-un
relativ echilibru `nfrunt\rile [i ambi]iile clasei
politice din vremea aceea. El a fost `ns\ din prima
tinere]e [i p=n\ a `nchis ochii membrul acelui partid f\r\ de [efi, f\r\ organiza]ii [i f\r\ strategii
electorale, partidul celor ce [i-au `nchinat via]a
p=n\ la jertf\ [i toate darurile suflete[ti [i intelectuale cu care au venit pe lume ]\rii [i neamului
rom=nesc. Un partid pe care nimeni, niciun regim
politic, n-a reu[it s\-l desfiin]eze vreodat\.
Episcopul Melchisedec a fost cel ce a `ncheiat
marea genera]ie care s-a zidit pe sine literalmente
`n edificiul Rom=niei moderne, genera]ie `n care
cel mai v=rstnic, dar care va fi cel mai longeviv, a
fost Ion Ghica, iar cei mai tineri, `naintea lui
Melchisedec, Vasile Alecsandri, Ion C. Br\tianu [i
Alexandru Ion Cuza, `ntre ei a[ez=ndu-se cu data
na[terii Nicolae B\lcescu [i Mihail Kog\lniceanu.

Exponent al intelectualit\]ii s\te[ti

„La etatea de 69 de ani, dup\ ce o jum\tate de secol a rev\rsat raze de [tiin]\,
de credin]\ [i de binefaceri `n Biserica neamului s\u, Melchisedec apune ca un
luceaf\r `n ora[ul Roman, `n diminea]a zilei de S=mb\t\ 16 Mai, anul 1892.
„Fiindc\ nu apar]inuse nici unui partid politic, moartea lui a trecut aproape
neobservat\“, remarca, `ntr-un studiu publicat `n 1908, Constantin C. Diculescu.

Venind pe lume la 15 februarie 1823, copilul
Mihail {tef\nescu din G=rcina, sat din ]inutul
Neam]ului, ]inut care dup\ ultimele cercet\ri `l
d\duse cu un sfert de mileniu `n urm\ [i pe
marele mitropolit Varlaam, [i avea s\-l dea peste
dou\ decenii pe diaconul Ion Creang\, nu mai
apar]inea, precum ceilal]i din genera]ia sa, micii
boierimi. El venea din lumea singurei intelectualit\]i s\te[ti, reprezentat\ pe atunci de clerici. Ca
singurul fiu de preot din aceast\ mare genera]ie,
dar f\r\ `ndoial\ [i pentru calea pe care l-a a[ezat
Pronia neamului nostru, el a venit cu un program
urm\rit toat\ via]a cu resurse intelectuale [i morale de adev\rat „prin]“ al breslei sale: s\ fac\ dintr-`nsa
o prezen]\ major\, recunoscut\ [i respectat\ [i `n
noua Rom=nie, la `ntemeierea c\reia lucra al\turi de to]i ceilal]i, a[a cum fusese timp de o jum\tate de mileniu [i cum a reu[it s\ fie m\car
prin propria-i persoan\.

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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Episcop Melchisedec {tef\nescu:
Cine ap\r\ Biserica na]ional\,
„C
ap\r\ patria [i na]ia sa; afirm aceasta
cu toat\ convingerea mea.“

Potrivit dorin]ei exprimate de d=nsul, Melchisedec a fost `nmorm=ntat `n gr\dina
caselor sale din Roman. „Morm=ntul s\u simplu, f\r\ nici un monument,
se afl\ `n mijlocul pomilor [i florilor, `n acel loc unde se recreia totdeauna
[i unde, departe de zgomotele lumii, g\sea el adev\rata mul]umire [i fericire
a vie]ii.“ (Constantin C. Diculescu). ~n fotografie, mormintele celor doi fra]i
episcopi {tef\nescu `nainte de a fi ad\postite `n capela ridicat\ `n anul 1938.

Â

Pe l=ng\ tot ceea ce a scris [i a publicat sub
numele s\u, sau `n colaborare cu membrii Sf=ntului Sinod, c\rora le-a fost timp de dou\ decenii
spiritus rector, de]inem `n declara]ii publice, `n
Testamentul l\sat [i `n scrisorile ie[ite la iveal\
dup\ moartea sa formularea acestui program.
~n 1868, c=nd a fost trimis la Petersburg
`mpreun\ cu fostul ministru de finan]e Ion
Cantacuzino, `n greaua misiune diplomatic\ de a
ob]ine bun\voin]a Rusiei pentru noul domnitor,
adus pe tron la pu]in\ vreme dup\ `ncercarea
aceleia[i Rusii de a desface Unirea Principatelor4,
[i c=nd des\v=r[itul vorbitor de limb\ rus\ [i magistrul `n teologie al Academiei Teologice din
Kiev, dar [i episcopul Dun\rii de Jos cu re[edin]a
la Ismail, `ntr-unul dintre cele trei jude]e readuse
`ntre hotarele Rom=niei dup\ Conferin]a de pace
de la Paris, s-a achitat magistral de misiune5, el
f\cea `naintea unuia dintre oficialii ru[i aceast\
m\rturisire de credin]\: „Biserica nu se poate
izola de ]ar\, interesele ]\rii nu pot s\ fie str\ine
Bisericii“ 6. Avea atunci 45 de ani [i tot ceea ce
f\cuse p=n\ atunci `n calitate de partizan ferm al
Unirii [i de colaborator al lui Mihail Kog\lniceanu sau Alexandru Ion Cuza la a[ezarea temeliilor unei organiz\ri biserice[ti corespunz\toare
nevoilor timpurilor moderne ne demonstreaz\ c\
nu erau declara]ii diplomatice de circumstan]\7.
Ele reprezentau convingerile sale cele mai ad=nci,
c\rora `n]elegea s\ le fie credincios p=n\ la cap\t.
{aptesprezece ani mai t=rziu, `n prim\vara anului 1885, c=nd se pusese la cale, la Ia[i,
anul IV (XII) nr. 5

`nfiin]area unei asocia]ii ortodoxe care l-a ales
pre[edinte, dar s-a lovit de ostilit\]i ce i-au
z\d\rnicit lucrarea, declara: „Cine ap\r\ Biserica na]ional\, ap\r\ patria [i na]ia sa; afirm
aceasta cu toat\ convingerea mea. Ca dovad\ de
aderarea mea la programul asocia]iunii romanocre[tine-ortodoxe promit s\ contribui cu suma de
10 000 de franci. O singur\ dorin]\ [i rug\minte
a mea pentru prosperitatea acestei asocia]iuni
este ca ea s\ r\m=n\ pentru totdeauna o asocia]iune moral\ [i eminamente cre[tineasc\ [i s\
nu degenereze `n politic\“8.

Pe temei politic, acuza]ii nedrepte
Politica de care el se temea s\ nu fac\ a degenera buna inten]ie a celor ce puseser\ la cale asocia]ia va reu[i `ns\ mai mult: s\-i fac\ imposibil\
existen]a. Iar pe cel ce devenise simbolul `nsu[i al
demnit\]ii [i prestigiului Ortodoxiei rom=ne[ti,
omul care fusese autorul principal al documentului
ce ob]inuse autocefalia Bisericii noastre, avea s\-l
urm\reasc\ f\r\ cru]are, spre a-l `mpiedica s\
ajung\ pe locul ce i se cuvenea mai mult ca oricui:
acela de Mitropolit Primat. Ca urmare a lucr\turilor
de culise `ntreprinse de cei ce nu voiau s\ admit\ ca
Biserica noastr\ ortodox\ s\ de]in\ `n Rom=nia
modern\ locul pentru care se str\duise episcopul
Romanului, s-a reu[it din toamna aceluia[i an 1885
transformarea bunelor sale rela]ii cu Dimitrie A.
Sturdza `ntr-o du[m\nie nestins\, cu repercusiuni `n
lumea eclesiastic\ [i cu mobilizarea presei

`mpotriva celui acuzat c\ a deprins la Kiev despotismul ]arilor, pe care l-ar aduce `n via]a Bisericii
noastre dac\ i-ar deveni `nt=ist\t\tor.
Studiile sale `n Rusia au devenit pretextul denun]\rii de „filorusism“. Cum observa cunoscutul teolog dr. Dumitru St\nescu, unul dintre
ucenicii prezen]i `n volumul memorial alc\tuit `n
1939 de episcopul Gherontie al Constan]ei:
„Ziarele epuizaser\ aproape toate epitetele de
ocar\ contra acestui om ce nu era cu nimic vinovat din cele ce i se imputau“. A[a era. Dar `n realitate, ceea ce i se imputa in petto episcopului
Melchisedec nu erau cele spuse, sau scrise
`mpotriva lui, ci era opera sa formidabil\ de organizator al unei Biserici Ortodoxe puternice [i
capabile s\ duc\ mai departe o tradi]ie de cinci
veacuri, `ntr-o lume modern\ ce tindea s\
r\sp=ndeasc\ [i la noi mentalitatea celor ce pe
alte meleaguri vedeau `n credin]a cre[tin\ un
du[man, sau m\car un obstacol.
A[a cum constata arhiereul Veniamin Pocitan
`n 1939, dup\ 47 de ani de la stingerea, la mai
pu]in de 70 de ani, a unui om ce provenea dintr-o familie de longevivi, unii centenari, „am putea
zice c\ aproape `ntreaga organiza]iune modern\
a Bisericii noastre, cu institu]iile ei religioase, se
datore[te, `n bun\ parte, priceperii [i st\ruin]elor
lui Melchisedec. Dar [i cele ce s-au f\cut dup\
moartea lui `ncoace sunt sau propuneri f\cute de
el, cari nu s-au putut realiza `n timpul vie]ii lui,
sau o dezvoltare progresiv\, pe temeliile puse de
d=nsul“ (p. 142). Iar dup\ judecata dat\ de arhimandritul Scriban, care nu i-a iertat `ns\ niciodat\ participarea la reforma seculariz\rii averilor
grece[ti din p\m=nturile rom=ne[ti „el era mintea
cuget\toare pentru `ntreaga noastr\ Biseric\, `n
tot ce avea ea de or=nduit atunci pentru noile
sale `ntocmiri“ 9.
Du[m\nia st=rnit\ de aceast\ oper\ a fost at=t de
mare, `nc=t atunci c=nd `n 1887, la 31 decembrie,
Melchisedec [i-a serbat 25 de ani de arhierie [i 45
de ani de p\storie, cu excep]ia ziarului conservator
„Epoca“, `n care a scris un prieten apropiat, ziar
condus tot de un prieten, Nicolae Filipescu10, toate
celelalte ziare s-au ocupat `n exclusivitate de jubileul papei Leon al XVIII-lea. Nu l-a uitat `ns\
Curtea imperial\ a Rusiei, care i-a trimis un engolpion ca dar `mp\r\tesc [i `n amintirea vizitei sale
diplomatice, un dar `mp\r\tesc pe care l-a l\sat prin
testament catedralei episcopale.

Ministru pentru trei zile
Trebuie s\ recunoa[tem `ns\ c\ [i cel „onorat“
cu at=ta ur\ nu-[i tocea t\i[ul cuvintelor sale
atunci c=nd era vorba s\-[i afirme convingerile,
crezul [i p\rerile despre cele pe care le vedea petrec=ndu-se sub ochii s\i `n politica propriu-zis\,
de care `n]elesese s\ se despart\ pentru totdeauna
dup\ numai trei zile de ministeriat `n guvernul
Kog\lniceanu, textul demisiei sale, pe care
Alexandru Ion Cuza [i-a pus parafa nu f\r\ a-[i
5
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Episcopul Melchisedec {tef\nescu: „E
Eu nu am alt\ ]ar\ mai
iubit\ decât România, c\reia servesc aproape de 50 de ani din
via]a mea, [i tot ce am lucrat, am lucrat numai pentru ]ara mea [i
viitorimea, când pasiunile prezentului vor trece `n `ntunerecul
de unde au ie[it, va pre]ui ostenelele mele `n dreapta lor valoare.“
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ale sale). ~n felul acesta, datorit\ autorului primei
monografii `nchinate episcopului Melchisedec,
licen]iatul `n teologie Constantin C. Diculescu,
monografie ap\rut\ `n 1909 [i corelat\ `n acela[i
an cu un volum de Coresponden]\ selectat\ din
arhiva p\strat\ la Roman, s-a putut p\trunde `n
culisele unui moment esen]ial din biografia episcopului [i din istoria Bisericii Ortodoxe Rom=ne:
atunci c=nd la s\rb\torirea a 900 de ani de la
cre[tinarea Rusiei kieviene, `n 1888, ea a fost
`mpiedicat\ de puterea politic\ s\ ia parte, spre
deosebire de celelalte Biserici Ortodoxe, `ntre
motivele acestui comportament fiind [i acela c\
urma s\ o reprezinte, `n mod firesc, tocmai magistrul `n teologie al Academiei din Kiev.

„Eu nu am alt\ ]ar\ mai iubit\
dec=t Rom=nia“

Capela necropol\ care ad\poste[te mormintele episcopului Melchisedec [i a
fratelui s\u, arhiereul Valerian, zidit\ `n timpul arhip\storiei episcopului Lucian
Triteanu, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului [i Sf=ntul Evanghelist Ioan

Â consemna regretul, fiind unul dintre documentele fac\ legea seculariz\rei averilor m=n\stire[ti,
revelatoare pentru caracterul omului. Un caracter
cu totul nepotrivit unei asemenea `ndeletniciri.
Va refuza categoric oferta unui nou ministeriat,
venit\ de data asta din partea noului domnitor `n
urma demonstr\rii calit\]ilor sale de diplomat `n
delicata misiune la Curtea ]arului.
Nu-[i va cenzura cuvintele nici atunci c=nd,
v\z=nd cum a avut loc a[a-zisa secularizare a
averilor m=n\stire[ti, cu `ntrebuin]area sa cinic\, o
va califica drept „odioasa spolia]iune“ 11. Nu altfel
a v\zut-o [i Alexandru Odobescu `n Muntenia,
d=ndu-[i pentru acela[i motiv demisia ca ministru
al cultelor. Mihail Kog\lniceanu `nsu[i va fi
obligat s\ recunoasc\, `n 1888, `ntr-o [edin]\ a
Senatului, c\ „nici unul dintre mini[trii de sub
Cuza Vod\ nu [i-ar fi pus [treangul `n g=t ca s\

lege `n contra c\reia erau [apte mari puteri, dac\
am fi [tiut ce `ntrebuin]are avea s\ se fac\ cu
acele fonduri, `ntrebuin]are pe care nu voiau s\ o
mai calific. Anima]i de cele mai bune inten]iuni,
noi am secularizat acele averi ca s\ facem bine,
ca s\ servim biserica, [coalele, spitalele [i `n loc
de aceasta, fondurile m=n\stire[ti s-au `ntrebuin]at la alte echilibr\ri bugetare [i adeseori la
cheltuieli destr\b\late sau netrebuincioase“ 12.
Chiar atunci c=nd s-a supus unui dictat socotit
de el o eroare politic\, a `n]eles s\ o spun\ `n fa]a
celui `n cauz\ [i s\ lase `n scris posterit\]ii
convingerea sa, ceea ce a fost posibil datorit\
regulii impuse de a nu arunca nicio scrisoare
primit\ [i de a-[i p\stra copii de pe toate cele expediate (ceea ce f\cea [i Titu Maiorescu pentru

Cu maniera lui ultra diplomat\ [i cu g=ndul pe
care desigur nu l-a p\r\sit niciodat\, c\ tot ce
scria [i semna va fi citit de posteritate, Titu
Maiorescu, `n calitate de ministru de culte, i-a
trimis o scurt\ depe[\ `n care la suprafa]\ `i l\sa
libertatea de decizie, dar `n esen]\ `i sugera s\ nu
fac\ acest pas. R\spunsul episcopului Melchisedec este un document esen]ial pentru descoperirea ad=ncurilor sale suflete[ti [i de credin]\. Din
el cit\m, sub semn\tura „rusificatului pop\ care a
supt din Kiev, pe l=ng\ absurdit\]ile teologice,
toate instinctele despotismului barbar al acelei
]\ri“, cum `l denun]au gazetarii vremii13: „Adev\rul este c\ eu am simpatii pentru Biserica Rus\
ca [i pentru toate celelalte biserici ortodoxe:
greac\, s=rb\, bulgar\, precum [i pentru to]i
rom=nii ortodoc[i care formeaz\ diferite biserici
prin statele vecine. At=ta-i totul. Pe t\r=mul politic `ns\, eu nu am alt\ ]ar\ mai iubit\ dec=t Rom=nia, c\reia servesc aproape de 50 de ani din via]a
mea, [i tot ce am lucrat, am lucrat numai pentru
]ara mea [i viitorimea, c=nd pasiunile prezentului
vor trece `n `ntunerecul de unde au ie[it, va pre]ui
ostenelele mele `n dreapta lor valoare“ 14.
~n a doua scrisoare c\tre acela[i, datat\ 27 iunie 1888, `n care-i accept\ cu elegan]\ ceea ce era
de fapt un dictat politic, ]ine s\-i explice, acum
f\r\ ocol, lui [i evident nou\ celor de ast\zi pentru care [i-a p\strat copia, pozi]ia [i convingerile
sale, de data asta f\r\ nicio concesie, `n stilu-i
caracteristic, stil care, dup\ o celebr\ maxim\
francez\, c’est l’homme lui-même (este omul
`nsu[i): „Dac\ eu am avut dorin]a de a merge la
Chiev, cauza era c\ doream s\ v\z [i eu o ceremonie religioas\ important\, cum n-am v\zut,
nici am s\ v\z alta `n via]a mea [i care ar fi putut
fi instructiv\ pentru mine ca episcop rom=n [i a[
fi avut [i eu ocaziune s\ judec prin mine `nsumi
scopul [i efectele unor astfel de s\rb\tori. ~mi
ziceam: la `nceputul acestui an, papa a adunat la
Roma pentru jubileul s\u de 50 de ani sute de mii
de pelerini din toat\ lumea catolic\ papist\ [i nimeni nu s-a opus, nici a v\zut `n aceasta vreo
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Episcop Melchisedec {tef\nescu: „S
S\ nu fim venetici `n ]ara noastr\,
c\ci aceia `nsemneaz\ «a rupe cu trecutul» [i s\ fim redu[i a c\sca
gura când la Petersburg, când la Constantinopol, când la Viena,
când la Paris, [i ce se face pe-aacolo, s\ facem [i noi ca maimu]ele
[i totodat\ s\ credem c\ facem progres `n România.“
Â primejdie politic\, ba `nc\ to]i `mp\ra]ii [i regii

din lume i-au trimes daruri [i felicit\ri; pentru ce
nu mi-ar fi [i mie permis s\ m\ duc [i eu la un
mare jubileu al unei biserici ortodoxe vecine cu
noi [i care este fala Ortodoxiei orientale? Voiam
totodat\ s\ dau o dezmin]ire [ovinismului rusesc,
care pretinde c\ rom=nii tind a se dezbina de
Ortodoxie [i a trece la papism. Eu am despre]uit
cabalele [i intrigile streine [i locale ce se fac `n
contra mea. Eu unul n-am de sperat avantaje
lume[ti, ca s\ curtenesc [i s\ m\ tem de cutare
sau cutare persoan\ sau partid politic. Eu
g=ndesc numai la prosperitatea politic\ [i
moral\ a ]\rei mele [i bisericei noastre
na]ionale. Oricare biseric\ ortodox\ na]ional\
cu c=t mai mult se va izola de celelalte p\r]i ale
Ortodoxiei, cu at=t este mai expus\ pericolului
de a deveni prad\ v=n\torilor de suflete. Aceasta
o doresc iezui]ii [i slugile lor, `ntre care cel `nt=i
este Sturdza15. Biserica noastr\ nu trebuie s\ se
team\ numai de Rusia, dar [i de Austria care vine
cu droaiele sale de iezui]i, a c\ror ]int\ principal\ este de a extermina Ortodoxia pe toate
p\r]ile globului [i lupt\torul cel mai mare [i mai
puternic contra lor este Rusia. Oamenii politici
din ]\rile ortodoxe trebuie s\ proteag\ [i s\ apere
biserica na]iei lor [i s\ o `mbun\t\]easc\ `n toate
privirile, iar nu s\ o persecute [i s\ o `njoseasc\,
c\ci atunci se vor pierde [i pe d=n[ii [i ]ara lor,
`n cur=nd sau mai t=rziu. Precum `n catolicismul
papist for]a [i t\ria stau `n puterea absolut\ a papei, carele este privit de fidelii s\i ca o divinitate,
a[a `n catolicismul ortodox, puterea moral\ a
bisericei st\ `n leg\turile morale dintre bisericile
na]ionale ortodoxe, adic\ `n unitatea bisericei
sau `n sobornicitate: aceea[i biseric\, acelea[i
dogme, aceea[i disciplin\, acela[i cult, [i `n
primejdii ajutor mutual. Eu primesc cu pl\cere
consiliile prietene[ti ale domniei voastre [i le voi
urma; dar totodat\ am socotit s\-mi exprim `n
toat\ sinceritatea convingerile mele biserice[ti,
cu at=t mai v=rtos cu c=t domnia voastr\ sunte]i
ministrul nostru bisericesc [i `n aceast\ calitate
sunte]i `n drept [i dator a ap\ra [i protege biserica noastr\ care a fort r\u tratat\ de Sturdza [i
de st\p=nul s\u Br\tianu, care `l f\cuse st\p=n
absolut pe biseric\ s\ fac\ cu ea ce-i va pl\cea“.
(p. 171) S\ nu uit\m c\ aceste cuvinte nu-i erau
adresate unui ministru oarecare trec\tor, ci lui
Titu Maiorescu, unul dintre ateii [tiu]i ai vremii,
sau `n orice caz unul care nu ne-a l\sat nicio
porti]\ pentru a-l socoti altceva.
O lege special\ avea s\ se voteze imediat dup\
aceea `n Parlament, pentru a face imposibil\ orice
nou\ ie[ire din hotarele ]\rii celui ce mai reu[ise totu[i, `n 1884, excursia `n Bulgaria16 [i cu un an `nainte, `n 1883, `n Austro-Ungaria, adic\ `n Bucovina17.
Dar ceea ce-i exasperase pe du[manii ce se temeau
s\ nu urce pe scaunul de mitropolit primat fusese
atunci c=nd `nso]it de fratele s\u, arhiereul Valerian
R=mniceanu, `n cursul excursiei din vara anului
1885 `n Rusia [i Basarabia, s-a oprit la Kiev unde –
cum scrie Constantin C. Diculescu – „mitropolitul
anul IV (XII) nr. 5

Episcopul Melchisedec credea cu t\rie `n for]a diriguitoare a preo]imii, convins
fiind c\ „va ajunge [i na]ia a se `ncredin]a prin experien]\, c\ f\r\ cler
nu poate progresa [i va ajunge a-l pre]ui mai bine [i a-i da m=n\ de ajutor“,
dup\ cum m\rturisea `ntr-o scrisoare adresat\ lui Ion Heliade R\dulescu `n 1865

Platon [i guvernatorul Kievului pe de o parte [i fo[tii
colegi ai lui Melchisedec, acum to]i profesori la
Academie, pe de alt\ parte, au f\cut prela]ilor rom=ni
o primire str\lucit\ [i Melchisedec a fost s\rb\torit ca
o mare c\petenie a Bisericii Ortodoxe“ (p. 20).

„Na]ia... f\r\ cler nu poate progresa“
Tot `ntr-o scrisoare c\tre unul dintre marii s\i
contemporani, Ion Heliade R\dulescu, „p\rintele
literaturii rom=ne moderne“, ca r\spuns la cea
adresat\ lui `n ianuarie 1865, c=nd p\storea
Episcopia Dun\rii de Jos, citim cele ce urmeaz\:
„Eu sunt s\n\tos, dar duc mare nevoe `n totul:
f\r\ locuin]\ convenabil\, f\r\ mijloace de a
putea `nt=mpina nevoile postului. Scumpete
mare, mai mare dec=t orunde `n ]ar\; str\mutat
`n mijlocul iernei f\r\ aprovizionare cu cele
necesare. Tr\iesc simplu din leaf\ [i ]in cu cheltuiala mea `nc\ 10 persoane, personalul necesar
pentru serviciul Episcopiei, cari au a[a mici lefe,
`nc=t abia le-ar ajunge de m=ncare. Dar slav\ lui
Dumnezeu de toate! El a dat, El a luat! Fie numele Domnului binecuv=ntat! C=nd clerul va
trece prin focul ispitelor [i se va l\muri de tot ce
are eterogen, Dumnezeu iar\ va c\uta cu mil\
asupr\-i. P=n\ atunci va ajunge [i na]ia a se
`ncredin]a prin experien]\, c\ f\r\ cler nu poate
progresa [i va ajunge a-l pre]ui mai bine [i a-i
da m=n\ de ajutor; iar\ nu a-l `mpinge `n r=p\,
ca domnul Bolintineanu [i omodoxii s\i.

V\ mul]umesc, d-l meu, de felicit\rile cele
cordiale [i de ur\rile c\lduroase pentru mine; [i
eu din parte-mi rog pe Atotputernicul ca s\ v\
p\streze zilele cele scumpe pentru rom=ni, ca s\
ne m=ng=em [i s\ ne ajut\m `mpreun\ pe c\ile
cele aspre ale vie]ei rom=ne[ti-cre[tine[ti.
Doresc din inim\ tot binele cucoanei Mari]ei [i
duducelor, pe care a[tept cu ner\bdare s\ m\
`nvrednicesc a le mai vedea, `mpreun\ cu dvoastr\. Am auzit c\ pe d-l Ionic\ l-a]i trimes la
Paris; `i doresc de la Dumnezeu binecuv=ntarea
Sa [i un viitor ferice. Nu [tiu la ce idei a]i voit s\
face]i aluziune prin men]ionarea canonului 59 al
Sinodului al 7-lea, c\ci sinodul acela are numai
22 de canoane. Dar zic cu durere c\ la noi ast\zi
cine se mai uit\ la canoane! Religia rom=nilor –
a zis o persoan\ mare nu de mult `n Bucure[ti –
este Conven]ia de la Paris.
Adeseori se aude de la d-nii cei cu Parisul `n
cap, iar nu cu mintea: «S\ rumpem cu trecutul».
Dac\ este aceasta posibil, pentru ce d-lor au
t\b\r=t cu to]ii asupra clerului de ast\zi [i `i imput\ gre[elile din trecut, de care noi nu suntem
vinova]i `ntru nimic? De ce ne fac solidari cu
persoane ce de mult nu mai exist\? De ce preservative, de ce at=tea [icane? Aceast\ neconsecin]\
este vederat\ dovad\ a nelogicei principiului dumilorsale de progres f\r\ [tirea lui Dumnezeu [i
de r\t\cire. Dumnezeu s\ lumineze pe cei
`ntuneca]i cu p\catele lor! Nu a rupe cu trecutul,
ci a ne lega mai str=ns trebuie cu trecutul nos7

Â

Episcopul Melchisedec [i B. P. Hasdeu sunt fondatori
ai slavisticii române[ti, care va dobândi, prin amândoi,
primele sale ecouri [i recunoa[teri interna]ionale.

EDITORIAL

cios, Biserica noastr\ nu prezint\ nici o atrac]ie
pentru oamenii cuget\tori, nici chiar pentru
pietatea cea simpl\. Va trece mult timp p=n\ ce
providen]a va ridica `n Biserica Rom=n\ oameni
cu [tiin]\, cu cuno[tin]\ de datorie [i cu zel
cre[tinesc, cari vor `n\l]a Biserica la treapta pe
care o cere a sta o na]iune cre[tin\, cult\ [i liber\“.

Minunile Cuvioasei Parascheva,
motiv de disput\ cu B.P. Hasdeu

C=teva dintre variantele testamentului melchisedechian se afl\ ast\zi
`n arhiva bibliotecii Centrului eparhial de la Roman

Â tru, prin studierea na]ional\t\]ei noastre `n de istoria, de limba, de religia ]\rei. Cei ce se
toate ramurile ei, prin luminile b\rba]ilor din
trecut cari au lucrat la fundarea na]iunei noastre prin virtu]ile lor civice [i religioase [i
morale, cari dau caracter na]ional rom=nesc, [i
chiar gre[elile lor sunt `nv\]\toare pentru noi
spre a ne feri de ele, ca unele ce aduc consecin]\
funest\; iar nu s\ fim venetici `n ]ara noastr\,
c\ci aceia `nsemneaz\ «a rupe cu trecutul» [i s\
fim redu[i a c\sca gura c=nd la Petersburg,
c=nd la Constantinopol, c=nd la Viena, c=nd la
Paris, [i ce se face pe-acolo, s\ facem [i noi ca
maimu]ele [i totodat\ s\ credem c\ facem progres `n Rom=nia. Donchi[o]ii [tiu c\, din toate
clasele, clerul ]ine mai tare cu trecutul na]iunei
[i de aceia au n\v\lit asupra lui cu toate puterile lor ca s\-l cotropeasc\, pentru c\ a[a mai
u[or se diformeze na]iunea. P\catele lor sunt
strig\toare la ceruri! C=t sunt de mici donchi[o]ii
no[tri `naintea privirilor rom=ne[ti, este destul
s\-i vezi c=nd sunt pu[i f\r\ voia lor pe t\r=mul
adev\rat rom=nesc, adic\ unde se cere cuno[tin]\

cred mai `nc\p\]=na]i [i mai `n]elep]i `ntre d=n[ii,
devin ignoran]i de jelit“ (p. 178).
Cele mai t\ioase cuvinte le-a rezervat `ns\
pentru testamentul s\u, destinat a fi dat publicit\]ii [i a-i face auzit cuv=ntul de pe urm\, imediat dup\ trecerea sa din lumea aceasta: „~n timpurile anterioare, `n ]ara noastr\, Biserica a fost
depozitara dorin]elor [i a faptelor pioase, care se
delegau ei de pietatea public\. Dar, din nenorocire, `n prezent, la noi Biserica nu mai prezint\
nici o garan]ie pentru `ncrederea public\ `n
asemenea cestiuni. Prin odiosul act de spoliare,
numit Secularizare, ea a devenit s\rac\ materialice[te, politice[te – sclav\ unor mini[tri intitula]i
«de Culte», carii lipsi]i de orice idee despre `nalta
menire a Bisericei `n societate, [i adesea ori chiar
ei du[mani ai Cre[tinismului, au s\ ia bisericei [i
ultimile resturi de existen]\ material\ [i de independen]\. }inut\ sistematice[te `n ignoran]\, condus\ de un `ntunecos despotism egoistic [i capri-

Am `nceput cu un citat din marele Hasdeu, [i
logica demonstra]iei mele c\ `n personalitatea [i
lucrarea episcopului Romanului Melchisedec
{tef\nescu avem un adev\rat simbol al
n\zuin]elor [i problemelor noastre de azi, c\ el ne
este mai mult ca oricine acel „far luminos“ `n
stare s\ ne ajute a vedea prin cea]a deas\ care
amenin]\ s\ ne acopere, cere s\ `nchei tot cu el.
De data asta `ns\ aduc `n aten]ie un alt moment
dec=t cel funebru. Un moment `n care cei doi au
stat fa]\ `n fa]\ pe pozi]ii opuse, `n timp ce istoria
[tiin]ei rom=ne[ti moderne `i percepe numai
al\turi, ca fondatori, `mpreun\ cu Timotei
Cipariu [i Alexandru Odobescu, ai studiului culturii noastre vechi, iar pe episcopul Melchisedec
[i pe B. P. Hasdeu [i ca fondatori ai slavisticii
rom=ne[ti, care va dob=ndi, prin am=ndoi,
primele sale ecouri [i recunoa[teri interna]ionale,
preg\tind totodat\ drumul unei mari [coli slavistice rom=ne[ti `n cadrul celei mondiale: [coala
`ntemeiat\ de Ioan Bogdan [i av=ndu-l ca ultim
mare reprezentant pe regretatul academician
Gheorghe Mih\il\, a c\rui ultim\ lucrare s-a potrivit s\ fie revizuirea traducerii episcopului Melchisedec din opera de `nceput al literaturii rom=ne,
Mucenicia Sf=ntului Ioan cel Nou, iar a c\rui
`nt=lnire cu marele `nainta[ a fost `n ziua de 14 mai
din anul trecut. Revizuirea traducerii episcopului
Melchisedec l-a dus la concluzia c\ era un temeinic
[tiutor de slavonie, a c\rui lucrare de acum peste un
secol n-a avut nevoie dec=t de pu]ine [i minore
`ndrept\ri `nainte de a fi reeditat\ recent.
Episcopul Melchisedec, `n calitatea sa de istoric al culturii noastre vechi, calitate ce prima, a[a
cum am v\zut, `n ochii confratelui de breasl\ [i
colegului de Academie B. P. Hasdeu, a fost autorul
a dou\ studii care l-au transformat `ntr-un adev\rat
deschiz\tor de drumuri, nu numai la noi, ci pe plan
universal. A fost al doilea autor, dup\ Episcopul
Macarie al Tambovului, al unei lucr\ri de referin]\
despre cel mai important scriitor al literaturii bulgare vechi al\turi de patriarhul Eftimie, Grigorie
}amblac. Lucrarea sa este [i ast\zi universal cunoscut\ [i citat\, dup\ 128 de ani de la prezentarea ei
`n trei [edin]e ale Academiei Rom=ne, `n 1884. Ea
s-a tip\rit concomitent `n Memoriile Academiei, `n
„Revista pentru istorie, arheologie [i filologie“ [i `n
„Biserica Ortodox\ Rom=n\“.
A doua lucrare a fost consacrat\ Sfintei
Paraschiva [i evenimentului aducerii moa[telor
sale la Ia[i, `n 1641, dat\ tot de el stabilit\.
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Sfâr[itul vie]ii mitropolitului Melchisedec a fost marcat [i, f\r\
`ndoial\, gr\bit de adversitatea politic\ stârnit\ de opera sa epocal\
`n slujba prestigiului [i bun\st\rii clerului român, perceput `n acea
vreme ca o r\m\[i]\ anacronic\ a unor timpuri revolute.

Â Memoriul citit de el `n [edin]a Academiei din 10

martie 1889 a provocat `ns\ reac]ia lui B. P. Hasdeu
care – a[a cum arat\ Constantin I. Diculescu `n
monografia sa (p. 87 – 88, nota 3) a luat cuv=ntul
chiar a doua zi spre a cere (conform celor consemnate `n „Analele Academiei Rom=ne. Partea administrativ\ [i dezbaterile“. Seria II, tomul XI,
1888 – 1889, Bucure[ti, 1899, p. 55 – 57): „C\ dac\ aceast\ lucrare se va publica `n „Analele Academiei Rom=ne“ s\ se `nl\ture dintr-`nsa datele
curat religioase r\m=n=nd numai partea istoric\“.
R\spunsul episcopului Melchisedec a fost c\ „i
se pare curioas\ p\rerea d-lui Hasdeu. Academia
este reprezentarea `ntregii lucr\ri intelectuale [i de
idei ale rom=nilor [i n-ar fi bine s\-i fie ru[ine de
religie [i de credin]a poporului rom=n“. La care B.
P. Hasdeu a r\spuns c\ Academia are o sec]iune literar\, una istoric\ [i una [tiin]ific\, dar n-are [i o
sec]iune teologic\. „P. S. Melchisedec este istoric [i
teolog; `n Academie `ns\ a fost ales pentru
lucr\rile [i erudi]iunea sa istoric\, iar nu pentru
credin]ele sale religioase; de aceea crede c\ partea
curat teologic\ a lucr\rii privitoare la minunile
f\cute de moa[tele Sfintei Paraschiva nu poate fi
publicat\ `n „Analele Academiei Rom=ne“.
D. Sturdza, de[i nu-i mai era prieten autorului, declar\ c\ „fiecare membru al Academiei se
bucur\ de o deplin\ libertate pentru ideile sale.
Din cercul de ocupa]iune al Academiei nici o
[tiin]\ nu este exclus\; dac\ teologia nu ar fi o
[tiin]\, nu s-ar ocupa de d=nsa b\rba]i [i cu inteligen]\ mare [i cu [tiin]\ vast\. D-sa din acest
punct de vedere este pentru publicarea scrierii P.
S. S. episcopul Melchisedec, dar adaoge c\ ar fi
bine ca lucr\rile care se destineaz\ „Analelor
Academiei“ s\ fie inedite, adic\ s\ nu se
tip\reasc\ `nainte `n alte publica]iuni“ (studiul
episcopului Melchisedec ap\ruse chiar `n num\rul
din martie 1889 al „Bisericii Ortodoxe Rom=ne“).
De[i pentru publicarea memoriului despre Grigorie }amblac acest principiu nu func]ionase, el a
fost `mbr\]i[at [i de Mihail Kog\lniceanu [i `n final
de majoritate, pentru publicare fiind doar 4 voturi.
Chiar `nainte de votare, episcopul Melchisedec anun]ase c\ „`n urma acestor observa]ii renun]\ la tip\rirea lucr\rii sale `n „Anale“, „apoi r\spunde d-lui
B. P. Hasdeu c\ credin]a sa este at=t de puternic\,
`nc=t nimeni nu i-o poate schimba, [i dac\ ar fi `n
Academie mai mul]i de p\rerile d-lui Hasdeu, P. S.
ar preferi a renun]a s\ participe la lucr\rile ei“. (p. 57)
Este probabil singura m\rturie de credin]\ `nregistrat\ vreodat\ `n „Analele Academiei Rom=ne“.
Ea ni-l arat\ pe cel ce o f\cea `n deplin\tatea fiin]ei
sale de reprezentant al unei culturi rom=ne
moderne din care dimensiunea religioas\ s\ nu
fie expulzat\, ci recunoscut\ [i consacrat\ chiar
`n organizarea Academiei Rom=ne.
C\ din nou marele ierarh se dovedea omul ale
c\rui propuneri au ajuns s\ triumfe chiar [i dup\
plecarea sa din lumea aceasta, ne-o dovede[te faptul c\ Academia Rom=n\ a primit pentru `nt=ia
anul IV (XII) nr. 5

Melchisedec {tef\nescu, Episcopul Romanului (1879 - 1892)

oar\ `n 1991 un preot nu `n calitate de savant `ntrun domeniu anume din afara teologiei, sau ca
mare scriitor, ci tocmai „pentru credin]ele sale
religioase“ (ca s\ ne folosim chiar de cuvintele
lui B. P. Hasdeu), `n persoana p\rintelui Dumitru
St\niloae. Primit ca membru corespondent la 3
iulie 1990, va deveni membru titular la 10 septembrie 1991. Odat\ cu d=nsul vor triumfa, dup\
mai bine de un secol, cele preconizate de
„principele“ episcopatului rom=n `n 1889.

N\scut prea devreme
pentru timpul s\u
Sf=r[itul vie]ii mitropolitului Melchisedec a
fost marcat [i, f\r\ `ndoial\, gr\bit de faptul c\ adversitatea politic\ st=rnit\ de opera sa epocal\ `n
slujba prestigiului [i bun\st\rii clerului rom=n,
perceput `n acea vreme ca o r\m\[i]\ anacronic\
a unor timpuri revolute, a reu[it s\-[i g\seasc\ neprieteni [i r\uvoitori chiar printre confra]ii s\i, ale
9

Â

La `mplinirea a 120 de la na[terea `n ceruri a eminentului ierarh, nu ne
r\mâne decât s\ tragem concluziile, potrivit criteriilor statornicite de Biseric\,
pentru a mai ad\uga, `n multitudinea `nsu[irilor ce definesc personalitatea
Episcopului Melchidesedec, [i pe cea de m\rturisitor [i ap\r\tor al credin]ei,
adic\ pe cea de sfânt ierarh al Bisericii Orotodoxe Române.

Melchisedec {tef\nescu, `n ziua venirii ca episcop al Romanului

EDITORIAL
[i slova, [i lumina, ca [i ml\dierea muzicii. Condeiul s\u a acoperit c=teva mii de pagini, ale
c\ror r=nd cu r=nd cereau cercetare de fapte [i
r\sfoire de cronici. A d\ruit apoi [i Cerului, ca [i
privirii oamenilor, `ntruchip\ri de form\ [i culori, sprijinind, prin `nalta sa misiune, f\urirea
acestora. S-a contopit, apoi, zi de zi, [i rug\ de
rug\, cu vibra]iile `n]elepte [i cumin]i ale c=nt\rii
bizantine, desprinz=nd cu smerenie din succesiunile de neume, tr\iri sacre ale ritualului cre[tin…. Slujitorul nostru `ntru cele dumnezeie[ti s-a
d\ruit deopotriv\ [i ra]iunii cerului, ca [i celei
p\m=nte[ti [i tr\irilor sacre, ca [i demersului
[tiin]ific, promov=nd, `n acela[i timp, ca un ales
vie]uitor uman ce a fost, spiritul de universalitate, de deschidere iluminist\ rom=neasc\, `nspre
toate z\rile lumii. E un plus de g=nd, prin care
noi roma[canii `l pre]uim pe episcopul nepereche
Melchisedec [i `l consider\m ca pe un c\rturar al
rena[terii rom=ne[ti, el reu[ind de minune, s\
apropie cerul de zbaterile p\m=ntului, dar s\ [i
`nal]e sensibilitatea uman\ c\tre perfec]iunea divin\“ (Gheorghe A.M.Ciobanu, Un „Renascentism“ mu[atin, Monitorul de Roman, 18 mai 2001).
Ziua trecerii sale la ceruri a fost `n perioad\
pascal\, s=mb\t\, 16 mai 1892. Fra]ii [i surorile
sale, respectiv Episcopul Valerian, Arhim. Ieronim, schimonahiile Suzana [i Evdochia, la care
se ad\uga arhiereul Ioanichie Flor B\c\uanul, au
a[ezat `n catedrala „Cuvioasa Parascheva“ de la
Roman trupul ne`nsufle]it al marelui ierarh,
c=nt=nd Hristos a `nviat. Dup\ 69 ani de via]\
d\ruit\ lui Dumnezeu, Episcopul Melchisedec
s\rb\torea „pa[tele“ personal. Asemenea Sf=ntului Andrei {aguna din Transilvania acelora[i timpuri, din p\m=ntul Moldovei pleca din aceast\
lume, supus\ ispitelor [i greut\]ilor, unul dintre
cei mai mari episcopi rom=ni care a lucrat, cu
timp [i f\r\ timp, pentru reafirmarea Ortodoxiei
rom=ne[ti de la sf=r[itul veacului al XIX-lea, fiind un fervent lupt\tor pentru dezrobirea neamului rom=nesc. S\ nu uit\m c\ Melchisedec fusese
aproape 20 de ani cel mai inspirat ierarh al sinodului rom=nesc din epoca `n care „Mama neamului rom=nesc“, cum a numit-o Eminescu, `[i
redefinea statutul de Biseric\ apostolic\, iar
poporul rom=n bimilenar `[i restructura identitatea `ntre popoarele [i civiliza]iile europene.
Sexacentenara Arhiepiscopie a Romanului [i
Bac\ului tresalt\ de bucurie ast\zi c\ `n dipticele
s\u este `nscris numele Episcopului Melchisedec
{tef\nescu, a c\rui personalitate este unanim recunoscut\ at=t de oamenii Bisericii, c=t [i de cei
ai culturii rom=ne[ti sau chiar universale.

Â c\ror insulte l-au afectat profund. Episcopul din cetatea Romanului - pe care o numise c=ndva
Melchisedec „se n\scuse prea devreme pentru
timpul s\u“, [i-a dat sema peste 40 de ani de la
trecerea sa `n ve[nicia lui Dumnezeu, Episcopul
Lucian Triteanu. Cred c\ [i Melchisedec `nsu[i a
sim]it aceasta. Nu a fost `n]eles de foarte mul]i
dintre contemporanii s\i. De aceea a preferat s\
nu mai stinghereasc\ pe nimeni. Nu a mai ie[it

„azilul b\tr=ne]elor mele“ - p=n\ ce s-a mutat la
ve[nicile loca[uri, `n cetatea Ierusalimului celui
de sus. Credincio[ii cet\]ii Romanului, `ns\, i-au
p\strat vie amintirea. Pentru ei, „Episcopul [i
c\rturarul Melchisedec a fost mai mult dec=t
oricine… S-a contopit `n fiin]a sa tot ce Dumnezeu poate d\rui unui om… A pre]uit f\r\ `ncetare

O restaurare `ntemeiat\
[i necesar\
La `mplinirea a 120 de la na[terea `n ceruri a
eminentului ierarh, nu ne r\m=ne dec=t s\ tragem
concluziile, potrivit criteriilor statornicite de
Biseric\, pentru a mai ad\uga, `n multitudinea
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Cuvintele episcopului Melchisedec {tef\nescu, slove scrise
`n con[tiin]a neamului, devin liantul [i modelul genera]iilor
a[ezate `n slujba credin]ei noastre str\mo[e[ti.

Â `nsu[irilor ce definesc personalitatea Episcopului

Melchidesedec, [i pe cea de m\rturisitor [i
ap\r\tor al credin]ei, adic\ pe cea de sf=nt ierarh
al Bisericii Orotodoxe Rom=ne. Astfel, sinaxarul sfin]ilor rom=ni s-ar `ntregi cu numele unui
ierarh-c\rturar care a [tiut s\ men]in\ aprins\ lumina Ortodoxiei la un popor ce risca s\ se piard\
`n tenebrele iluminismului postrenascentist, iar `n
ceruri ar fi purt\torul rug\ciunilor noastre `naintea scaunului Preasfintei Treimi. De asemenea,
Biserica noastr\ ar face o restaurare chipului
celui care a fost cernit de unii dintre contemporanii s\i `nainte ca acesta s\-[i dea ob[tescul
sf=r[it. Ar fi tocmai recunoa[terea faptului c\
locul celui ce [i-a `nchinat toat\ via]a Bisericii [i
neamului este `n panteonul marilor ierarhi,
dasc\li ai Bisericii Ortodoxe, iar `n ceruri, `n
ceata sfin]ilor, mari dasc\li ai lumii [i ierarhi, o
ceat\ care spore[te `n mod binecuv=ntat an de an,
tocmai fiindc\ nevoile noastre de azi au trebuin]\
de un sobor numeros care s\ se roage pentru noi
lui Dumnezeu [i Maicii Domnului, cu cuvintele
„Sf=ntului Preacurat al ghiersului rom=nesc“:
„Din valul ce ne b=ntuie/ ~nal]\-ne, ne m=ntuie…“
Dar fiindc\ voia lui Dumnezeu a fost ca pe
c\r\rile vie]ii mele s\ ajung a sluji la altarul la
care a slujit c=ndva marele episcop Melchisedec,
sunt dator s\ m\rturisesc [i eu aici acela[i crez cu
al lui, cit=ndu-l tot din Testamentul `n care singur
ne-a enumerat caracteristicile [i temeiurile acelei
sfin]enii de care `n ceasul de fa]\ neamul nostru
[i Biserica sa au nevoie mai mult ca oric=nd [i pe
care el a `ntruchipat-o deplin: „Am dorit `n via]a
mea dezvoltarea spre bine a institu]iunilor religioase din Rom=nia, ce ni le-au transmis pietatea
[i r=vna str\mo[ilor no[tri, pentru cultura intelectual\ [i moral\ a poporului rom=n.
Mi-a fost pre]ios progresul [i ridicarea
na]iunei din dec\derea ei secular\.
Am iubit [tiin]a [i pe oamenii devota]i ei, [i
am ur=t ignoran]a [i pe ap\r\torii ei. Am crezut
c\ numai [tiin]a, unit\ cu sentimentul adev\rat
religios, va ridica clerul [i Biserica noastr\ la
`n\l]imea cuvenit\ [i la con[tiin]a datoriei.
Am crezut c\ f\r\ cultur\, clerul va continua
a r\m=ne amor]it [i st\p=nit de prejudi]iile vulgare, de vi]ii, [i spre batjocura despotismului
unor ambi]io[i, vani [i speculatori de cele s=nte;
iar Biserica o institu]iune moart\, destinat\ numai a acompania pe mor]i la morm=nt.
Am iubit poporul [i am dorit `mbun\t\]irea
soartei lui materialice[te [i moralice[te.
Am privit cu ad=nc\ durere la degradarea [i
distrugerea institutelor religioase str\mo[e[ti,
care fiind legate cu istoria ]\rei [i plantate ad=nc
`n spiritul religios al poporului, ar fi putut deveni
at=tea institu]iuni pentru cultura intelectual\,
moral\, industrial\ a poporului [i de aziluri pentru neputincio[i [i pentru orfani.
C=t am fost `n via]\, am lucrat `n sensul acestor dorin]e ale mele suflete[ti, `ntruc=t m-au ajutat mijloacele [i puterile mele.
anul IV (XII) nr. 5

Spa]iu din Muzeul Centrului eparhial de la Roman dedicat episcopului Melchisedec,
`n care sunt expuse ve[minte [i obiecte care au apar]inut marelui ierarh

Acum depun la altarul patriei aceste aspira]iuni
[i credin]i ale mele, `mpreun\ cu rodul ostenelelor
mele din via]a ce am percurs `n lumea aceasta“.
Aceste cuvinte s-ar asem\na cu cele ale Sf=ntului
Apostol Pavel care, sim]indu-[i sf=r[itul `n temni]a
din Roma, `[i exprima ultima dorin]\: „C\ eu de acum
m\ jertfesc [i vremea desp\r]irii mele s-a apropiat.
Lupta cea bun\ am luptat, c\l\toria am s\v=r[it,
credin]a am p\zit. De acum mi s-a g\tit cununa drept\]ii, pe care Domnul `mi va da-o `n ziua aceea, El,
Dreptul Judec\tor,[i nu numai mie, ci [i tuturor
celor ce au iubit ar\tarea Lui“ (II Timotei, 4, 6-8).
Fie ca Dumnezeu s\ ne dea puterea de a-i ar\ta
c\ acea patrie la altarul c\reia `[i depunea aspira]iile
[i credin]ele vie]ii sale acum 120 ani, c=nd scria
cele de mai sus, este `nc\ vie, este `nc\ puternic\, [i i
le poate primi! Cuvintele sale, slove scrise `n con[tiin]a neamului, devin liantul [i modelul genera]iilor a[ezate `n slujba credin]ei noastre str\mo[e[ti.
1
În lista lucr\rilor sale, alc\tuit\ de el însu[i în autobiografia
tip\rit\ postum este trecut acest Discurs la înmormântarea Prea
Sfin]itului Melchisedec, 1892. Dar nu a vorbit în numele Academiei.
2
Cf. „Analele…“, p. 17 – 18.
3
Arhier. Dr. Veniamin Pocitan Ploe[teanu, Melchisedec ca
membru al Sfântului Sinod, în volumul Melchisedec. Zugr\vit de
câ]iva dintre ucenicii s\i. Articole adunate [i tip\rite de Gherontie,
episcopul Constan]ei, 1939, Tipografia Sfintei Mân\stiri CernicaIlfov, p. 151. Ulterior autorul [i-a publicat acest text [i în volum
separat, cu acela[i titlu, sub care ad\uga anii: (1861 – 1892),
Bucure[ti, 1939, aceea[i tipografie. Are în plus o Înainte cuvântare
datat\ 1939, mai 10, Bucure[ti, în care amintea c\ „În anul 1936
am publicat o bro[ur\ în care descriam câteva momente din via]a
[i activitatea lui Melchisedec între anii 1856 – 1861. Acum fac un
pas mai departe. Înf\]i[ez cititorilor o alt\ latur\ [i anume:
Activitatea lui Melchisedec, ca membru al Sfântului Sinod“.
„Bro[ura“ avea 95 de pagini [i cu cele 98 ale noii c\r]i alc\tuia cea
mai ampl\ contribu]ie la cunoa[terea vie]ii [i operei lui Melchisedec
dup\ aceea din 1909 a lui Constantin I. Diculescu. Era o veritabil\
monografie, completat\ în 1943 cu îngrijirea [i semnarea (cu arhiereul
Veniamin Pocitan, vicar patriarhal), a volumului Amintiri despre epis-

copul Melchisedec. La 50 de ani de la moartea lui, Bucure[ti,
Tipografia c\r]ilor biserice[ti, 1943. Volumul alc\tuit din dou\ extrase
din „Biserica Ortodox\ Român\“ [i altele din „Cronica Romanului“.
4
Vezi Mihai Dimitrie Sturdza, Rusia [i dezunirea
Principatelor Române. 1864 – 1866, în volumul s\u Românii între frica de Rusia [i dragostea de Fran]a, Bucure[ti, Editura Roza
Vânturilor, 2006, p. 21 – 64.
5
Istoria acestei misiuni a cosemnat-o într-un raport înaintat la
întoarcere, dar dup\ care [i-a p\strat copia publicat\ postum, în
bro[ur\, de Constantin Diculescu. Vorbind ruse[te cu prin]ul
Gorceacov, cu împ\ratul Alexandru al II-lea [i cu ceilal]i oficiali,
primul având bun\voin]a s\-[i traduc\ personal spusele [i în francez\
pentru Ion Cantacuzino; desf\[urând toate calit\]ile sale de pescuitor
de oameni, înv\]ate din Evanghelie, episcopul Melchisedec a ob]inut
de la împ\rat cea mai înalt\ recunoa[tere a calit\]ilor sale, atunci
când asigurându-l de bunele sentimente [i inten]ii ale domnitorului
Carol, a primit r\spunsul: „Bunele dispozi]iuni ale principelui Carol
se v\d deja în persoanele ce a ales ca intermediari“.
6
Un episod diplomatic de episcopul Melchisedec. Scriere
postum\ cu o prefa]\ [i note de Constantin C. Diculescu. Absolvent al Facult\]ii de Teologie, Bucure[ti, Tipografia c\r]ilor biserice[ti, 1907. Din publica]iile Funda]iunii „Melchisedec“, p. 21.
7
Vezi împrejurarea în care le-a rostit.
8
V. Pocitan, în volumul Melchisedec. Zugr\vit de câ]iva dintre ucenicii s\i, p. 130.
9
Cultul episcopului Melchisedec, în „Cronica Romanului“,
XIX, 1912, nr. 10, octombrie, p. 327.
10
Vezi Veniamin Pocitan, vicar patriarhal, Amintiri despre
episcopul Melchisedec. La 50 de ani de la moartea lui, Bucure[ti,
1943, în extras din „Biserica Ortodox\ Român\“, p. 171.
11
„Aceste m\rturisiri sunt ultimele cuvinte pe care eu însumi
le-am auzit din gura lui Melchisedec pe patul în care [i-a dat sufletul“ scria episcopul Ghedeon în volumul citat, p. 42. În
Testamentul s\u o calific\ la fel.
12
Apud Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, IV, p. 142 – 143.
13
Gherasim episcopul Constan]ei, op. cit., p. 43.
14
Constantin C. Diculescu, op. cit., p. 168.
15
De la câteva [edin]e ale Sinodului din toamna anului 1885,
bunele raporturi dintre M. [i d-l D. Sturdza au fost înlocuite
printr-o mare du[m\nie [not\ Constantin I. Diculescu].
16
O excursiune în Bulgaria, în „Revista pentru istorie, arheologie [i filologie“, II, 1885, vol. IV [i V, [i extras, Bucure[ti,
1885. Retip\rit în Melchisedec {tef\nescu, Despre ortodoxie,
na]iune [i alte chestiuni de actualitate. Edi]ie [i prefa]\ de
Alexandru Jinga, Bucure[ti, Editura Domino, p. 84 – 148.
17
O vizit\ la câteva mân\stiri [i biserici antice din Bucovina,
de episcopul Melchisedec, cu 4 stampe cromo-litografiate [i 6
stampe xilografiate, Bucure[ti, Tipografia Academiei Române
(Laboratorii români), 1883. extras din „Revista pentru istorie, arheologie [i filologie“, I, 1883, p. 245 – 310.
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~n Parcul „M
Melchisedec“ au fost reabilitate cu fonduri europene
3 cl\diri, dintre cele 5 care se afl\ ast\zi aici, una dintre ele
fiind capela care ad\poste[te osemintele vrednicului de pomenire
episcopul Melchisedec {tef\nescu al Romanului.

SPECIAL

Dup\ dou\ secole,

Continuatori ai faptelor
[i dorin]elor episcopului Melchisedec
Funda]ia „Episcop Melchisedec“ este o unitate juridic\ nonprofit, condus\ de Preasfin]itul
P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ce continu\
cu onoare [i responsabilitate testamentul marelui ierarh, episcopul Melchisedec {tef\nescu al
Romanului (1879-1892).
Testamentul Episcopului Melchisedec se adreseaz\ fiec\ruia dintre noi, l\s=ndu-ne mo[tenitori [i continuatori ai faptelor [i dorin]elor sale.
Con[tien]i fiind de aceast\ datorie, sub directa `ndrumare a PS P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, Funda]ia „Episcop Melchisedec
{tef\nescu“, prin cele dou\ filiale ale sale, de la Roman [i Bac\u, [i-a intensificat, `n ultimii ani,
activitatea social-filantropic\, prin deschiderea a multiple centre sociale pentru persoane care
fac parte din categorii defavorizate.
Obiectivele activit\]ii desf\[urate prin intermediul acesteia urm\resc, `ntre altele, dezvoltarea
intelectual\, moral\ [i religioas\ a na]iunii rom=ne `n general [i a Bisericii `n special; ajutorarea
celor nec\ji]i; acordarea unor burse de studii pentru tinerii lipsi]i de resurse financiare.
Astfel, la Roman, `n anul 2009, `n cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ s-au `ntocmit
dou\ proiecte pentru renovarea [i dotarea cl\dirilor monumente istorice din Parcul
Melchisedec. Cu aceste proiecte s-a ob]inut finan]are european\ `n valoare de 7,2 milioane de
lei, prin Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord-Est, Piatra Neam], pe Axa prioritar\ 3.2, a
Programului Opera]ional Regional. Lucr\rile, coordonate, `n calitate de manager de proiect, de
c\tre PC Pr. Ioan Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
s-au `ncheiat `n luna mai a acestui an. Prin cele dou\ proiecte s-au `nfiin]at dou\ centre sociale,
care poart\ numele ilustrului ierarh al Romanului, Melchisedec {tef\nescu: Centrul de zi pentru copii din familii `n dificultate [i Centrul social multifunc]ional. Prezent\m `n paginile care
urmeaz\ c=teva informa]ii despre desf\[urarea lucr\rilor de reabilitare a Parcului Melchisedec,
c=t [i despre activit\]ile care se vor desf\[ura aici sub auspiciile Funda]iei care, de acum 120 de
ani, poart\ de grij\ credincio[ilor din eparhia Romanului [i Bac\ului.

Funda]ia „Episcop Melchisedec“, `n momentul
`nfiin]\rii ei, `nc\ din timpul vie]ii episcopului al c\rui nume `l poart\, avea un patrimoniu foarte bogat.
Odat\ cu desfiin]area funda]iei, `n 1948, toate bunurile au fost preluate de administra]ia local\ [i
Inspectoratul {colar. Dup\ multiple demersuri,
ast\zi au revenit `n administrarea Funda]iei o parte
dintre bunurile de]inute ini]ial. Astfel, prin decizia Prim\riei municipiului Roman, din cele 3 ha de]inute
ini]ial, acum Funda]ia „Episcop Melchisedec“ a reprimit `n proprietate aproape 2 ha de teren, restul fiind
acum de utilitate public\, nemaiput=nd fiind restituite.

„Gr\dina de copii“
~n Parcul „Melchisedec“ au fost reabilitate cu
fonduri europene 3 cl\diri, dintre cele 5 care se
afl\ ast\zi aici, una dintre ele fiind capela care
ad\poste[te osemintele vrednicului de pomenire
episcopul Melchisedec {tef\nescu al Romanului.
Mare c\rturar, dar [i bun administrator [i recunoscut filantrop, episcopul Melchisedec {tef\nescu
s-a remarcat ca o personalitate a vremii sale. Prin
testamentul s\u, episcopul Melchisedec {tef\nescu
a stabilit ca `n cadrul Funda]iei care `i poart\ nu-

Dup\ doi ani de lucr\ri sus]inute, Parcul „Episcop Melchisedec
{tef\nescu“ a redevenit un loc `n care, `ntr-o ambian]\ pl\cut\,
copii, tineri [i batr=ni, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de
Biseric\, se pot bucura de mo[tenirea material\
[i spiritual\ l\sat\ de inegalabilul ierarh roma[can
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~n actualul Parc „E
Episcop Melchisedec“ din Roman
s-aau implementat dou\ proiecte: un centru de zi
pentru copiii proveni]i din familii aflate `n dificultate
[i un centru de zi social multifunc]ional.

Dou\ centre sociale
pentru cei proveni]i din
categorii defavorizate

La `nceputul mileniului al treilea, fostul Parc Zoologic din Roman oferea o imagine
dezolant\ asupra a ceea ce, c=ndva, reprezentase una dintre cele mai progresiste
proiecte sociale ale Bisericii noastre, prin ini]iativa episcopului Melchisedec al Romanului

Â mele s\ fie `nfiin]at\ o „Gr\din\ de copii“, prin care bilitate de a face acest lucru a fost aceea de a
s\ se sus]in\ [colarizarea copiilor foarte preocupa]i
de carte, din familii cu posibilit\]i materiale reduse.
Ajung=nd `n zilele noastre, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul a con[tientizat necesitatea
utiliz\rii acestor bunuri de patrimoniu `n scopul
pentru care au fost ridicate ini]ial. Singura posi-

Episcopul Melchisedec
{tef\nescu, comemorat
la Roman
Edi]ia a XII-a a „Zilelor Episcop Melchisedec {tefanescu“ s-a desf\[urat anul acesta
dup\ urm\torul program:
Miercuri, 16 mai 2012, la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman s-au oficiat Sf. Liturghie
[i slujba de pomenire la `mplinirea a 120 de ani
de la trecerea `n ve[nicie a episcopului Melchisedec. Evocare.
Joi, 17 mai 2012, `n Sala de festivit\]i a Seminarului „Sf. Gheorghe“ din Roman, la orele
14, a avut loc conferin]a solemn\ a preo]ilor roma[cani cu tema: „Episcopul Melchisedec {tef\nescu - 120 de ani de la na[terea `n ceruri“,
sus]inut\ de pr. Protopop Florin }uscanu. ~n
cadrul aceleia[i manifest\ri a fost organizat\
lansarea primului volum al colec]iei Melchisedec {tef\nescu - Opera Omnia, „Ortodoxia credin]ei“, publicat la Filocalia, editura Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. ~n acela[i context,
a fost vernisat\ expozi]ia foto documentar\:
„M\rturii ale credin]ei“ - imagini de epoc\, c\r]i
[i obiecte apar]in=nd episcopului Melchisedec.
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apela la fonduri europene. ~n consecin]\, aici sau implementat dou\ proiecte: un centru de zi
pentru copiii proveni]i din familii aflate `n dificultate [i un centru de zi social multifunc]ional.
~n Centrul de zi va func]iona o gr\dini]\, dar
vor fi oferite [i spa]ii pentru desf\[urarea de ac-

Vineri, 18 mai 2012, s-au organizat activit\]i cu caracter social filantropic, `n toate Centrele sociale ale Eparhiei care `[i desf\[oar\ activitatea sub patronajul Funda]iei „Episcop
Melchisedec“
S=mb\t\, 19 mai 2012, la Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman, la orele
12,00, s-a organizat festivitatea de premiere a
elevilor participan]i la Concursul Na]ional
dedicat Episcopului Melchisedec.
Sub genericul „Cultura, muzica bizantin\ [i
c\ile spirituale nem]ene“, Seminarul Teologic
liceal „Sf. Gheorghe“ din Roman a organizat o
conferin]\ sus]inut\ de Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Bucescu, de la catedra de muzic\ a Facult\]ii de Teologie „D. St\niloae“ din Ia[i, `n
continuarea c\reia a avut loc un concert de
muzic\ religioas\.
Manifest\rile s-au `ncheiat duminic\ 20
mai 2012, c=nd, la Catedrala arhiepiscopal\
„Sf. Parascheva“ din Roman, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de preo]ii
roma[cani, a oficiat Sf. Liturghie, dup\ care a
urmat o procesiune p=n\ la morm=ntul episcopului Melchisedec, unde s-a oficiat slujba de
pomenire, au fost depuse coroane [i flori.

Centrele sociale ce-[i vor desf\[ura activitatea `n Parcul Melchisedec din
Roman vor fi destinate copiilor din familii
`n dificultate [i altor persoane aflate `n
situa]ii de risc social.
La Centrul de zi pentru copii din familii
`n dificultate „Episcop Melchisedec“ se vor
desf\[ura activit\]i de integrare [colar\,
prevenire a abandonului [colar, alfabetizare. Copiii vor beneficia de masa de pr=nz
[i o gustare gratuite, oferite `n fiecare zi; de
asemenea, se ofer\ asisten]\ [i `ndrumare
pentru preg\tirea lec]iilor [i temelor; programe educative speciale (muzic\, desen,
lucru manual, dans, teatru, activit\]i sportive, etc.); sprijin material [i financiar (`mbr\c\minte, `nc\l]\minte, rechizite), `n limita bugetului alocat ob]inut din dona]ii [i
sponsoriz\ri; asisten]\ medical\ de urgen]\, evaluare medical\ periodic\, asisten]\
stomatologic\, medicamente, trimiteri la
medic de specialitate; evaluare psihologic\,
consiliere [colar\, social\ [i profesional\;
cadouri [i pachete pentru zile de na[tere,
Pa[te, Cr\ciun (`n limita bugetului); la
sf=r[it de s\pt\m=n\ se vor ini]ia activit\]i
de tipul „{coala de Duminic\“, unde elevii
vor inv\]a cum `[i pot petrece timpul liber,
cum s\ conve]uiasc\ `ntr-o mare familie.
~n cadrul Centrului social multifunc]ional va func]iona cantina social\, care va
oferi o mas\ cald\ pe zi pentru aproximativ 50 de persoane. Deoarece persoanele
din familii `n dificultate au nevoi speciale,
m=ncarea va fi preg\tit\ cu foarte mult\
aten]ie, insist=ndu-se asupra con]inutului
de vitamine [i calorii. De Sfintele
S\rb\tori de Pa[te [i Cr\ciun, beneficiarii
cantinei vor primi pachete cu alimente de
baz\: carne, f\in\, ulei, zah\r, orez, paste
f\inoase [.a.. Pe l=ng\ serviciile oferite
prin intermediul cantinei sociale, `n cadrul
Centrului Social Multifunc]ional „Episcop
Melchisedec {tef\nescu“ se vor oferi servicii de consiliere pentru persoanele aflate
`n situa]ii de risc social - victime ale
abuzului [i violen]ei domestice, persoane
r\mase f\r\ ad\post etc.; servicii medicale
[i stomatologice pentru persoane cu posibilit\]i materiale reduse - `n cabinetele
pentru asisten]\ medical\ general\ [i de
stomatologie; ad\post temporar pentru un
num\r simultan de p=n\ la 20 de persoane
aflate `n situa]ii de risc social; centru de
`nt=lnire [i resocializare pentru v=rstnici loc pentru `nt=lnirea, petrecerea timpului
[i resocializarea persoanelor v=rstnice.
Acest centru ofer\ un spa]iu pentru `nt=lniri, discu]ii, lectur\, jocuri ([ah, table),
calculatoare cu acces la internet pentru facilitarea comunic\rii cu cei dragi, afla]i `n
multe cazuri la mare distan]\.
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~n anul [colar 2012 - 2013, Gr\dini]a Episcop Melchisedec
{tef\nescu `[i va desf\[ura activitatea cu dou\ grupe de copii
din Roman, `n special cei proveni]i din familii `n dificultate.

SPECIAL

Â tivit\]i de tip after-school, de care vor putea bene-

ficia copii [i tineri p=n\ la absolvirea facult\]ii. Aici
se va putea asigura o masa cald\, `n[i[i beneficiarii
put=nd desf\[ura activit\]i de voluntariat sau av=nd
posibilitatea de a-[i aprofunda studiile, folosind logistica modern\ `n spa]iile puse la dispozi]ie, sub
directa supraveghere a personalului Centrului.
Cursurile Gr\dini]ei „Episcop Melchisedec“ vor
debuta `n septembrie anul acesta, `nscrierile put=nd
fi f\cute pe `ntreg parcursul anului. Deja au fost `naintate actele pentru ob]inerea acredit\rii ARACIP
(Agen]ia Rom=n\ de Asigurare a Calit\]ii `n
~nv\]\m=ntul Preuniversitar), care vreme de 4 ani
va supraveghea calitatea procesului de `nv\]\m=nt.
~n anul [colar 2012 - 2013, Gr\dini]a Episcop
Melchisedec {tef\nescu `[i va desf\[ura activitatea cu dou\ grupe de copii din Roman, `n special cei proveni]i din familii `n dificultate.
Masa copiilor beneficiari ai serviciilor oferite
prin Gr\dini]a „Episcop Melchisedec“ va fi `n
`ntregime sus]int\ din fondurile Funda]iei,
urm=nd ca pentru celelalte activit\]i, permanent
s\ fie colectate fonduri provenite din dona]ii [i
sponsoriz\ri ale celor doritori.
~ntre activit\]ile sociale acreditate, al\turi de
cursurile gr\dini]ei, oferim servicii de stomatologie, cantin\ social\, ad\post temporar de noapte,
consiliere, asisten]\ social\ [i medicin\ general\.

Asisten]\ social\, medical\
[i religioas\ pentru
persoane defavorizate
Proiectele s-au `ncheiat pe 12 mai a.c.,
urm=nd ca cele dou\ centre s\ fie inaugurate pe
20 ale aceleia[i luni, `ntr-un cadru festiv, invit=nd

~n perioada interbelic\ (1939), `n actualul Parc „Episcop Melchisedec
{tef\nescu“ `[i desf\[urau activitatea „Gr\dina de copii“ [i „{coala de
c=nt\re]i“ `ntemeiate `n baza testamentului ierarhului de la Roman

al\turi de noi oameni minuna]i de la ADR
(Agen]ia de Dezvoltare Regional\ cu sediul la
Piatra Neam]), care ne-au fost al\turi pe `ntreaga
desf\[urare a lucr\rilor, ajut=ndu-ne s\ acces\m
fondurile necesare desf\[ur\rii proiectelor.
Dificult\]i au fost multe pe perioada desf\[ur\rii proiectelor, de la frigul din timpul iernii, p=n\
la fondurile necesare bunei desf\[ur\ri a activit\]ii.
~n calitate de manager de proiect, m\ simt dator s\
mul]umesc PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul care, `n momente `n care p\rea imposibil pentru noi s\ mergem mai departe, a g\sit sursele financiare necesare sus]inerii activit\]ii.
Activitatea care urmeaz\ a se desf\[ura aici se
adreseaz\ cu prioritate cazurilor sociale, persoanelor care vor avea un dosar de asisten]\ social\ `ntocmit `n urma unei anchete, de c\tre asis-

„Fiecare copil pe care-l form\m
este un om pe care-l câ[tig\m“
Desf\[ur=ndu-[i activitatea sub dictonul preluat din g=ndirea lui Victor
Hugo, Gr\dini]a „Episcop Melchisedec“ vine `n `nt=mpinarea nevoilor comunit\]ii cu un program de `nv\]\m=nt de excelen]\ pentru grupele de pre[colari: mic\, mijlocie [i mare, cu metode interactive moderne, promov=nd
un `nv\]\m=nt deschis [i flexibil. Ea va func]iona ca o gr\dini]\ particular\,
aflat\ sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Institu]ia `[i va desf\[ura activitatea `n municipiul Roman, str.
Alexandru cel Bun, Nr.4, `n dou\ cl\diri nou construite, `ntr-o zon\
lini[tit\ a municipiului Roman. Funda]ia Ortodox\ „Episcop Melchisedec“ pune la dispozi]ia Gr\dini]ei „Episcop Melchisedec“ dou\ corpuri
de cl\diri situate `ntr-o zon\ ferit\ de zgomot [i poluare intens\, precum [i
de alte pericole la care ar putea fi expu[i copiii de v=rst\ pre[colar\.
Capacitatea nivelului de `nv\]\m=nt pre[colar pentru anul [colar 20122013 este de 40 de locuri, c=te 20 de locuri pentru fiecare grup\.
Activitatea se va desf\[ura sub directa `ndrumare a unor cadre specializate, conform programei avizate de MECTS.
~n cadrul institu]iei se vor organiza [i activit\]i extracurriculare [i de
resocializare care contribuie `n acela[i timp la formarea personalit\]ii

tentul social angajat `n cadrul Centrelor Funda]iei. Selec]ia va fi f\cut\ `n limita locurilor disponibile, impuse de proiect. La cabinetele medicale, cazurile sociale vor fi rezolvate `n m\sura
timpului disponibil alocat pentru aceste servicii
de c\tre medicii voluntari care vor lucra aici.
Tot ceea ce s-a `nt=mplat `n Parcul Melchisedec este expresia dragostei de oameni a Bisericii
noastre, a credincio[ilor Bisericii, noi fiind coordonatorii, iar beneficiarii fiind to]i membrii comunit\]ii. De aceea, una dintre formele prin care
fiecare membru al comunit\]ii poate contribui la
sus]inerea activit\]ii filantropice a Bisericii este
dirijarea impozitului anual pe profit (2%) c\tre
Funda]ia „Episcop Melchisedec {tef\nescu“. (Pr.
Ioan GHERASIMESCU, vicar administrativ
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului)

copilului mic, la integrarea acestuia `n colectivitate [i la dezvoltarea
abilit\]ilor de creativitate. Aceste activit\]i se vor desf\[ura dup\ un plan
opera]ional stabilit de comun acord cu familia [i dup\ o ofert\ de pachete
educative. ~n cadrul cluburilor de activit\]i op]ionale sunt incluse cursuri
de dans, pian, pictur\ [i limba englez\.
S\lile de clas\ sunt dotate cu mobilier ergonomic, conform Normelor
de Igien\, respect=nd standardele europene de calitate, calculatoare [i materiale didactice moderne. ~n vederea bunei desf\[ur\ri a activit\]ii,
Gr\dini]a „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ beneficiaz\ [i de s\li de
sport, dar [i de spa]iu de joac\ afar\, asigur=nd dezvoltarea s\n\toas\ a
copiilor, respect=nd toate normele de securitate la standarde europene.
Pe l=ng\ oferta educa]ional\, copiii [i p\rin]ii beneficiaz\ [i de o gam\
de servicii din partea Funda]iei „Episcop Melchisedec“, cum ar fi consiliere oferite de Asistentul social [i de psiholog/logoped, servicii de asisten]\ medical\ [i stomatologic\ gratuite pentru copii, Centru de socializare,
activit\]i pentru copii de petrecere a sf=r[itului de s\pt\m=n\ sau a vacan]ei,
asigurate prin voluntari, competi]ii [i concursuri specifice pre[colarilor.
Continu=nd activitatea ini]iat\ acum mai bine de un secol de c\tre
vizionarul episcop al Romanului, Melchisedec {tef\nescu, gr\dini]a care
acum `i poart\ numele `[i propune s\ asigure la cel mai `nalt nivel accesul
egal la educa]ie pentru to]i copiii, indiferent de condi]ia social\ [i material\, de sex, ras\, na]ionalitate, apartenen]\ politic\ sau religioas\.
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EVENIMENT

Cea de a XII-a edi]ie a „Zilelor Episcop Melchisedec {tef\nescu“
s-a desf\[urat cu binecuv=ntarea PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n perioada 16 - 20 mai

Comemorarea a 120 de ani de la „na[terea
`n ceruri“ a episcopului Melchisedec
De 12 ani, la mijlocul lunii mai, la Centrul eparhial Roman [i `n celelalte
unit\]i ale Eparhiei Romanului [i Bac\ului se desf\[oar\ activit\]i
cultural-religioase care au drept scop evocarea episcopului Melchisedec
{tef\nescu, cel care, „la 120 de ani de la trecerea sa la cele ve[nice, este
mai actual ca oric=nd“, dup\ cum spune PS P\rinte Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Anul acesta, Zilele „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ s-au desf\[urat `n perioada 16 - 20 mai, activit\]ile av=nd loc `n principal la Bac\u [i Roman.

Cea de-a XII-a edi]ie a Zilelor „Episcop Melchisedec {tef\nescu“ a debutat miercuri, 16 mai,
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, c=nd
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat Sf=nta Liturghie, urmat\ de slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire ierarh [i
pentru membrii familiei sale.
Programul a continuat cu lansarea c\r]ii „Ortodoxia credin]ei“, `n care se prezint\ tratatul de icoane scris de Melchisedec {tef\nescu. Volumul, ap\-

Finalizat la 11 mai a.c., proiectul european de consolidare, restaurare [i dotare a cl\dirilor
din Parcul Melchisedec a fost `ncununat cu festivitatea de inaugurare [i slujba de sfin]ire oficiat\
de PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `n prezen]a primarului municipiului Roman, Lauren]iu Dan Leoreanu,
a domnului Constantin Apostol, Director general ADR Nord-Est, [i a altor oficialit\]i locale [i jude]ene
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Volumul „O
Ortodoxia credin]ei“,, ap\rut la Editura „F
Filocalia“
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, „ddeschide colec]ia
Opera Omnia a lui Melchisedec {tef\nescu, pe care `ncepem s\
o tip\rim `n cursul acestui an [i care sper\m c\ va ajunge la 25
de volume `n urm\torii ani“.. (PS Episcop Ioachim B\c\uanul)
Â

EVENIMENT

rut la Editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, „deschide colec]ia Opera Omnia
a lui Melchisedec {tef\nescu, pe care `ncepem s\ o
tip\rim `n cursul acestui an [i care sper\m c\ va
ajunge la 25 de volume `n urm\torii ani“, dup\ cum
a declarat PS Episcop Ioachim, cu aceast\ ocazie.

Lansarea primului volum al
colec]iei „Episcop Melchisedec
{tef\nescu - Opera Omnia“

Preasfin]itul Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul, „Cet\]ean de Onoare“
al municipiului Roman
~n cadrul [edin]ei Consiliului Local Roman din 25 aprilie, Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim
B\c\uanul i s-a acordat titlul de Cet\]ean de onoare al municipiului Roman. Ceremonia oficial\ de
decernare a acestui titlu a avut loc miercuri, 16 mai, cu ocazia Zilelor Municipiului Roman.
Implicat `n numeroase proiecte culturale [i social-filantropice, at=t `n vechea cetate mu[atin\, c=t
[i `n alte zone ale Eparhiei Romanului [i Bac\ului, PS Episcop Ioachim B\c\uanul s-a impus `ntre
personalit\]ile culturale actuale. „Hot=rarea luat\ de edilii locali vine s\ recunoasc\ eforturile depuse
`n ultimii 12 ani de ierarhul a c\rui via]\ se `mplete[te armonios cu cea a comunit\]ii roma[cane [i nu
numai. Aceast\ hot\r=re, aprobat\ de Consiliul Local, ]ine cont de faptul c\ Preasfin]ia Sa este un om
de cultur\ care a promovat valorile culturale, spirituale [i istorice ale acestei zone.“, a declarat
Lauren]iu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman. „Pentru noi, Preasfin]itul P\rinte Ioachim
este un ambasador al Romanului at=t la nivel na]ional, c=t [i interna]ional, prin particip\rile la numeroase `ntruniri, simpozioane [i activit\]i cultural-religioase.“, a mai precizat primarul municipiului
Roman. „De asemenea, nu trebuie uitat faptul c\, la ini]iativa Preasfin]itului Episcop Ioachim
B\c\uanul, s-a implementat un amplu proiect european `n municipiul Roman, prin care se `nfiin]eaz\
un complex social-filantropic de `nalt\ ]inut\, cu multiple activit\]i, o gr\dini]\ pentru copii [i multe
altele. Totodat\, Preasfin]ia Sa se ocup\ de amenjarea `ntr-o manier\ deosebit\ a Parcului
Melchisedec, contribuind la definirea noii imagini a ora[ului nostru“, a ad\ugat edilul roma[can.
La r=ndul s\u, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a apreciat c\ titlul conferit de autorit\]ile
roma[cane reprezint\ `n fapt o confirmare a activit\]ii Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n aceast\ zon\
a Eparhiei Romanului [i Bac\ului. „Consider\m o onoare decizia Consiliului Local Roman de a ni
se acorda titlul de Cet\]ean de onoare, prin care se recunoa[te nu persoana, ci demnitatea conferit\
de Biseric\, aceea de episcop-vicar al acestei de Dumnezeu p\zite eparhii, a c\rei istorie se
`mplete[te ab origine cu cea a ora[ului. Cinstea conferit\ de forul administrativ al municipiului
Roman o atribuim tuturor preo]ilor, credincio[ilor [i colaboratorilor no[tri, care au con[tiin]a
lucr\rii sacerdotale `n via Domnului [i care sunt `mpreun\ lucr\tori cu noi. Nu trebuie s\ uit\m c\
indiferent ce responsabilit\]i avem `n Biseric\, noi nu lucr\m `n nume propriu, ci `n numele
Preasfintei Treimi. De aceea mul]umim lui Dumnezeu c\ ne-a `nvrednicit s\ fim angaja]i `n lucrarea Bisericii [i mul]umim oamenilor care apreciaz\ lucrarea noastr\ `n cadrul Bisericii lui
Hristos“, a precizat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. (C.G.)

Joi, 17 mai, manifest\rile au continuat `n sala
de festivit\]i a Seminarului Teologic Liceal
Ortodox „Sf=ntul Gheorghe“ din Roman, ctitorie a
fostului ierarh din scaunul vl\dicesc din cetatea
mu[atin\. Aici a avut loc conferin]a solemn\ cu
tema „Episcopul Melchisedec {tef\nescu - 120 de
ani de la na[terea `n ceruri“. La aceast\ `ntrunire, `n
cadrul c\reia a fost evocat\ personalitatea episcopului Melchisedec, au participat preo]i din toate cele
[ase protoierii ale Eparhia Romanului [i Bac\ului.
Evenimentul a fost deschis de Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul, al c\rui cuv=nt despre personalitatea ierarhului Melchisedec a fost
urmat de cel al p\rintelui protopop Florin }uscanu, care a prezentat momentul mut\rii la cele
ve[nice a episcopului academician.
Ziua de joi a continuat cu lansarea c\r]ii „Ortodoxia credin]ei“, ce cuprinde o serie de texte apar]in=nd lui Melchisedec {tef\nescu, volum ap\rut cu binecuv=ntarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `ngrijit [i diortosit de p\rintele Arhimandrit Pimen Costea.
De asemenea, tot joi, a fost inaugurat\ expozi]ia fotografic\ documentar\ „M\rturii ale
credin]ei“, care a surprins artistic imagini de
epoc\, dar [i imagini ale unor c\r]i [i obiecte
apar]in=nd episcopului Melchisedec.
A urmat un concert de muzic\ religioas\ sus]inut de corala „Lumin\ lin\“ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u, dirijat\ de diacon Andrei Antal. La
final, to]i cei prezen]i au vizitat Parcul Melchisedec, unde s-au `ncheiat lucr\rile de renovare [i amenajare `n vederea deschiderii a dou\ centre sociale.

Parastas la G=rcina
pentru familia episcopului
Melchisedec {tef\nescu
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
al\turi de un sobor de preo]i, a oficiat vineri, 18
mai, un parastas pentru familia episcopului
Melchisedec `n satul natal al marelui ierarh, cel
care a p\storit, `n urm\ cu mai bine de un secol,
Eparhia Romanului. Slujba de pomenire a fost
s\v=r[it\ cu binecuv=ntarea ~nalt Preasfin]itului
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
Credincio[ii din G=rcina au preg\tit penstru
acest moment de rug\ciune produse tradi]ionale
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Sâmb\t\, 19 mai, s-aa desf\[urat la Seminarul
Teologic „S
Sf. Gheorghe“ din Roman, o serie de
activit\]i menite s\ `ntregeasc\ omagierea
personalit\]ii culturale a Episcopului Melchisedec.

Â pascale, pe care le-au oferit de sufletul episcopului

Melchisedec, al p\rin]ilor acestuia, preotul Petru [i
presbitera Anastasia, [i al `ntregii familii a ierahului pomenit, manifest=ndu-[i astfel evlavia fa]\ de
cel care s-a n\scut `n ceruri acum 120 de ani.
Cu acest prilej, la G=rcina au fost purtate `n
procesiune reproduceri ale icoanelor f\c\toare de
minuni, care au fost prezentate `n lucrarea episcopului Melchisedec, Tratat despre cinstirea [i
`nchinarea icoanelor `n Biserica Ortodox\ [i despre icoanele f\c\toare de minuni din Rom=nia.
„Ast\zi a fost o zi important\ la G=rcina, mai
ales c\ personalitatea episcopului Melchisedec {tef\nescu a fost evocat\ [i de preo]ii din Protopopiatul Piatra Neam]. ~naltpreasfin]itul Teofan a dat binecuv=ntare p\rintelui Valentin Tofan, protopop al
Protopopiatului Piatra Neam], s\ invite preo]ii la
Parastasul pe care l-am oficiat la morm=ntul p\rin]ilor episcopului Melchisedec {tef\nescu, preotul
Petru [i presbitera Anastasia. I-am pomenit [i pe
cei apropia]i ai familiei episcopului Melchisedec,“
a amintit Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
A urmat apoi prezentarea volumului „Ortodoxia credin]ei“, f\cut\ de c\tre p\rintele arhimandrit Pimen Costea, exarhul m\n\stirilor din
Eparhia Romanului [i Bac\ului, cel care, cu binecuv=ntarea PS Episcop Ioachim B\c\uanul, a
diortosit pentru acest volum 4 dintre scrierile
episcopului Melchisedec: Tratat despre icoane,
Biserica Ortodox\ `n lupt\ cu Protestantismul,
Cuv=nt la `nchinarea Sfintelor icoane [i Cuv=nt
cu prilejul l\crim\rii icoanei Maicii Domnului de
la M\n\stirea Socola, Ia[i.

Activit\]i desf\[urate
la centrele sociale ale
Funda]iei „Episcop Melchisedec“
Cu ocazia celei de-a XII-a edi]ii a Zilelor
„Episcop Melchisedec {tef\nescu“, vineri, 18
mai 2012, `n toate centrele sociale aflate sub patronajul Funda]iei „Episcop Melchisedec“, au
fost derulate activit\]i cu caracter social-filantropic, `n cadrul c\rora copiii implica]i `n
proiectele funda]iei au primit rechizite [i cadouri.
„Episcopul Melchisedec a fost un mare filantrop [i de aceea, `n testamentul s\u, a cerut ca
activit\]ile filantropice pe care le-a `mplinit s\ fie
continuate. ~n cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ s-au deschis mai multe centre `n toat\
eparhia. Avem centre at=t `n mediul urban, c=t [i `n
cel rural, care r\spund nevoilor spirituale [i sociale
ale familiilor [i mai ales ale tinerilor. Episcopul
Melchisedec s-a ocupat de promovarea tinerilor,
de educarea lor, ajut=ndu-i s\ pun\ `n valoare darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu“, a declarat Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcopulvicar al Eparhiei Romanului [i Bac\ului.
anul IV (XII) nr. 5

La Catedrala arhiepiscopal\ din Roman, dar [i la G=rcina,
localitatea de ba[tin\ a episcopului Melchisedec, s-au oficiat parastase
`n care au fost pomeni]i to]i membrii familiei ilustrului ierarh

Episcopul Melchisedec omagiat la
Seminarul Ortodox din Roman
S=mb\t\, 19 mai, s-a desf\[urat la Seminarul
Teologic „Sf. Gheorghe“ din Roman, o serie de
activit\]i menite s\ `ntregeasc\ omagierea personalit\]ii culturale a Episcopului Melchisedec.
Astfel, la ora 12 a avut loc premierea elevilor
participan]i la concursul na]ional dedicat Episcopului Melchisedec [i desf\[urat sub coordonarea prof.
Ana Bobu de la {coala general\ Nr. 5 din Roman.

~n cadrul proiectului „Cultura, muzica bizantin\ [i c\ile spirituale nem]ene“, a avut loc o conferin]\ sus]inut\ de Prof. Univ. Dr. Florin
Bucescu din Ia[i, urmat\ de un concert de muzic\
religioas\ sus]inut de Coralele Seminariilor
Teologice din jude]ul Neam], de la M\n\stirea
Agapia, Piatra Neam] [i Roman.
Ziua de joi s-a `ncheiat cu slujba vecerniei,
oficiat\ de PS Ioachim B\c\uanul la Catedrala
arhiepiscopal\ din Roman, r\spunsurile la stran\
fiind date de coralele Seminariilor Teologice.
17

Â

Centrul Social Multifunc]ional [i Centrul de Zi pentru Copii
din incinta Parcului „E
Episcop Melchisedec“ din
municipiul Roman au fost sfin]ite duminic\, 20 mai, `n cadrul
celei de-aa XII-aa edi]ii a „Z
Zilelor Episcop Melchisedec“..

Â

EVENIMENT

Proiect european finalizat
cu sfin]irea a dou\ centre
social-filantropice la Roman

~n cadrul celei de a XII-a edi]ii a „Zilelor Episcop Melchisedec {tef\nescu“
s-au desf\[urat activit\]i speciale `n toate centrele social-caritative
ale Funda]iei „Episcop Melchisedec“

Centrul Social Multifunc]ional [i Centrul de Zi
pentru Copii din incinta Parcului „Episcop
Melchisedec“ din municipiul Roman au fost
sfin]ite duminic\, 20 mai, `n cadrul celei de-a XIIa edi]ii a „Zilelor Episcop Melchisedec“ de c\tre
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat
de un impresionant sobor de preo]i [i diaconi, sosi]i
`n inima Eparhiei din toate cele [ase protoierii.
Derulate sub coordonarea direct\ a Preasfin]itului Ioachim, evenimentele religios-culturale [i social-filantropice desf\[urate la Roman [i Bac\u `n
perioada 15 - 20 mai au fost `ncununate prin finalizarea unuia dintre cele mai impresionante proiecte
social-filantropice din zona de sud a Moldovei, a
c\rui valoare dep\[e[te 70 de miliarde de lei vechi.
S\rb\toarea din aceast\ zi a debutat cu slujba
Sfintei Liturghii arhiere[ti, oficiat\ `n catedrala
arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman.
Apoi, preo]ii `nso]i]i de credincio[i au plecat `n
procesiune cu sfintele icoane men]ionate `n tratatul
de specialitate al episcopului Melchisedec. Procesiunea s-a `ncheiat `n Parcul ce poart\ numele ilustrului ierarh, unde au fost sfin]ite spa]iile `n care `[i
vor desf\[ura activitatea cele dou\ centre sociale.
A urmat apoi slujba Parastasului pentru episcopul Melchisedec, dup\ care s-au depus coroane
de flori la morm=ntul s\u. Cu acest prilej, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a ]inut un cuv=nt
despre via]a [i activitatea distinsului membru al
Academiei Rom=ne [i ierarh de seam\ al Bisericii
noastre. Au mai luat cuv=ntul p\rintele vicar Ioan
Gherasimescu, care a prezentat proiectul finalizat
`n aceast\ zi, apoi reprezenta]i ai autorit\]ilor locale
[i factori de resort implica]i `n derularea amplului
proiect social filantropic. La final au fost decernate
diplome de excelen]\ [i de vrednicie celor care au
contribuit la realizarea celor dou\ centre social-filantropice. (pr. Constantin GHERASIM)

PS Episcop Ioachim B\c\uanul `n mijlocul participan]ilor la conferin]a „120 de ani de la na[terea `n ceruri
a episcopului Melchisedec {tef\nescu“, `n fa]a capelei care ad\poste[te morm=ntul ilustrului ierarh al Romanului
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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12 ani de slujire arhiereasc\ pentru
Preasfin]itul Episcop Ioachim B\c\uanul
La 1 mai 2000, a doua zi de Pa[ti,
`n Eparhia Romanului se scria o
nou\ pagin\ de istorie. Al\turi de
chiriarhul locului, IPS Arhiepiscop
Eftimie Luca, [i-a `nceput lucrarea
[i PS Episcop Ioachim B\c\uanul,
ca arhiereu-vicar. De atunci au
trecut 12 ani de `mpreun\ lucrare
`n slujba Bisericii [i credincio[ilor
din aceast\ de Dumnezeu p\zit\
eparhie.
Prin participare la Sf=nta Liturghie `n
Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman [i prin prezen]a la slujba de Te Deum,
al\turi de p\rin]ii consilieri [i inspectori ai
Centrului eparhial de la Roman, a[a a serbat
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, cei 12
ani de slujire arhiereasc\ `n aceast\ eparhie.
La finalul rug\ciunilor, la care au asistat
preo]i [i credincio[i din Roman [i din alte p\r]i
ale eparhiei, sosi]i special la Roman pentru acest
moment aniversar, p\rintele Ioan Gherasimescu,
vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, a f\cut o prezentare concis\, dar relevant\, a activit\]ii Preasfin]iei Sale `n ace[ti 12
ani, amintind, printre altele, [i de impresionantul
proiect ce se deruleaz\ `n Parcul „Melchisedec“,
aproape de finalizare, prin care se vor realiza un
„Centrul de zi pentru copii din familii `n dificultate“ [i „Centrul Social Multifunc]ional“, dou\
obiective social-filantropice reprezentative pentru `ntreaga eparhie. La r=ndul s\u, Preasfin]itul
P\rinte Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul a
mul]umit Bunului Dumnezeu pentru toate cele
r=nduite, precum [i tuturor celor care i-au fost [i
`i sunt al\turi pe acest drum al slujirii Bisericii
v\zute lui Hristos. „Ce-am fi putut face, dac\
Hristos n-ar fi fost cu noi? Hristos ne spune tuturor: „F\r\ Mine nu pute]i face nimic!“ Iar noi,
care vizualiz\m, `ntru nevrednicia noastr\,
prezen]a Lui `n Biserica de pe p\m=nt, spunem
vou\ c\: f\r\ voi nu am fi putut face nimic, pentru c\ totul se face `n comuniune, comunicare
prin Hristos. Dac\ `l punem pe Hristos `n centrul
lucr\rii noastre sinergice, `n centrul activit\]ilor
noastre multilaterale, atunci lucr\m cu El [i prin
El orice este r=nduit nou\ `n aceast\ via]\. Mai
`nt=i, mul]umim lui Dumnezeu pentru toate! ~n
ultimii ani greut\]ile au fost pe umerii no[tri, `n
calitate de ierarh, c\ruia i-au fost atribuite prerogrative de conducere de c\tre Sf=ntul Sinod,
anul IV (XII) nr. 5

`ntruc=t ierarhului nostru simbol, ~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Eftimie, i s-au diminuat for]ele
fizice, r\m=n=nd o prezen]\ simbolic\ `n Eparhia
noastr\. ~n ultimii ani, cu ajutorul lui Hristos s-au
realizat lucruri deosebite `n Eparhia noastr\. C=t
prive[te bilan]ul, `l l\s\m pe Dumnezeu s\ evalueze. Cei 12 ani de slujire arhiereasc\ sunt o `mplinire, dar nu [tiu c=t s-a recunoscut sau se va recunoa[te Hristos `n lucrarea noastr\, de aceea ~l
rog pe El s\ socoteasc\ pentru m=ntuire tot ceea
ce am `mplinit noi pentru Biserica lui Hristos,
`ntru smerenie [i ascultare des\v=r[it\, fa]\ de
poruncile evanghelice, fa]\ de Hristos, fa]\ de
Sf=ntul Sinod al Bisericii noastre“, a spus Preasfin]itul P\rinte Ioachim `n cuv=ntul rostit cu aceast\ ocazie. Totodat\, ierarhul [i-a amintit momentul c=nd a fost instalat ca arhiereu-vicar al
acestei eparhii, fapt ce a consemnat implicarea
`ntr-o activitate complex\ a Bisericii. „~mi amintesc cu bucurie, dar [i cu resemnare [i smerenie, de momentul petrecut `n incinta acestei de
Dumnezeu p\zitei Eparhii a Romanului [i Bac\ului, c=nd mi s-a a[ezat pe cap mitra, ce reprezint\ coroana arhieriei. Atunci, m-am g=ndit c\
mi se a[az\, ca [i lui Hristos, o coroan\ de spini,
pentru c\ nu m-am angajat la o via]\ comod\,
cum nici Hristos, Dumnezeu fiind, care a venit
pe p\m=nt, l\s=nd s=nurile Sfintei Treimi, nu a
ales o cale comod\, ci una a smerenie, a Golgotei. {i noi, de 12 ani, urc\m purt=nd coroana de
spini, p=n\ c=nd vom ajunge pe Golgota, care nu
va fi altceva dec=t cerul, iar acolo ~l rog pe Dum-

nezeu s\ se recunoasc\ `n ceea ce am `mplinit noi
`ntru aceast\ chemare sf=nt\, care ne-a fost conferit\ `n Biserica lui Hristos. Am sim]it c\ aceast\
cruce se poate duce al\turi de voi, preo]i, credincio[i [i monahi, care v\ ruga]i `mpreun\ cu noi“,
a ad\ugat `n cuv=ntul s\u Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)

Diplom\ de excelen]\
pentru sus]inerea
`nv\]\mântului superior
românesc
Cu ocazia anivers\rii a 20 de ani de
`nv\]\m=nt superior privat `n Bac\u,
Senatul Universit\]ii „George Bacovia“ din
Bac\u a oferit Preasfin]itului Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, diploma de excelen]\, `n semn de recunoa[tere [i apreciere a
contribu]iei la valorile g=ndirii [tiin]ifice [i
sus]inerii sistemului de `nv\]\m=nt superior. Evenimentul a avut loc, joi, 17 mai,
orele 10.00, `n Aula „Moldova“ a Universit\]ii George Bacovia“, `n contextul serb\rii
a 20 de ani de existen]\ a Universit\]ii
„George Bacovia“, una dintre cele mai cunoscute [i apreciate institu]ii de `nv\]\m=nt superior privat din zona Moldovei.
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45 de copii din Bac\u, Târgu Ocna, One[ti, Moine[ti,
Buhu[i sau Roman,au fost premia]i mar]i, 15 mai, `n Centrul
de Zi din incinta Parcului „M
Melchisedec {tef\nescu“..

BISERICA {I
SOCIETATEA

~n cadrul proiectului „Alege {coala“, 45 de copii din Bac\u, T=rgu Ocna, One[ti, Moine[ti, Buhu[i [i Roman au fost premia]i,
mar]i, 15 mai, `n Centrul de Zi din incinta Parcului „Melchisedec {tef\nescu, de c\tre PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul

Premii de mii de euro oferite de Biseric\
elevilor care iubesc [coala
Computere, laptopuri, aparate
foto [i alte premii au fost `mp\r]ite de PS Episcop Ioachim
B\c\uanul, copiilor participan]i
la proiectul „Alege {coala“. Impresionantul proiect derulat la
nivel na]ional are drept scop
prevenirea [i combaterea fenomenului de abandon [colar.
Proiectul „Alege [coala!“ este
desf\[urat de Funda]ia „World
Vision Rom=nia“, `n parteneriat
cu Patriarhia Rom=n\, `n perioada 2010 - 2013.
~n Teiu[ nu se poate intra c=nd vremea este
potrivnic\. Uli]ele se `nfund\, c\ile de acces se
blocheaz\, iar oamenii trebuie s\ r\m=n\ `n sat
p=n\ c=nd natura se `mbuneaz\. O via]\ grea cu
care, `ns\, sutele de suflete care tr\iesc aici s-au
obi[nuit. La fel [i zecile de copii, care, pu]in rup]i
de modernism, `nc\ mai p\streaz\, pentru momente deosebite, portul tradi]ional. Cu toate c\
locuiesc departe de [colile urbane, dotate cu in-

ternet [i aparatur\ moder\, `[i doresc s\
dep\[easc\ situa]iile grele `n care tr\iesc. {i
ast\zi, ca [i `n anii de dinaintea comunismului,
sprijinul celor talenta]i, dar f\r\ mijloace financiare se reg\se[te `n Biseric\. Acolo, unde, al\turi
de preot [i `nv\]\tor, copii `ncearc\ s\ participe la
felurite activit\]i cuprinse mai nou sub genericul
„{coal\ dup\ [coal\“. Un astfel de elev este
Diana Georgiana, care, la cei 11 ani ai ei, `[i
g\se[te r\gaz [i pentru studiu [i pentru a-[i ajuta
p\rin]ii `n gospod\rie. Tat\l ei este grav bolnav,
av=nd semiparez\, iar mama `ncearc\ s\ fac\ tot
ce poate pentru Diana [i sora ei, elev\ la Colegiul
Pedagogic din Bac\u. Agricultura [i cre[terea animalelor `i ajut\ s\ str\bat\ mai u[or greut\]ile
vie]ii. ~n schimb, dac\ sora locuie[te la c\min, fiind ajutat\ [i de p\rintele paroh din sat, Diana
`nva]\ la [coala din Teiu[, `ntr-un program alternativ, acolo unde, dup\ cum m\rturisea preotul
Constantin Abageru, `nv\]\toarea este [i dasc\l [i
mam\ pentru copii. ~i iube[te [i `i ajut\ pe to]i s\
deslu[easc\ buchiile c\r]ii, pentru a parcurge cu
fruntea sus drumul prin via]\. Inteligent\ [i talentat\, Diana a fost implicat\ de preotul satului `n
proiectul derulat de World Vision `n parteneriat
cu Patriarhia Rom=n\, intitulat „Alege {coala“. A
reu[it s\ c=[tige prin intermediul acestui concurs
un calculator dotat cu toate cele necesare. C=nd
au aflat de premiul c=[tigat de fat\, p\rin]ii au
pl=ns de bucurie. Mai mult, Diana a revenit acas\
de la premiere chiar `n ziua c=nd tat\l ei s-a `ntors

din spital, dup\ trei s\pt\m=ni de tratament. „A
fost ceva deosebit“, a spus preotul Abageru.
Chiar dac\ nu au internet `n zon\, Diana va
`nva]a s\ utilizeze acest accesoriu ast\zi indispensabil oric\rui copil. Iar duminica [i `n zilele
de s\rb\toare, cu sigura]a ea va g\si [i timpul
necesar pentru rug\ciunea la biseric\.
Pove[ti de via]\ la fel de impresionante au to]i
cei 45 de copii din Bac\u, T=rgu Ocna, One[ti,
Moine[ti, Buhu[i sau Roman,care au fost premia]i mar]i, 15 mai, `n Centrul de Zi din incinta
Parcului „Melchisedec {tef\nescu“, situat l=ng\
Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. Din m=na
Preasfin]itului P\rinte Episcop Ioachim
B\c\uanul, copiii au primit premii consistente `n
valoare de c=teva mii de euro, const=nd `n computere, laptopuri, tablete electronice, aparate
foto, toate menite s\-i `ncurajeze pe cei mici, nu
doar s\ iubeasc\ Biserica, ci s\ mearg\ la [coal\,
s\ `nve]e [i s\ fie buni. „M\ bucur c\ v\ v\d pe
voi, copiii, bucuro[i s\ sorbi]i din izvorul nesecat
de binecuv=ntare al `nv\]\turii M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos, al\turi de preo]ii no[tri
catehe]i, cu care a]i participat la acest proiect,
derulat cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel. Am s\dit `n inimele voastre o
s\m=n]\ [i sper\m ca aceasta s\ roadeasc\ roadele Duhului Sf=nt“, le-a spus, printre altele, PS
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, la sf=r[itul
premierii. (pr. Ctin GHERASIM)
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Societatea este afectat\ de o boal\ ale c\rei
cauze sunt `n primul rând de natur\ moral\
Cu binecuv=ntarea [i sub coordonarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, la sediul
Protopopiatului Bac\u a avut loc mar]i, 29 mai,
conferin]a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u.
A[a cum este tradi]ia la asemenea evenimente, cei peste 100 de p\rin]i slujitori `n parohiile afiliate acestei protoierii au participat la
slujba de Te Deum, oficiat\ `n biserica
„Precista“, ctitoria binecredinciosului Voievod
{tefan cel Mare [i Sf=nt, situat\ `n imediata
apropiere a sediului Protoieriei.
Dup\ rug\ciunea din sf=ntul l\ca[, to]i cei
prezen]i s-au adunat `n sala mare de [edin]e,
unde, sub coordonarea Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, a urmat conferin]a
propriu-zis\, av=nd ca subiect „Taina Sf=ntului
Maslu [i `ngrijirea bolnavilor“. Tema a fost
prezentat\ `ntr-un material amplu redactat [i citit
de p\rintele Ioan Deac de la parohia „Izvorul
T\m\duirii“ din municipiul Bac\u.
„~n luna februarie a anului trecut, Sf=ntul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a analizat [i
aprobat propunerea Prefericitului P\rinte Daniel,
ca anul 2012 s\ fie consacrat «An omagial al
Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor `n
Patriarhia Rom=n\». Decizia este c=t se poate de
fireasc\, deoarece starea `ntregii societ\]i
rom=ne[ti nu este de criz\, ci de boal\, o boal\ ale
c\rei cauze sunt `n primul r=nd de natur\
moral\“, a afirmat pr. Deac.
Dup\ ce a vorbit despre instituire, prefigur\ri
`n Vechiul Testament [i practicarea Tainei `n
Noul Testament, p\rintele Deac a prezentat aspecte legate de r=nduiala Sf=ntului Maslu,
oferind [i o imagine a acestei Taine din perspectiv\ interconfesional\. Din prelegerea p\rintelui
nu au lipsit informa]iile despre practicile incorecte la s\v=r[irea Sf=ntului Maslu.
„Este de dorit ca `n acest an omagial al Tainei
Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, dar [i `n
restul vie]ii noastre, s\ ne aplec\m asupra celor
afla]i `n suferin]e grele [i amare, s\ purt\m din
neputin]ele lor, s\-i cercet\m, pentru c\ numai
a[a ne vom bucura de cuvintele M=ntuitorului:
„Veni]i, binecuv=nta]ii Tat\lui Meu, mo[teni]i
~mp\r\]ia cea preg\tit\ vou\ de la `ntemierea lumii..., c\ci bolnav am fost [i m-a]i cercetat“, a
conchis preotul Ioan Deac.
Conferin]a de la Protoieria Bac\u a continuat
cu lu\rile de cuv=nt ale preo]ilor, care prin
prisma experien]ei pastorale personal\ au completat informa]iile cu privire la oficierea Tainei
Sf=ntului Maslu [i rolul ei `n via]a credincio[ilor.
La finalul `nt=lnirii, Preasfin]itul P\rinte Episcop
anul IV (XII) nr. 5

Slujb\ de Te Deum oficiat\ `n Biserica „Sf. Cuv. Parascheva“ din Filipe[ti, `n prezen]a
PS Ioachim B\c\uanul, urmat\ de [edin]a preo]ilor din Protopopiatul Buhu[i

Conferin]\ administrativ\
`n protopopiatul Buhu[i
Conferin]a preo]ilor din Protopopiatul Buhu[i, desf\[urat\ `n ziua de 22 mai, a debutat cu slujba Sfintei Liturghii `n biserica „Sf. Cuv. Parascheva“ din Filipe[ti, de c\tre un sobor de preo]i `n
frunte cu p\rintele protopop Vasile Cozma. Apoi, `n prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost oficiat\ o slujb\ de Te Deum dup\
care a urmat conferin]a propriu-zis\, av=nd ca tem\ „Administra]ia parohial\ `n lumina noilor
hot\r=ri ale Sf`ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne“. Dup\ cuv=ntarea sus]inut\ de preotul
Gelu Chirib\u, de la parohia Ite[ti, au urmat discu]ii cu privire la acest subiect. „~n cadrul conferin]ei s-a pus accentul pe rolul preotului `n administra]ia parohial\, precum [i leg\tura acestuia
cu forurile biserice[ti superioare“, a precizat preotul protopop Cozma Vasile. Totodat\, preo]ilor
prezen]i la `nt=lnire le-au fost prezentate [i cele mai recente hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod. Fiind `n
preajma evenimentelor care au marcat via]a Eparhiei Romanului [i Bac\ului, respectiv serbarea a
120 de ani de la mutarea `n ve[nicie a episcopului Melchisedec {tef\nescu, Preasfin]itul P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul a vorbit despret rolul pe care marele ierarh l-a avut `n via]a Bisericii
Ortodoxe, `n general, [i a Eparhiei noastre, `n special.
Ioachim B\c\uanul a f\cut o sintez\ a celor mai
relevante momente ale conferin]ei din aceast\ zi,
`ndemn=ndu-i pe p\rin]ii slujitori ai sfintelor
altare la o implicare c=t mai profund\ `n via]a
comunit\]ilor pe care le p\storesc. „Prin urmare,
suntem chema]i s\ aprofund\m mai mult

`nv\]\tura de credin]\ ortodox\ privitoare la
Taina Sf=ntului Maslu [i s\ amplific\m cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor, prin iubire
milostiv\ ar\tat\ fa]\ de orice semen al nostru
care sufer\ suflete[te [i trupe[te“, a men]ionat
Preasfin]ia Sa. (pr. Ctin. GHERASIM)
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Sute de credincio[i au participat mar]i, 8 mai, la slujba
hramului bisericii „S
Sf. Ioan Evanghelistul“ de la M\gura,
singurul l\ca[ de cult din cuprinsul Eparhiei Romanului
[i Bac\ului ce are ca patron spiritual pe acest sfânt.

VIA}A
PAROHIILOR

Nou monument al eroilor la Vii[oara, Bac\u
~n parohia Vii[oara, protoieria One[ti, s-a
ridicat, la propunerea veteranului de r\zboi
Neculai C. Dr\gan [i cu ajutorul credincio[ilor,
un frumos monument `nchinat memoriei eroilor
c\zu]i `n cel de-al Doilea R\zboi Mondial. Un
vechi monument din piatr\ cioplit\ str\juia intrarea `n curtea bisericii, fiind ridicat `ndat\ dup\
terminarea Primului R\zboi Mondial, `ntru cinstirea eroilor c\zu]i atunci pe front. Pentru eroii
din cel de-al Doilea R\zboi Mondial a venit
acum vremea `nve[nicirii memoriei [i credincio[ii din Vii[oara au `n]eles c\ av=ntul nu poate
avea biruin]\ dac\ nu ne `nfigem ad=nc r\d\cinile
`n trecutul plin de glorie al str\mo[ilor. De fapt,
credin]a, manifestat\ prin tr\irea liturgic\ a
Cuv=ntului lui Dumnezeu [i recuno[tin]a fa]\ de
jertfele trecutului sunt cele dou\ for]e puternice
care se pot opune t\v\lugului seculariz\rii contemporane. ~ntr-o vreme c=nd, a[a cum spunea
Domnul general (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenic\
Apostol, prezent la manifestarea de la Vii[oara de
Ziua Eroilor, „oamenii nu mai au vreme s\ se
g=ndeasc\ la trecut“, iat\ c\ la Vii[oara credincio[ii [i-au f\cut timp s\ se g=ndeasc\ [i la eroi [i
s\ le construiasc\ un monument.
Cuv=nt de bucurie a rostit [i Domnul Ioan
Anton, primarul comunei T=rgu-Trotu[. Apoi au

urmat depunerile de coroane la monumentul nou
sfin]it ca [i la cel\lalt vechi [i parastasul `nd\tinat

Sfin]ire de biseric\ la parohia Pradai[
~n ziua de pr\znuire a Sfin]ilor ~mp\ra]i
Constantin [i Elena, PS Ioachim B\c\uanul a
oficiat slujba de sfin]ire a bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ [i
„Sf=ntul Gheorghe“ din parohia Pradai[,
Protopopiatul Sascut. Piatra de temelie a fost

pus\ `n anul 2010 de PS Ioachim B\c\uanul,
preot paroh fiind Constantin P\unoiu. L\ca[ul
de `nchin\ciune a fost ridicat pe locul vechii
biserici care a ars `n luna aprilie 2010.
Fondurile au provenit de la enoria[i [i de la autorit\]ile locale [i centrale.

Parohia Fundu Tutovei
are o familie ortodox\ mai mult
~n parohia „Izvorul T\m\duirii“ [i „Sf=nta
Cuv. Parascheva de la Ia[i“, din localitatea
Fundu Tutovei, Bac\u, `n duminica a 5-a dup\
Pa[ti, a avut loc, cu binecuv=ntarea [i aprobarea P.S. Dr. Ioachim B\c\uanul, trecerea
unei familii de credincio[i romano-catolici `n
Biserica Ortodox\ Rom=n\, prin aplicarea
Tainei Sfintei Mirungeri. „Dup\ organizarea `n

biserica parohial\ a unor cateheze, `n vederea
`nsu[irii `nv\]\turii Sfintei Noastre Biserici
dreptm\ritoare, av=nd binecuv=ntare arhiereasc\, a fost oficiat\ slujba de trecere `n
s=nul Bisericii Ortodoxe a R\s\ritului a acestei
serioase [i frumoase familie convertit\ la
Ortodoxie. (pr. Daniel MARARI, Parohia
Fundu Tutovei)

C\minul cultural de la Orbeni a fost sfin]it
Sub protia p\rintelui protopop Ioan Negoi]\,
un sobor de preo]i din Protopopiatul Sascut a oficiat, `n ziua de 6 mai, slujba de binecuv=ntare a
noului c\min cultural din Orbeni.

Ceremonia religioas\ a fost urmat\ de lu\ri
de cuv=nt din partea oficialit\]ilor locale [i
jude]ene participante la eveniment. Edificiul
vine `n `nt=mpinarea comunit\]ii, deservind

pentru eroii adormi]i `ntru Domnul. (pr. Petru
RONCEA)

S\rb\toarea bisericii
„Sfântul Ioan
Evanghelistul“ din M\gura
Sute de credincio[i au participat mar]i, 8
mai, la slujba hramului bisericii „Sf. Ioan
Evanghelistul“ de la M\gura, singurul l\ca[ de
cult din cuprinsul Eparhiei Romanului [i
Bac\ului ce are ca patron spiritual pe acest
sf=nt. Piatra de temelie a acestei biserici a fost
pus\ `n anul 2005 de c\tre Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, lucrarea de zidire a acestei por]i c\tre cer revenind preotului Grigora[
Radu Florin. Cu ocazia serb\rii de la M\gura, a[a
cum a precizat preotul paroh, va fi `n\l]at\ [i
crucea pe turla principal\ a l\ca[ului de cult.
Parohia M\gura asigur\ baz\ material\ pentru 20
de copii care particip\ la programul „{coal\ dup\
[coal\“, derulat de un an de zile la institu]ia de
`nv\]\m=nt din localitate, sub patronajul Funda]iei „Episcop Melchisedec“-filiala Bac\u.

at=t copiii care `nva]\ `n localitate, c=t [i pe
to]i cei interesa]i de istoria acestei zone, dat
fiind faptul c\ aici, pe l=ng\ sala de festivit\]i,
o bibliotec\ [i o sal\ de internet, va func]iona
[i un muzeu, care va g\zdui obiecte de patrimoniu local.
Pagini realizate de pr. Ctin GHERASIM

Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului

22 Cronica Romanului

mai 2012

{TIRI
Resfin]irea bisericii „Sf. Gheorghe“ din Moine[ti
Duminic\, 27 mai, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, al\turi de un sobor de
preo]i [i diaconi, a oficiat slujba de resfin]ire a
bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe“ din ora[ul
Moine[ti. L\ca[ul de cult, al c\rui paroh este
p\rintele {tefan Sardenie, a beneficiat de ample
lucr\ri de restaurare [i `nnoire, realizate `n ultimii
ani cu sprijinul enoria[ilor [i autorit\]ilor locale.
Astfel, sub coordonarea p\rintelui Sardenie, a
fost m\rit interiorul bisericii prin construirea unui
pridvor, a fost schimbat acoperi[ul, pictura a fost
restaurat\ de artistul plastic Dumitru Macovei,
iar mobilierul a fost `nnoit. De asemenea, au fost
f\cute alei pietonale, iar calea de acces c\tre
sf=ntul loca[ a fost asfaltat\. Istoria acestui loca[
de cult este una impresionant\, primul ei slujitor
fiind [i un vrednic episcop de Buz\u.
Biserica actual\ a fost ctitorit\ `n 1860 cu
eforturile localnicilor, la `ndemnul a doi comercian]i, Ghinea Bacalu [i Andrei Ursu, care ]ineau
de aceast\ parohie [i care au fost `ncredin]a]i
prin vis s\ dureze o biseric\ cu hramul Sf.
Gheorghe pe acest loc. ~nt=iul paroh al acestui
loca[ a fost Pr. David Climescu, absolvent al
Seminarului Teologic din Roman, cleric luminat
[i bun patriot , care `n 1864 a `nfiin]at `n propria
sa locuin]\ prima [coal\ public\ din t=rgul

Moine[tilor, fiind totodat\ `nv\]\tor [i director al
acestei institu]ii. ~n 1880, preotul David Climescu doneaz\ toate bunurile [i `ntreaga locuin]\
pentru [coal\, se c\lug\re[te [i func]ioneaz\ ca
director al Seminarului Central din Bucure[ti,

apoi este uns ca episcop de Buz\u cu numele de
Dionisie al II- lea Climescu.
Tot la biserica „Sf. Gheorghe“ din Moine[ti a
fost `nfiin]at, `ncep=nd cu septembrie 2002, ,,A[ez\m=ntul social-filantropic Sf. Gheorghe“.

Spitalul „Ion Lasc\r“
din Com\ne[ti,
re`nnoit [i sfin]it

Sfin]irea A[ez\mântului
social-filantropic
din parohia Secuieni

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, a oficiat `n Duminica a IV-a dup\ Pa[ti slujba
de sfin]ire a spitalului „Ion Lasc\r“ din ora[ul Com\ne[ti, dup\ ce institu]ia, care deserve[te peste 80 de mii de cet\]eni de pe `ntreaga Vale
a Trotu[ului, a fost reabilitat\ [i dotat\ la standarde europene. Spitalul
Com\ne[ti a f\cut parte din lista celor 67 de unit\]i sanitare din ]ar\
`nchise prin Hot\r=re de Guvern. Dl. profesor Ioan Lasc\r a reu[it redeschiderea acestuia, singura unitate sanitar\ dintre cele `nchise prin
Hot\r=re de Guvern care acum func]ioneaz\ la aceia[i parametri ca
`nainte. ~n aceast\ unitate, prin demersurile domnului profesor Ioan
Lascar, s-a demarat o colaborare cu Institutul „Ana Aslan“, care va
`nfiin]a o sec]ie de geriatrie [i gerontologie. Totodat\, prin bun\voin]a
dlui Gerald Schweighofer, au fost f\cute lucr\ri de reabilitare [i modernizare a Sec]iei Interne [i a Sec]iei Primiri Urgen]e din cadrul
Spitalului Com\ne[ti. ~n 2010, dl Gerald Schweighofer, `mpreun\ cu
primarul Vienei, dl Michael Häupl, au vizitat spitalul din Com\ne[ti.
Spitalul or\[enesc a beneficiat [i de un proiect cu fonduri europene
privind eficientizarea consumului de energie termic\ [i electric\.
Aceste unit\]i beneficiaz\ acum de pompe geotermale, panouri solare
[i panouri fotovoltaice, av=nd astfel asigurat\ independen]a din punct
de vedere electric [i termic.

~n ziua de 13 mai, Duminica a V-a dup\ Pa[ti, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat slujba Sfintei
Liturghii la biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din parohia Secuieni,
protopopiatul Bac\u. Cu aceast\ ocazie, a fost sfin]it [i A[ez\m=ntul socialfilantropic cu hramul „Duminica Tuturor Sfin]ilor“. Av=nd binecuv=ntarea
arhiereasc\, p\rintele paroh Traian Sandu, al\turi de credincio[ii parohiei, a
demarat, `n anul 2008, lucr\rile de construc]ie a acestui a[ez\m=nt social-filantropic, compus din: sal\ de mese, buc\t\rie, birou parohial [i capel\ mortuar\. Complexul a fost dotat cu mobilier [i toate utilit\]ile necesare slujbelor de pomenire pentru cei r\posa]i, activit\]ilor filantropice, misionar-pastorale [i cultural-religioase organizate `n cadrul parohiei. De asemenea, aici
se afl\ [i un muzeu parohial, `n care sunt expuse c\r]i de cult din patrimoniul
parohiei [i obiecte de cult ce constituie parte din m\rturia dreptei credin]e pe
aceste meleaguri.
Realizarea acestui proiect s-a f\cut cu efortul bunilor credincio[i, cu sprijinul Consiliului Jude]ean Bac\u, a d-nei Primar Margareta Luncanu, a
Consiliului local al Comunei Secuieni [i al unor oameni de bine ce au dorit
s\-[i `nscrie numele `n r=ndul ctitorilor de l\ca[uri sfinte. La acest moment
de s\rb\toare au fost prezen]i: PC Protopop Constantin Tomozei, un sobor
numeros de preo]i, oficialit\]i jude]ene [i locale [i mul]ime de credincio[i,
aduc=nd prin aceasta laud\ lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.
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Misiunea Bisericii este ca prin lucrarea teandric\
a tainelor s\ vindece de patimi fiin]a uman\, astfel
`ncât ea s\ ajung\ la comuniunea [i unirea cu
Dumnezeu, altfel cre[tinismul alunec\ `n utopie.

DOSAR

Biserica – spitalul unde se opereaz\
restaurarea fiin]ei noastre (I)
Via]a, dup\ aprecierea lui John
Breck, este „darul sacru al lui
Dumnezeu“ pe care omul este
dator s\-l p\streze [i s\-l
`nmul]easc\. Atunci c=nd boala
produce suferin]\, iar mijloacele
medicale sunt dep\[ite de
gravitatea bolilor [i intensitatea
suferin]ei, omului `i r\m=n
resursele t\m\duitoare ale
credin]ei, deoarece `n paralel cu
metodele medicale obi[nuite
exist\ [i o psihoterapie a
credin]ei, religia av=nd, a[a cum
spune Hierotheos Vlachos, [i o
latur\ terapeutic\.
~ntr-o lume bolnav\, ce e condus\ spre
moarte spiritual\ [i `n care raportul dintre
evolu]ia tehnicilor medicale este invers propor]ional cu intensitatea `mboln\virii fiin]ei
umane, trebuie semnalat faptul c\ sensul
abord\rii vindec\rii omului nu trebuie s\ fie de
la trup la suflet, ci invers [i `n nici un caz raportat\ doar la trup. ~n accep]ia patristic\,
boala [i s\n\tatea au valen]e ce decurg din
structura modului de a g=ndi fiin]a uman\ ca
f\c=nd parte dintr-un univers teocentric, `n
care intensitatea raport\rii la Dumnezeu stabile[te gradul de `mboln\vire sau de
`ns\n\to[ire a fiin]ei sale psihosomatice.
Cadrul `n care vindecarea devine operant\ este
Biserica, ce nu trebuie perceput\ ca sistem social sau ideologic, cu un rol caritativ, ci ca o
eclesie dinamic\, trup viu al lui Dumnezeu `n
care harul divin, `mp\rt\[it prin Taine, restaureaz\ fiin]a uman\ (m\dularele Bisericii) `n integralitatea ei, rea[ez=nd-o `n comuniune cu
Dumnezeu. Adev\rata metodologie terapeutic\ necesar\ omului contemporan izvor\[te
din fiin]a sacramental\ a Bisericii, care nu este
antropocentric\, ci teocentric\ [i ale c\rei
antropologie [i soteriologie patristic\ difer\ de
antropologia medical\, ea este „spitalul [i
ad\postul unde cei bolnavi [i deprima]i `[i pot
afla adev\rata vindecare“, dup\ cum
m\rturise[te acela[i teolog. Oric=t am apela la
metode terapeutice pentru reabilitarea somatic\, boala va reveni indubitabil, deoarece, `n
genere, se opereaz\ asupra efectului bolii [i nu
asupra cauzei ei l\untrice.

Voca]ia taumaturgic\
a cre[tinismului
Omul frumos nu e cel al c\rui chip exterior
st=rne[te admira]ia, ci acela a c\rui str\lucire
radiaz\ din profunzimile fiin]ei sale. De aceea,
atunci c=nd ne referim la ideea de s\n\tate,
`n]elegem nu numai direc]ia de sens a vindec\rii, ci mai ales consisten]a ei, care `n cre[tinism echivaleaz\ cu `ndumnezeirea, asem\narea cu Dumnezeu. Misiunea Bisericii este ca
prin lucrarea teandric\ a tainelor s\ vindece de
patimi fiin]a uman\, astfel `nc=t ea s\ ajung\ la
comuniunea [i unirea cu Dumnezeu, altfel
cre[tinismul alunec\ `n utopie. De aceea [i
gradul de participare la cultul Bisericii e necesar s\ fie mult mai intens, cultul fiind mediul
`n care dinamismul c\l\toriei vie]ii duhovnice[ti `ncepe cu botezul, ca purificare a „chipului“, [i continu\ prin asimilarea celorlalte
taine [i o vie]uire ascetic\ spre dob=ndirea
„asem\n\rii“ cu Dumnezeu.
~n interpretarea Sf=ntului Ioan Hrisostom,
Pilda Samarineanului milostiv ni-l `nf\]i[eaz\
pe Domnul Hristos ca adev\ratul Vindec\tor al
r\nilor fiin]ei umane, Biserica fiind spitalul
unde se opereaz\ recuperarea-restaurarea
fiin]ei noastre, iar clericii fiind psihoterapeu]ii
trupului eclesial. Teologul Ioannis Romanidis,
`n lucrarea Iisus Hristos-via]a lumii, prezint\
lucrarea terapeutic\ a Bisericii ca fiind fundamental\ `n patristic\, aceasta preval=nd `n
paleta complex\ a misiunii ei: „dac\ iudaismul [i succesorul s\u, cre[tinismul, ar fi

ap\rut pentru prima oar\ `n secolul la XX-lea,
ar fi fost mai mult ca sigur caracterizate drept
[tiin]e medicale [i nicidecum religii, bucur=ndu-se de o str\lucit\ `nfluen]\ `n societatea
contemporan\“. ~n felul acesta, membrii Bisericii nu mai sunt clasifica]i dup\ criterii etice,
ci ei „se `mpart `n cei care sunt bolnavi suflete[te, cei care sunt `n curs de a fi vindeca]i
[i cei care s-au vindecat deja. To]i cei care nu
au atins stadiul de iluminare sunt bolnavi suflete[te“. Din aceast\ perspectiv\, pentru a
putea teologhisi sau `ndruma pe cei bolnavi
spre vindecare, e necesar ca cel ce `mpline[te
lucrul acesta s\ fie el `nsu[i vindecat, deoarece
a[a cum spune Sf=ntul Ioan Sc\rarul „este
primejdios a `nota `mbr\cat `n haine; tot astfel
a te apuca de teologhisire, patimi av=nd“.
Vindecarea omului este `n esen]\ o terapie
a min]ii, dac\ este s\ ne raport\m la originea
bolii `n fiin]a uman\. Sf=ntul Chiril al
Alexandriei evalueaz\ p\catul adamic din perspectiv\ medical\, c\derea `n p\cat a
protop\rin]ilor echival=nd cu o `mboln\virerobire a min]ii `n esen]\, o `nstr\inare de
Dumnezeu prin pierderea harului [i `n ultim\
instan]\ o orbire a min]ii, iar o astfel de disfunc]ie a avut drept consecin]\ deteriorarea
rela]iei armonice a omului cu sine, cu semenii
[i cu Dumnezeu, precum [i transmiterea acestei `mboln\viri urma[ilor. Voca]ia taumaturgic\ a cre[tinismului `[i are izvorul `n Hristos,
„Cel ce vindec\ toat\ boala [i neputin]a `n
popor“ [i se realizeaz\ prin `mplinirea `nv\]\turilor Sale, ascez\ [i administrarea
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Insisten]a cu care se cere `n rug\ciunile Maslului
t\m\duirea bolnavului de bolile suflete[ti, odat\ cu
t\m\duirea trupului, ne descoper\ faptul c\ mai
ales la aceste r\d\cini ale p\catelor se refer\ taina.
Â Sfintelor Taine, toate acestea concur=nd la

eliberarea de patimi [i transformarea omului
`ntreg `n templu al Duhului, [i fiind singura
cale ce ne poate conduce la Dumnezeu, iar
preotul trebuind s\ fie `n acest cadru „un
adev\rat medic duhovnicesc care s\ vindece
bolile sufletului, iar slujirea sa sacerdotal\ [i
administrarea Sfintelor Taine trebuie a[ezate
`n contextul metodologiei terapeutice indicate
fiec\rei boli“ (Hierotheos Vlachos ).

Puterea transfigur\toare
a suferin]ei
Sfintele Taine sunt mediul `n care putem
experia „via]a `n Hristos“, iar prin efort
duhovnicesc personal avem posibilitatea aprofund\rii ei introspective, devenind `ncorpora]i
`n El. Hristocentrismul Tainelor ne deschide
spre comuniunea cu Dumnezeu - Doctorul
suprem -, Care ne asimileaz\ eclesiei Sale ca
„m\dulare fiecare `n parte“ `nnoite [i restaurate. Tainele sunt prelungirea lucr\rii lui
Hristos prin mijlocirea Duhului. P\trunz=nd `n
profunzimile fiin]ei noastre, prin mijlocirea
Tainelor, coabit=nd teandric cu omul cel ascuns al inimii, trezindu-l la o via]\ nou\ `n
Hristos, nimicind p\catul din fiin]a noastr\ [i
d=ndu-ne din via]a Sa, Hristos ne face p\rta[i
biruin]ei Sale asupra suferin]ei, bolii [i mor]ii.
Tr\ind `n orizontul harului [i perspectiva nemuririi, `ns\[i via]a omului `[i schimb\ calitatea [i modul de a `n]elege fenomenele lumii,
el nu mai poate fi afectat emo]ional de boal\ [i
moarte, deoarece ele au `n]elesuri duhovnice[ti ce se diferen]iaz\ fundamental de cele
care `n mod obi[nuit sunt circumscrise acestora, iar aceast\ `n]elegere decurge din faptul
c\ el st\ `n leg\tur\ permanent\ cu Izvorul vie]ii
[i Biruitorul mor]ii. Spre deosebire de unele tendin]e teologice ce au plasat suferin]a [i moartea
lui Hristos `n centrul soteriologiei, cea r\s\ritean\ accentueaz\ mai ales ~nvierea Domnului
ca sens plenar al suferin]elor Sale, chipul senin
[i biruitor al lui Hristos `n detrimentul dramatismului Patimilor. De aceea Biserica nu
proclam\ necesitatea durerii [i a bolii drept
condi]ia sine qua non `n dob=ndirea m=ntuirii
deoarece, fundamental, cre[tinismul este o religie a fericirii d\ruite omului de Dumnezeu.
Neput=nd fi omis\ `n lumea aceasta,
suferin]a trebuie asumat\ [i `mbr\cat\ cu sensul celei hristice [i asimilat\ ei, cununa de
spini a Domnului d=nd sens cununilor suferin]elor m\dularelor trupului S\u. Privit\ din
aceast\ perspectiv\, suferin]a nu mai are putere v\t\m\toare, desfiguratoare asupra omului, ci una transfiguratoare, dup\ cum spune
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul: „prin suferin]a
trupului se spal\ `ntin\ciunea sufletului“.
anul IV (XII) nr. 5

Dublul caracter al vindec\rii
prin Taina Maslului
Harul `mp\rt\[it prin Sfintele Taine `n
Biseric\ are putere restauratoare deoarece ele
sunt cadrul `n care Duhul Sf=nt des\v=r[e[te,
`mpline[te opera r\scump\r\toare a lui
Hristos, `mp\rt\[ind roadele acesteia `n rela]ie
personal\ [i unic\ cu fiecare m\dular `n parte
ce se deschide vindec\rii, actului taumaturgic.
Fiecare tain\, `n felul ei, contribuie la des\v=r[irea procesului de vindecare a fiin]ei umane, conduc=nd-o epectatic de la chipul bolnav
la s\n\tatea duhovniceasc\ a asem\n\rii cu
Dumnezeu. Taina prin excelen]\ destinat\ vindec\rii cre[tinilor suferinzi, mai ales trupe[te,
dar [i suflete[te este Maslul. Vindecarea prin
ungere cu untdelemn este prezentat\ `n
Evanghelii: Hristos vindeca „orice boal\ [i
orice neputin]\ `n popor“, iar aceast\ putere
vindec\toare o `mp\rt\[e[te Apostolilor: „chem=nd la sine pe cei 12 ucenici ai S\i, le-a dat
lor putere asupra duhurilor“ (Matei, 10,1), iar
Apostolii „ungeau cu untdelemn pe mul]i bolnavi [i-i vindecau“ (Marcu 6, 13). Aceast\
putere vindec\toare a fost apoi `ncredin]at\
Bisericii care este trupul lui Hristos, `n care
m\dularele bolnave, prin har, primesc puterea
vindec\toare de la Hristos. Pilda Samarineanului milostiv [i textul de la Iacov 5, 14-15
fundamenteaz\ aceast\ `ncredin]are a puterii
taumaturgice trupului Bisericii. Dublul caracter al vindec\rii prin Taina Maslului reiese din
`nsu[i con]inutul rug\ciunilor [i al citirilor biblice din r=nduiala slujbei. Cre[tinul prime[te

nu doar iertarea p\catelor ca vindecare
duhovniceasc\, ci [i vindecarea par]ial\ sau total\ a trupului. Vindecarea trupeasc\ presupune vindecarea sufleteasc\ prealabil\, iar
cea sufleteasc\ conduce spre cea biologic\.
Aceasta pentru c\ taina actualizeaz\ prezen]a
lui Hristos Doctorul `n mijlocul comunit\]ii
adunate `n numele Lui, iar Taina Maslului „e
cadrul `n care Cuv=ntul se exprim\ `n modul
cel mai elocvent [i cel mai puternic. Acest lucru e adev\rat pentru c\, `n Tain\, Cuv=ntul
~nsu[i e prezent. ~n Taina Maslului este
prezent Acela[i Hristos Care a zis „Iat\, te-ai
f\cut s\n\tos, de acum s\ nu mai p\c\tuie[ti“,
dup\ cum m\rturise[te John Breck `n lucrarea
Puterea cuv=ntului.
O remarc\ extraordinar\ referitoare la rolul
vindec\tor al Tainei Maslului a fost f\cut\ de
p\rintele St\niloae, `n Dogmatica sa, atunci
c=nd a zis: „`n Taina Maslului se `mp\rt\[e[te
credinciosului bolnav, `n chip nev\zut, harul
t\m\duirii sau u[urarea durerii trupe[ti, al `nt\ririi suflete[ti [i al iert\rii de p\catele r\mase
dup\ m\rturisire, prin ungere cu untdelemn
sfin]it, `nso]it\ de rug\ciunile preo]ilor“. Cu
alte cuvinte, Taina Maslului nu ia locul Tainei
M\rturisirii, ci o des\v=r[e[te, continu=nd vindecarea sufletului `n profunzimile ce demasc\
tendin]a maladiv\ a lui, care revine iar [i iar la
vechile obiceiuri p\c\toase. Insisten]a cu care
se cere `n rug\ciunile Maslului t\m\duirea bolnavului de bolile suflete[ti, odat\ cu t\m\duirea
trupului, ne descoper\ faptul c\ mai ales la
aceste r\d\cini ale p\catelor se refer\ taina. (pr.
Valentin B|LTOI, Parohia Icu[e[ti)
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PS P\rinte Episcop B\c\uanul a prezidat conferin]a
pastoral-m
misionar\ a preo]ilor din Protopopiatul Buhu[i,
cu tema „T
Taina Sfântului Maslu [i `ngrijirea bolnavilor“
organizat\ `n Parohia Filipe[ti, Prot. Buhu[i.

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pentru luna mai 2012
1 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a participat la Slujba de Te-Deum la aniversarea a 12 ani de
arhierie, `n Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“,
Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
- a prezidat [edin]a privind organizarea „Zilelor Episcop
Melchisedec“, Edi]ia a XII-a;
2 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Livioara Chelmu, Oniceni; Pr.
Sorin Postelnicu, Parohia Larga; Pr. Romeo Trofin, parohia
Simione[ti; R\zvan R\spopoi, Bac\u;
- a efectuat vizit\ de lucru la Biserica „Sf. Cuvioas\
Parascheva“, Parohia Secuieni I, Prot. Roman;
3 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
4 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Angela Scarlat, Bac\u; d-na
Maria Japalele, loc. Piatra {oimului; Pr. Gheorghe Agafi]ei, Parohia
Miron Costin; d-na Aurora Laz\r B\lan, primarul com. G=rcina;
5 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Taina Botezului pentru pruncul Raphaël Clavero,
`n Catedrala „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt
ocazional;
6 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba aghiasmei [i a rostit rug\ciunea de sfin]ire
pentru a se `nceperea Sfintelor Slujbe `n Biserica „Sf=ntul
Pantelimon“, din cadrul Spitalului Com\ne[ti;
- a participat la inaugurarea noilor spa]ii din cadrul Spitalului
or\[enesc „Ioan Lasc\r“, Com\ne[ti, pe care le-a sfin]it. A rostit
cuv=nt ocazional;
- a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Simion [i Petronela
Purice, la Biserica „Sf. Nicolae“, Slobozia, Prot. One[ti;
7 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
8 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
9 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: d-na Monica Carp, Pr. Ovidiu
Benescu; d-l Bogdan P\duraru, Bac\u [i Pr. Ioan Deacu, Parohia
„Izvorul T\m\duirii“, Bac\u;
10 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Anghel, Parohia Sagna;
Pr. Vasile S=rcu, Parohia „Sf. Trei Ierarhi“, Bac\u; d-l Gheorghe
Iacob, primarul comunei Sagna;
11 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Ioan Apetrei, Parohia Bogd\ne[ti;
12 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a cloptni]ei [i locul pentru zidirea unei case parohiale, `n Parohia Poienari, Prot. Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
13 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sfin]ii Mihail [i
Gavriil“, Parohia Secuieni, Prot. Bac\u;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a A[ez\m=ntului social „Duminica Tuturor Sfin]ilor“, din Parohia Secuieni, Prot. Bac\u.
14 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ionel Doru, Parohia „Pogor=rea
Duhului Sf=nt“, Roman; Pr. Sorin Postelnicu, Parohia Larga;
15 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Traian Sandu, Parohia Secuieni,
Prot. Bac\u; Pr. Vasile Turcu, Parohia Tatomire[ti;

16 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
- a oficiat Slujba parastasului pentru pomenirea Episcopului
Melchisedec {tef\nescu, la Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa
Parascheva“, Roman;
17 mai
- a prezidat Conferin]a solemn\, cu tema „Episcopul
Melchisedec {tef\nescu - 120 de ani de la na[terea sa `n ceruri“;
- a participat la Concertul pascal sus]inut de Corala „Lumin\
Lin\“ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u;
- a participat la vernisarea Expozi]iei foto/documentar\:
„M\rturii ale credin]ei“, cu fotografii [i documente din timpul
Episcopului Melchisedec;
18 mai
- a oficiat Slujba parastasului la morm=ntul Pr. Petru
{tef\nescu [i Presv. Anastasia, p\rin]ii Episcopului Melchisedec
{tef\nescu, `n cimitirul Parohiei G=rcina. A rostit cuv=nt
ocazional;
19 mai
- a participat la Simpozionul: „Cultura, muzica bizantin\ [i
c\ile spirituale nem]ene“, organizat `n sala de festivit\]i a
Seminarului Teologic „Sf=ntul Gheorghe“, Roman;

- a oferit premii elevilor participan]i la Concursul na]ional
dedicat Episcopului Melchisedec;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
20 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba aghiasmei [i a rostit rug\ciunea de sfin]ire a
Centrului social multifunc]ional [i Centrul de zi pentru copii, din
Parcul Melchisedec. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a noului pasaj rutier subteran „str.
Oituz - str. G-ral {tefan Gu[e“ din municipiul Bac\u. A rostit
cuv=nt ocazional
21 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului [i Sf=ntul Gheorghe“, Parohia Pradai[; Prot. Sascut.
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului [i Sf=ntul Gheorghe“, Parohia Pradai[, Prot. Sascut. A
rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom pe PC Pr. paroh Constantin P\unoiu;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. ~mp. Constantin
[i Elena“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
22 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n
cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ a preo]ilor din
Protopopiatul Buhu[i, cu tema „Taina Sf=ntului Maslu [i `ngrijirea
bolnavilor“ organizat\ `n Parohia Filipe[ti, Prot. Buhu[i. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat slujba de sfin]ire a casei familiei Dumitru Nad\,
loc. Oni[cani;
23 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la {edin]a de lucru a Sinodului Mitropolitan, organizat\ la M\n\stirea Neam].
24 mai
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
25 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Valentin D\sc\lescu, Parohia
G\iceana; Pr. Gheorghe Smerea, directorul Seminarului Teologic
„Sf. Gheorghe“, Roman; Pr. Cristi Vasile Balcanu, Parohia Ag\[;
26 mai
- a efectuat vizit\ de lucru `n Parohia S\uce[ti;
27 mai
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf=ntul Gheorghe“,
Moine[ti;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Gheorghe“,
Moine[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Bogdan [i Iulia
Apetrei, la Biserica „Sf. Ioan Botez\torul“, Bogd\ne[ti.
28 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ovidiu Radu, Bac\u; Protos.
Pahomie Parfene, M\n\stirea Calapode[ti; Pr. Eugen Ciuche, consilier Misiune [i Filantropie;
29 mai
- a prezidat conferin]a pastoral-misionar\ a preo]ilor din
Protopopiatul Bac\u, cu tema „Taina Sf=ntului Maslu [i `ngrijirea
bolnavilor“. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a prezidat [edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
30 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Daniel Enea, Parohia „Na[terea
Maicii Domnului [i Sf. Nicolae“, Moine[ti; Pr. Marius Cojocaru,
Parohia Ca[in I; Pr. Ovidiu Radu, Bac\u; d-l Vasilic\ Leru,
Moine[ti; d-l Alexandru Custur\, Bac\u;
31 mai
- a oficiat slujba de sfin]ire a noilor echipamente SMURD
Bac\u, `n Pia]a Drapelului, Bac\u. A rostit cuv=nt ocazional;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Gheorghe T\taru, Parohia
Parincea; d-l ing. Eugen Bor[, Roman. (a consemnat Arhid.
Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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COPIILOR

Melchisedec - ierarhul iubitor de copii
Episcopul Melchisedec {tef\nescu
a fost un ierarh cu o larg\ orientare, `n]elegere [i deschidere c\tre
aspectele contemporane lui, cu o
dorin]\ sincer\ de a-[i pune `ntregul poten]ial cu care Dumnezeu l-a `nzestrat `n slujba Bisericii [i a semenilor.

~ntr-adev\r, episcopul Melchisedec a iubit copiii [i
s-a aplecat cu dragoste de p\rinte fa]\ de orfani [i
v\duve. Iconomul Constantin Nazarie, f\c=nd `n anul
1924 cronica celei de-a 32-a comemor\ri a mor]ii acestui providen]ial ierarh, scria: „R\posatul a dorit ca pe
morm=ntul lui s\ se joace copila[ii, a c\ror nevinov\]ie
ne aminte[te nevinov\]ia [i cur\]ia `ngereasc\“ (BOR,
anul 42, nr. 6, iunie 1924, p. 372).
Preocuparea pentru bun\starea [i educarea copiilor
reiese [i din Testamentul Episcopului Mlechisedec
{tef\nescu, prin care ierarhul precizeaz\: „Dorin]a mea
este ca, pe proprietatea mea din Roman, (...) s\ se
`nfiin]eze o institu]ie de educare a copiilor mici ai
poporului roma[can, cu alte cuvinte o gr\dini]\ de
copii. (...) Institutul de copii se va `ntre]ine, cu o parte

Joc

Dincolo de statura-i uria[\ de arhiereu, c\rturar [i
patriot, episcopul Melchisedec era preocupat de a
`ntrupa `n via]a sa cuv=ntul m=ntuitor al Sfintei
Scripturi. „Iubea copiii. Ajuta pe [colarii silitori. Era un
om cinstit, sincer, modest mai presus de toate, de caracter, un om de convingeri. Ducea o via]\ sobr\,
cump\tat la hran\, simplu la `mbr\c\minte, neobosit la
munc\“, nota unul din biografii s\i (pr. Gh. Vlad,
„Episcopul Melchisedec“, `n rev. Mitropolia Moldovei
[i Sucevei, nr. 1-2, 1952, p. 79). La r=ndul s\u, p\rintele
Ioanichie B\lan, incluz=nd `n bine cunoscuta lucrare
Pateric rom=nesc pe Melchisedec {tef\nescu, sublinia
despre marele ierarh: „O deosebit\ grij\ purta… pentru
v\duve, pentru orfani [i pentru ]\ranii s\raci, pe care `i
miluia dup\ putere [i `i m=ng=ia cu cuvinte p\rinte[ti…
Pe elevii s\raci [i silitori la carte episcopul `i `ntre]inea
personal la seminar, iar pe al]ii `i primea ca bursieri.
Mul]i dintre ucenicii s\i care au f\cut seminarul la
Roman au ajuns renumi]i preo]i, misionari, profesori [i
episcopi“ (protos. Ioanichie B\lan, Pateric rom=nesc).
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din fondul meu, iar restul din taxele ce vor pl\ti p\rin]ii
cu avere. Cei s\raci vor fi primi]i gratis. Regulamentul
pentru acest institut va fi acela[i, ca [i la alte institute de
felul acesta, recunoscute [i aprobate de guvern.“
Astfel, „Gradina de copii“ despre care pomene[te
episcopul Melchisedec `n testamentul s\u a luat fiin]\ la
27 august 1895, trec=nd `n seama statului `ncep=nd cu
anul 1923. De anul acesta, visul episcopului roma[can
a redevenit realitate, Gr\dini]a care `i poart\ numele
relu=ndu-[i activitatea `n parcul din preajma capelei `n
care episcopul Melchisedec `[i doarme somnul de veci.
(surse: Pr. Eugen Dr\goi, „Episcopul Melchisedec
{tef\nescu, p\rinte al orfanilor“, ziarullumina.ro,
Vineri, 29 Iunie 2012 [i Testamentul episcopului
Melchisedec {tef\nescu)
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