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Jos: Preo]ii Protopopiatului One[ti au s\v=r[it joi, 9 august, Sf=nta Liturghie `n
Catedrala „Pogor=rea Sf=ntului Duh“ din One[ti;
Dreapta sus: Credincio[ii din Bl\ge[ti, sub `ndrumarea pr. paroh Romeo
Sb=rcea, au adus de la Ia[i, un ve[m=nt al Cuvioasei Parascheva, d\ruit de
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, care a fost depus spre `nchinare `n Catedrala
arhiepiscopal\ din Roman, urm=nd a fi dus `n parohie, cu ocazia hramului;
St=nga sus: Credincio[ii din parohia Bere[ti-Sascut, l-au `nt=mpinat vineri,
27 iulie, pe PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, cu p=ine [i sare, simboluri ale
tradi]ionalei ospitalit\]i rom=ne[ti.

EDITORIAL

Schimbarea la Fa]\ Taborul `ndumnezeirii umane
~nv\]\tura patristic\ despre
vederea lui Dumnezeu se
fundamenteaz\ scripturistic
pe o serie de texte aparent
contradictorii (nn. p\rute
antinomii) ce, pe de o parte
neag\ vehement posibilitatea
oric\rei vederi a lui
Dumnezeu, inaccesibil [i
incompehensibil, iar pe de
alta, `ndeamn\ la c\utarea [i
vederea Lui. De altfel,
teofania taboric\ este
subiectul predilect al
patristicii, atunci c=nd este
relatat\ posibilitatea [i
complexitatea vederii lui
Dumnezeu de c\tre om,
deoarece aceasta `nseamn\
implicit `mp\rt\[irea din
prezen]a Sa luminoas\ [i
izvor=toare de via]\, din
Hristos – Lumina lumii, Ce Se
descoper\ necontenit f\r\ a
Se epuiza.
† Ioachim B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului
Asceza sinaitic\ a lui Moise [i urcu[ul s\u
mistic `l aduc doar p=n\ `n pragul vederii lui
Dumnezeu (cf. Ie[irea 33, 20), iar Ilie `[i acoper\
fa]a atunci c=nd i se arat\ Dumnezeu (cf. I Regi,
19, 13). Norul este imaginea simbol al prezen]ei
[i inaccesibilit\]ii divine, el ascunde [i m\rturise[te aceast\ prezen]\ `n acela[i timp, fiind acoper\m=ntul `ntunecat, misterios, `n care Se `mbrac\ Dumnezeu.
anul IV (XII) nr. 7-8

Sf=ntul Pavel, cel `n\l]at p=n\ la al treilea cer
al cunoa[terii divine, m\rturise[te c\ Dumnezeu
locuie[te `n lumin\ neapropiat\ [i este
incognoscibil (cf. I Tim. 6, 16), iar Sf=ntul Ioan
Evanghelistul, mult mai radical, spune c\ nimeni

nu L-a v\zut vreodat\ pe Dumnezeu (cf. I Ioan 4,
12), fundament=nd astfel faptul c\ fiin]a uman\,
de[i poart\ `n sine ontologic dorul fiin]\rii `ntru
cunoa[terea lui Dumnezeu personal, realizeaz\
acest efort mistic doar ca pe o `mpreun\ lucrare
3

Â

~n teologia Sfântului Irineu, `ntunericul sinaitic
se `mpline[te pentru Moise `n lumina Taborului,
când acesta, lipsit de frica mor]ii, vede fa]\ c\tre fa]\,
`n dialog, pe Fiul transfigurat, iar aceast\ teofanie
corespunde adev\ratei `ntâlniri a omului cu Dumnezeu.

EDITORIAL

Â cu harul lui Dumnezeu. Posibilitatea cunoa[terii

[i vederii lui Dumnezeu a fost ini]iat\, conform
teologiei ioaneice, de Fiul lui Dumnezeu, Care
cunosc=nd pe Tat\l a[a cum Tat\l ~l cunoa[te pe
El poate comunica misticului aceast\ cunoa[terevedere. Pe de alt\ parte, vederea fe]ei lui Dumnezeu este m\rturisit\ de textele „teofaniilor“ [i
„anghelofaniilor“, care relateaz\ `nt=lnirea interpersonal\ a omului cu Dumnezeu sau cu „`ngerul
fe]ei“ lui Dumnezeu, iar aceasta nu poate trece ca
un fapt pasager, ci `[i las\ amprenta pe chipul
misticului. Fa]a care a v\zut pe Dumnezeu devine la r=ndul ei str\lucitoare, pentru c\ `mprumut\ din str\lucirea slavei lumina cuno[tin]ei
Celui ce r\m=ne necunoscut (cf. Ie[irea 34, 29).

Teofania taboric\ –
subiectul predilect al patristicii
Inima cur\]it\ de focul iubirii divine este singura cale de acces c\tre vederea lui Dumnezeu
(cf. Matei 5, 8) [i tronul Pantocratorului, c\mara
Mirelui ceresc ce face din fiin]a noastr\ templu al
Duhului Sf=nt [i loc teofanic. Rela]ia filial\ dintre om [i Dumnezeu, izvor=t\ din iubirea divin\,
na[te posibilitatea `ndumnezeirii [i, prin aceasta,
deschide calea de acces c\tre vederea lui
Dumnezeu nu trunchiat sau ca `n oglind\, ci fa]\
c\tre fa]\ (cf. I Ioan 3, 1-2). Dep\[irea antinomiei
cunoa[terii-vedere a lui Dumnezeu se realizeaz\
prin dep\[irea sau mutarea centrului de greutate
de pe cunoa[terea ra]ional\ indirect\, circumscris\ atributelor divine, spre cea interpersonal\,
mistic\, des\v=r[it\, `n care putem cunoa[te pe
Dumnezeu `n m\sura `n care El ne cunoa[te pe
noi. Aceasta este o cunoa[tere reciproc\, ce parcurge drumul de la gnosis la agape [i care atinge
des\v=r[irea `n „timpul“ lui Dumnezeu, o teofanie condescendent\.
Schema tripartit\ a Sf=ntului Irineu al
Lyonului referitoare la vederea lui Dumnezeu
prezint\ limpede limitele [i ascenden]a gradual\ a
acesteia: vederea profetic\, vederea prin Hristos
– icoana Tat\lui – [i vederea des\v=r[it\, treimic\,
`n Duhul Sf=nt. ~n teologia Sf=ntului Irineu, `ntunericul sinaitic se `mpline[te pentru Moise `n lumina Taborului, c=nd acesta, lipsit de frica mor]ii, vede fa]\ c\tre fa]\, `n dialog, pe Fiul transfigurat, iar aceast\ teofanie corespunde adev\ratei
`nt=lniri a omului cu Dumnezeu. De altfel, teofania taboric\ este subiectul predilect al patristicii,
atunci c=nd este relatat\ posibilitatea [i complexitatea vederii lui Dumnezeu de c\tre om, deoarece
aceasta `nseamn\ implicit `mp\rt\[irea din prezen]a Sa luminoas\ [i izvor=toare de via]\, din
Hristos – Lumina lumii, Ce Se descoper\ necontenit f\r\ a Se epuiza.
Locul central pe care-l ocup\ aceast\ tem\ `n
preocup\rile P\rin]ilor rezult\ din faptul c\ ea
confirm\ posibilitatea cunoa[terii lui Dumnezeu
de c\tre om, fiind `n acela[i timp o anticipare eshatologic\ a timpului parusiac, c=nd totul va fi

Dat=nd din secolul al VI-lea d.Hr., mozaicul `n care este reprezentat\
Schimbarea la Fa]\ a Domnului, din M\n\stirea „Sf. Ecaterina“ de pe muntele
Sinai, a devenit modelul iconografic canonic al acestui subiect.

`mbr\cat `n haina luminii hristice, a lui Hristos
preasl\vit. Aceast\ vedere, sc\ldat\ `n lumin\, este o consecin]\ a `ndumnezeirii omului, o stare fireasc\, natural\, a celui care L-a g\sit, c\ut=ndu-L
pe Dumnezeu `n urcu[ul greu al Taborului [i purt=nd cu sine setea nepotolit\ a `nt=lnirii cu El.

~mplinirea a[tept\rilor mesianice
ale S\rb\torii corturilor
~n acela[i timp, transfigurarea taboric\ a lui
Hristos nu trebuie rupt\ de contextul vetero-testamentar, hermeneu]ii biblici g\sind o leg\tur\
direct\ `ntre acest eveniment [i S\rb\toarea ebraic\ a corturilor. S\rb\toarea Schimb\rii la Fa]\ este, din aceast\ perspectiv\, o `mplinire mesianic\
a ei. C=teva am\nunte relatate de sinoptici amintesc modul cum fiii poporului ales serbau acest
eveniment ce le aducea aminte de peregrinarea
str\mo[ilor `n pustiul Egiptului [i care era `n
acela[i timp o manifestare a bucuriei, `n a[teptarea timpului mesianic. Precizarea evanghelistului
Matei, conform c\reia urcarea pe Tabor a avut loc
„dup\ [ase zile“ (cf. Matei 17, 1), ve[mintele albe
ale Domnului, urcarea pe munte pentru rug\ciune
(cf. Neemia 8, 15), `ndemnul lui Petru de a face
trei colibe, toate demonstreaz\ faptul c\ prezen]a
taboric\ a M=ntuitorului este o `mplinire a
s\rb\torii ebraice, a[a cum de altfel toat\ Legea [i
proorocii, dar [i manifest\rile ritualice mozaice
[i-au g\sit sensul [i `mplinirea `n El. Textul de la
2 Macabei, 2, 8 e poate cel mai semnificativ `n a
ar\ta c\ Schimbarea la Fa]\ este `mplinirea a[tept\rilor mesianice ale S\rb\torii corturilor, c=nd

evreii, prin atitudinea lor, anticipau venirea lui
Moise [i a lui Ilie, precum [i vederea norului
slavei: „Atunci... se va ar\ta slava lui Dumnezeu
[i norul, precum s-a ar\tat [i lui Moise“. Astfel,
ceea ce se anticipa atunci `n s\rb\toarea evreiasc\
a fost experiat deplin pe Tabor.
Evenimentul Schimb\rii la Fa]\ ocup\ un loc
central `n relat\rile sinopticilor, fiind pus `n
leg\tur\ direct\ cu `mplinirea f\g\duin]ei f\cute
de Hristos Domnul: „Adev\rat gr\iesc vou\, sunt
unii din cei care nu vor gusta moartea p=n\ nu
vor vedea pe Fiul Omului venind `n `mp\r\]ia
Sa“ (Matei 16, 28). Fondul comun informa]ional,
dar [i am\nuntele specifice fiec\rui evanghelist
sinoptic `ntregesc decorul teofanic al tabloului taboric [i dau sens, `n acela[i timp, fiec\rei atitudini. Poate p\rea curios faptul c\ cei trei evangheli[ti care relateaz\ evenimentul de pe Tabor
nu au fost de fapt martori direc]i ai lui, iar evanghelistul Ioan, unul dintre martori, nu istorise[te
`n Evanghelia sa acest eveniment, cum nici pe cel
al botezului care, de asemenea, este un eveniment
teofanic, unde Tat\l reveleaz\ acelea[i cuvinte, ca
pe Tabor. Hermeneu]ii au g\sit un r\spuns la aceast\ „omisiune“ `n faptul c\ Evanghelia ioaneic\ este ea `ns\[i o „teofanie permenent\“.

Taborul devine altarul `n care
se arat\ slava lui Dumnezeu
{tim din relat\rile biblice c\ Iisus urc\ pe
Tabor la [ase zile dup\ ce Petru `i spune c\ oamenii au p\reri `mp\r]ite cu privire la identitatea
Sa, confund=ndu-L cu unii dintre profe]i, `ns\ el
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Asemenea textului liturgic, icoana
`nf\]i[eaz\ con]inutul evanghelic f\r\ a fi
o reproducere servil\ a nara]iunii lui.

~n Biserica „Sf. Apolinarie“ din Ravenna se afl\ una dintre cele mai vechi reprezent\ri ale momentului Schimb\rii la Fa]\
a Domnului. Realizat `n a doua jum\tate a secolului al VI-lea, mozaicul central al bisericii din Ravenna,
`n partea lui superioar\, descrie Schimbarea la Fa]\ a lui Hristos pe Muntele Tabor `ntr-un mod simbolic, reprezent=ndu-L
pe Hristos printr-o cruce frumos `mpodobit\, iar pe ucenicii prezen]i atunci pe Tabor, sub forma unor miei.

Â ~l identific\ `n calitatea de Fiu al lui Dumnezeu. tatea particip\rii la slava lui Dumnezeu pe calea ma, nu `ntr-o form\ ra]ional\, ci ca o `nt=lnire inTot Petru, `n una dintre epistolele sale, prin
m\rturia sa, confirm\ relat\rile sinopticilor, `n
calitate de martor al transfigur\rii: „C\ci El a
primit de la Dumnezeu Tat\l cinste [i slav\,
atunci c=nd din `n\l]imea slavei un glas ca acesta
a venit c\tre El: Acesta este Fiul Meu Cel iubit
`ntru care am binevoit. {i acest glas noi l-am auzit pogor=ndu-se din cer pe c=nd eram cu Domnul `n Muntele cel sf=nt“ (2 Petru 1, 16-18).
Aflat la limita a doi versan]i ce `ncadreaz\
`nceputul [i sf=r[itul activit\]ii p\m=nte[ti a Domnului, `ntre asceza Qarantaniei [i agonia Golgotei, Taborul devine altarul `n care se arat\ slava
lui Dumnezeu, stabilind centralitatea operei hristice: transfigurarea omului `n lumina dumnezeiasc\ necreat\. Precizarea evanghelistului Luca,
conform c\reia aspectul fe]ei lui Hristos s-a
schimbat „`n timp ce se ruga“, va da na[tere unei
efervescen]e mistice monahale ce vede posibilianul IV (XII) nr. 7-8

rug\ciunii. Omul duhovnicesc, prin experien]\
mistic\, poate pregusta `nc\ din via]a aceasta din
fericirea ve[nic\ a existen]ialita]ii transcendentale. Exemplul concret este cel al Sf=ntului Pavel
care „a fost r\pit `n rai [i a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului s\ le gr\iasc\“(II Corinteni 12, 4). Opera Sf=ntului Grigorie
Palama, fundamentat\ pe teologia Sf=ntului
Grigorie Teologul [i a Sf=ntului Simeon Noul
Teolog, este expresia clasic\ a dogmei cre[tine
referitoare la aceast\ posibilitate. Contrar
`nv\]\turii teologiei occidentale a lui Varlaam,
Sf=ntul Grigorie m\rturise[te c\ natura luminii
taborice este manifestarea lui Dumnezeu ~nsu[i,
iar posibilitatea contempl\rii ei atrage dup\ sine
`ndumnezeirea omului. Chiar dac\, dup\ fiin]\,
Dumnezeu r\m=ne incognoscibil, dup\ slava Sa,
El Se `mp\rt\[e[te ar\t=ndu-Se celor cura]i cu ini-

terpersonal\, l\untric\, a omului cu Dumnezeu.

St=ng\cia limbajului nu poate
exprima inefabilul `nt=lnirii
cu Dumnezeu
Teologia, `n `ncercarea de a descrie realit\]ile
divine, `mpiedic=ndu-se de limitele limbajului, apeleaz\ la imagini- simbol ale crea]iei, `ns\ chiar [i
acestea sunt incompatibile cu natura necreat\ a lui
Dumnezeu. Un fapt similar se `nt=mpl\ [i `n `ncercarea de a relata experien]a mistic\ `ntr-o formul\
iconic\, acolo unde st=ng\cia limbajului nu poate
exprima inefabilul `nt=lnirii cu Dumnezeu.
Asemenea textului liturgic, icoana `nf\]i[eaz\
con]inutul evanghelic f\r\ a fi o reproducere servil\ a nara]iunii lui, ci mai degrab\ imaginea sensului tainic al cuv=ntului „cu anevoie de `n]eles“.
5
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~n centrul icoanei Transfigur\rii este Hristos,
`mbr\cat cu ve[minte albe, cu nimb cruciform, `ncadrat
de slava oval\ (mandorl\), ce simbolizeaz\ `ntunericul
sau adâncul cel de nep\truns al cunoa[terii Sale.

EDITORIAL

Â Icoana este cuv=ntul concentrat, dar exprimat nezeirii, care `nseamn\ unirea cu Dumnezeu `n
prin culori `mbinate armonic de iconograf . ~n
cazul de fa]\, sensul interior al Schimb\rii la Fa]\
este de a descoperi iconodulului c\ participarea la
slava lui Dumnezeu este posibil\ `nc\ din lumea
aceasta. Am putea spune c\ indiferent de subiectul abordat `n icoan\, ea are voca]ia de a `nf\]i[a
transfigurarea omului atins de lucrarea Duhului.
Prezen]a iconic\ a lui Hristos transfigurat pe
Tabor [i `mp\rt\[irea apostolilor din lumina
necreat\ este tema predilect\ a iconarilor, de-a
lungul istoriei cre[tine.
Primele reprezent\ri ale Taborului, dat=nd din
epoca lui Justinian [i identificate `n bisericile
Sf=ntul Apolinarie din Ravenna [i Sf=nta
Ecaterina din Sinai, exprim\ `n compozi]ia lor
bucuria `mp\rt\[irii de prezen]a lui Dumnezeu [i
echilibrul dintre `ndr\zneala accederii spre
Dumnezeu [i teama sf=nt\ izvor=t\ din con[tientizarea nevredniciei morale. Aceste reprezent\ri
preiconoclaste surprind nu doar voca]ia originar\
a omului de a contempla nemijlocit, `mbr\cat `n
lumin\, pe Dumnezeu, ci mai ales proclam\
`ndumnezeirea naturii umane devenit\ posibil\
prin intrarea Logosului `n istorie la plinirea
vremii, precum [i capacitatea uman\ de a transfigura Universul prin participarea sa la via]a `n
Hristos. Dac\ mozaicul `nf\]i[at `n biserica din
Ravenna este plin de simbol, cel din biserica
Sf=nta Ecaterina este recunoscut ca fiind modelul iconografic canonic al acestui subiect.
C=teva elemente iconografice ale acestei compozi]ii au r\mas definitorii pentru maniera de
abordare a acestei teme `n posteritate.
~n continuare, voi analiza aceast\ compozi]ie
pentru a desprinde c=teva nuan]e care s\
trezeasc\ r=vna de a face eforturi spirituale pentru a urca, epectatic, `n lumina necreat\ a dum-

dragostea Lui.

Reprezent\rile preiconoclaste
ale Schimb\rii la Fa]\
~n centrul icoanei Transfigur\rii este Hristos,
`mbr\cat cu ve[minte albe, cu nimb cruciform,
`ncadrat de slava oval\ (mandorl\), ce simbolizeaz\ `ntunericul sau ad=ncul cel de
nep\truns al cunoa[terii Sale. Din trupul lui
Hristos transfigurat izvor\sc raze ce ating pe
profe]i [i apostoli, `n timp ce dou\ dintre ele sunt
orientate spre partea superioar\ a compozi]iei.
De-a st=nga [i de-a dreapta M=ntuitorului se afl\
Moise [i Ilie, iar la picioarele Sale sunt cei trei
apostoli care, st=nd `n genunchi, sunt `nf\]i[a]i
exprim=nd atitudini calme, fire[ti, p\r=nd s\ se
bucure de prezen]a hristic\. ~n acela[i timp, `n
compozi]ie apar elemente specifice antichit\]ii
cre[tine care nu vor mai fi prezente `n
reprezent\rile ulterioare. ~ntre acestea, amintim
c=teva: faptul c\ singurul care poart\ nimb cruciform este Hristos, prezen]a m=inii dumnezeie[ti
`n partea superioar\ a imaginii, absen]a muntelui
din compozi]ie, iar `n mijloc, `n latura inferioar\,
prezen]a apostolului Petru culcat la picioarele
M=ntuitorului, care va fi `nlocuit\ cu cea a
Sf=ntului Ioan, prosternat `n fa]a M=ntuitorului.
Mozaicul din biserica Sf=nta Ecaterina este apreciat ca fiind cea mai autentic\ reprezentare a experien]ei mistice a omului care contempl\ pe
Dumnezeu `ntru slav\. Gesturile [i atitudinea
apostolilor sunt pline de naturale]e, iar armonia
l\untric\ exprimat\ pe chipul lor, pacea contemplativ\ [i senin\tatea chipului lor ne fac s\
`n]elegem starea de gra]ie a celor care `[i

`mpletesc existen]a `n ve[nicia iubirii divine,
contempl=nd lumina necreat\ a lui Dumnezeu.
Dac\ reprezent\rile preiconoclaste ale
Schimb\rii la Fa]\ reflect\ bucuria mistic\
izvor=t\ din apropierea omului de Dumnezeu, dea lungul timpului, pot fi observate `n compozi]iile
cu aceast\ tem\ anumite elemente ce descriu
`ndep\rtarea omului de slava divin\, modific=nd
prin aceasta schema iconografic\ ini]ial\. Aceasta
ar putea fi o reprezentare iconic\ a modului de
`n]elegere [i receptare a sacrului de c\tre genera]ia de iconari sau arti[ti cre[tini, o sintez\ a
g=ndirii [i a manierei de a sim]i. ~n aceste compozi]ii se reflect\ o stare de fapt [i anume
neputin]a omului de a se `mp\rt\[i din slava dumnezeiasc\. Aceste modific\ri pot fi identificate
mai ales `n atitudinile apostolilor fa]\ de Hristos
transfigurat, `n precipitarea manifestat\ `n gesturile lor, `n teama care ia locul bucuriei [i mai
ales `n `ndep\rtarea spa]ial\ progresiv\ fa]\ de
Hristos. Toate aceste elemente sunt rezultatul
neputin]ei omului `n fa]a prezen]ei lui
Dumnezeu.

Expresia iconografic\ a
`nstr\in\rii omului de prezen]a
lui Dumnezeu

Cânt\rile biserice[ti din ziua de 6 august, din ziua s\rb\torii Schimb\rii la Fa]\,
pun accent pe slava divin\ manifestat\ în fa]a apostolilor în conformitate
cu gradul susceptibilit\]ii fiec\ruia de a o primi. Pozi]ia lor simbolizeaz\
diferitele feluri de a r\spunde trupe[te la revela]ia divin\ f\cut\ cunoscut\ lor.

Echilibrul schemei iconografice a Schimb\rii
la Fa]\ se rupe `n secolul al XIV-lea, `n epoca
Paleologilor, sub influen]a tendin]elor umaniste
de reluare a vechiului elenism p\g=n, caracterizat
prin tendin]a spre desacralizare, specific\ neoplatonismului. ~n icoanele specifice acestei perioade
nu mai transpare imaginea contempl\rii slavei divine, ci mai ales neputin]a omului de a se `mp\rt\[i din ea. Astfel, ucenicii sunt orbi]i de lumina
prezen]ei lui Hristos [i `[i acoper\ fe]ele `ndep\rt=ndu-se. Aceast\ manier\ umanist\ exploateaz\ iconografic, de fapt, reac]iile psihologice [i
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Redescoperirea surselor patristice, dorin]a de re`nnodare a teologiei
iconice cu vechiul canon iconografic ce afirm\ posibilitatea vederii
slavei lui Dumnezeu au dat na[tere, `n ultimele dou\ secole,
unor compozi]ii ce reevalueaz\ elementele ini]iale teologice
ale artei iconografice specifice cre[tinismului primar.

Dac\ `n mozaicul din Egipt,
fa]a lui Hristos este reprezentat\ `n
forma sa uman\, `n cel de la
Ravenna, Iisus apare reprezentat prin
crucea frumos `mpodobit\, care are `n
centrul ei doar Chipul M=ntuitorului.

trauma emo]ional\ ce cuprind pe apostoli care nu
mai sunt transfigura]i de lumin\, ci `nsp\im=nta]i,
iar aceast\ atitudine de respingere este asimilat\
p\catului, ca stare fireasc\ a umanit\]ii c\zute ce
este incompatibil\ cu dumnezeirea. Chiar cei doi
profe]i nu mai apar `nf\]i[a]i `n intimitatea
prezen]ei luminoase hristice, `n interiorul mandorlei, ci pe piscuri diferite, care `n multe cazuri,
prin tehnica iconografic\, simbolizeaz\ distan]a
[i inaccesibilitatea. ~ntre particularit\]ile acestei
abord\ri, mai putem aminti introducerea grupurilor de ucenici ce urc\ [i coboar\ Taborul,
modificarea morfologic\ a mandorlei care `mprumut\ o complexitate circular\ alc\tuit\ din figuri
geometrice `ntret\iate, ca suprapunere de romburi concentrice ce este asimilat\ unei `n]elegeri
treimice a compozi]iei. Toate aceste influen]e vor
reu[i s\ deplaseze centrul de greutate al
`n]elegerii icoanei Schimb\rii la Fa]\, care nu
mai `nf\]i[eaz\ lumea transfigurat\ de prezen]a
luminoas\ a lui Hristos, ci reflect\ tensiunea psihologic\ a unei lumi desfigurate, c\zute `n impasul propriilor neputin]e.
Unii speciali[ti `n teologia icoanei afirm\ c\
aceast\ nou\ schem\ iconografic\ nu ar fi rezultatul Rena[terii umaniste sau al dec\derii artei
bizantine, ci al specula]iilor cercurilor isihaste
referitoare la lumina necreat\ [i inaccesibil\ a lui
Hristos, Care singur r\m=ne `nv\luit `n slava eliptic\ a dumnezeirii. Aceste modific\ri iconografice `ns\ nu pot fi atribuite isiha[tilor, care
afirm\ de fapt contrariul, [i anume faptul c\ omul
are posibilitatea de a participa la lumina necreat\
`nc\ din lumea aceasta. Iconoclasmul a fost, ca
mi[care mistic\, tocmai o replic\ dat\ umanismului bizantin, prin Sf=ntul Grigorie Palama [i
Sf=ntul Simeon Noul Teolog.
Impun=ndu-se, aceast\ nou\ formul\
iconografic\, a dat na[tere unui pas extrem pe
calea `nstr\in\rii omului de prezen]a lui
anul IV (XII) nr. 7-8

Dumnezeu `n secolul al XVIII-lea. ~n compozi]iile iconografice din aceast\ perioad\, distan]a
dintre dumnezeire [i umanitate este subliniat\ cu
intensitate, Hristos este `nf\]i[at pe v=rful Taborului, `n partea superioar\ a compozi]iei, iar apostolii, `n partea opus\, rostogolindu-se p=n\ la
poalele muntelui [i ferindu-[i privirea de lumina
divin\ care `i arde, p\r=nd a fi `nvin[i de prezen]a
acesteia. O astfel de perioad\ de maxim\ decaden]\ iconografic\ este expresia pierderii [i deform\rii mesajului taboric.
Redescoperirea surselor patristice, dorin]a de
re`nnodare a teologiei iconice cu vechiul canon
iconografic ce afirm\ posibilitatea vederii slavei
lui Dumnezeu au dat na[tere, `n ultimele dou\
secole, unor compozi]ii ce reevalueaz\ elementele ini]iale teologice ale artei iconografice
specifice cre[tinismului primar. Aceast\ nou\
tendin]\ readuce pe apostoli `n apropierea lui
Hristos [i `i `nf\]i[eaz\ `ntr-o naturale]e a exprim\rii gestuale, `ntr-un firesc al prezen]ei lor
dornice de a r\m=ne aproape de El [i afirm\, `n
acela[i timp, posibilitatea vederii lui Dumnezeu
[i a transfigur\rii omului.

Aureola cruciform\,
un element iconografic
specific Antichit\]ii cre[tine
Revenind la modelul canonic reprezentativ
pentru Ortodoxie, am putea spune c\ elementele
ce `l compun sunt purt\toarele pline de simbol ale
teologiei scripturistice `nf\]i[ate `ntr-o formul\
unitar\ `nchegat\, ce ne vorbe[te despre transfigurare [i lumin\. Centrul compozi]iei ni-L
`nf\]i[eaz\ pe Hristos, subliniindu-se `n felul
acesta hristocentrismul ce caracterizeaz\ `ntreaga
via]\ cre[tin\. Spre El converg toate existen]ele [i
sensurile, revendic=ndu-[i izvorul `n cuv=ntul
prin care toate s-au f\cut. Privirea Sa este bl=nd\
[i p\trunz\toare [i nimic nu pare s\ tulbure atmosfera plin\ de lumin\, chiar dac\ subiectul dia-

logului s\u cu Moise [i Ilie este r\stignirea Sa.
Hainele Sale sc\ldate `n lumin\ confirm\ preasl\virea Sa [i anticipeaz\ zorii ~nvierii. Ele par s\
spun\ c\ Cel transfigurat nu este din lumea aceasta [i simbolizeaz\ realit\]ile cere[ti. Chipul S\u
divin este `ncadrat de un nimb cruciform care este simbol al dumnezeirii hristice [i care ne reveleaz\ faptul c\ Hristos, chiar preasl\vit, p\streaz\ o
anumit\ atitudine chenotic\, deoarece El este Cel
ce va fi r\stignit. Aureola cruciform\ este un element iconografic specific Antichit\]ii cre[tine. ~n
m=na st=ng\ Hristos poart\ o carte ce m\rturise[te
c\ El este Cuv=ntul `ntrupat, iar con]inutul acestei
c\r]i nu poate fi dec=t Legea cea nou\, ce
des\v=r[e[te pe cea veche. Este motivul pentru
care Moise, cu tablele Legii vechi `n m=ini, se
apleac\ spre Hristos, `ntr-o atitudine ce ne face s\
`n]elegem acest lucru. M=na dreapt\ a M=ntuitorului este `nf\]i[at\ binecuv=nt=nd `n semn de confirmare [i pecetluire a m\rturisirii lui Petru care, prin
Duhul, a v\zut `n Iisus pe Fiul lui Dumnezeu.
Pe munte, Hristos este `nf\]i[at `ncadrat `ntrun cerc de slav\, care de-a lungul istoriei iconografice va avea form\ rotund\ sau oval\. ~n epoca
primar\ a artei cre[tine, mandorla avea forma rotund\ [i includea `n interiorul ei pe cei doi profe]i,
care `n timpul vie]ii lor terestre experimentaser\
prezen]a luminoas\ a lui Dumnezeu `n Sinai [i
Horeb. Cercul simbolizeaz\ perfec]iunea, lumea
transcendental\ [i cerul cosmic [i de aceea cei doi
profe]i sunt inclu[i `n interiorul s\u, deoarece fac
parte din lumea drep]ilor lui Dumnezeu. Ulterior,
forma sa se va prelungi, spiritualiza, `nconjur=nd
doar prezen]a lui Hristos [i excluz=nd din interiorul ei pe a celor doi profe]i. ~ncep=nd cu secolul
al XII-lea, mandorla ce `l `nconjoar\ pe Hristos
va con]ine cercuri concentrice de lumin\ ce devin
cu at=t mai `ntunecate, cu c=t se apropie de centrul ei, simboliz=nd prin aceasta inaccesibilitatea
fiin]ei divine care este `mbr\cat\, a[a cum
teologhise[te Dionisie Areopagitul, `n `ntunericul
supraluminos. ~ntunericul din spatele lui Hristos
mai apare [i-n icoanele Na[terii [i ~nvierii

~n mozaicul de la Ravenna, Dumnezeu Tat\l apare simbolizat
de m=na care binecuvinteaz\ din cer `ntreaga scen\.
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~n primele reprezent\ri ale Schimb\rii la Fa]\, `n partea
superioar\ a compozi]iei, `n norul divin apare mâna
dumnezeiasc\ ce binecuvinteaz\ [i care simbolizeaz\ prezen]a
lui Dumnezeu Tat\l, Care indic\ dumnezeirea Fiului.

EDITORIAL

triunghiuri suprapuse, orientate `n sens opus,
unul cu v=rful spre cer, iar cel\lalt cu v=rful spre
p\m=nt, am=ndou\ simboliz=nd prezen]a treimic\
pe de o parte, iar prin orientarea lor teologhisesc
despre `nomenirea lui Dumnezeu [i `ndumnezeirea omului.

Locul `nt=lnirii cu Dumnezeu

Icoana realizat\ de iconograful Dodekaorton-ului (icoanele celor dou\sprezece
Praznice Împ\r\te[ti) de la M\n\stirea Dionisiu (Sfântul Munte Athos) este o
variant\ unic\ a temei Schimb\rii la Fa]\. Urm\rind exact descrierea
Evanghelic\, iconograful include în compozi]ia sa pe lâng\ tema central\,
scenele urc\rii [i coborârii de pe Muntele Tabor.

Â Domnului. Cercurile concentrice reprezint\ ie- ce s\ spun\“. ~n acela[i timp, cercurile concenrarhizarea etapizat\ a cunoa[terii epectatice a lui
Dumnezeu de c\tre om, dar [i concentrarea fiin]ei
incognoscibile `n Persoana Fiului lui Dumnezeu.
Prezentarea mandorlei `n degrade arat\, pe de alt\
parte, [i dinamismul energiilor necreate ale lui
Dumnezeu `n intimitatea treimic\, dar [i `n raport
cu lumea. De aceea, cu c=t se `ndep\rteaz\ de
centralitatea lui Hristos, cercurile devin mai luminoase. Razele care-i ating pe profe]i [i apostoli
se unific\ `n punctul cel mai `ntunecat al mandorlei, adun=nd cercurile `n unitatea treimic\,
acolo unde toate razele harului, ale energiei divine, coexist\ treimic [i fac din `ntreaga compozi]ie un tot unitar, ce-[i g\se[te sensul `n
Izvorul Hristos. Cu c=t se `ndep\rteaz\ de centru,
razele nu fac altceva dec=t s\ arate diversitatea [i
lipsa de `n]elegere, eviden]iind pe apostoli care,
ne`n]eleg=nd pe deplin fenomenul, „nu mai [tiu

trice simbolizeaz\ timpul, ca succesiune de momente identice `ntre ele [i care, cu c=t se apropie
mai mult de crea]ie, cu at=t devine mai zdrobitor,
iar cu c=t este r\scump\rat de om `n urcu[ul spre
Dumnezeu, devine un timp al lui Dumnezeu
asimilat ve[niciei.
~ncep=nd cu epoca Paleologilor, mandorla va
cre[te `n complexitate, fiind str\b\tut\ de dou\
romburi suprapuse, `n ideea de a sublinia dinamismul energiilor divine. Se [tie c\ cercul
al\turat figurii p\trate este imaginea dinamic\ a
unei dialectice `ntre cerescul spre care aspir\
omul [i terestrul `n care este circumscris de fapt.
~n icoana Schimb\rii la Fa]\, cele dou\ figuri
geometrice simbolizeaz\, de fapt, `ndumnezeirea
firii umane, transfigurarea chipului uman. ~n unele reprezent\ri, mandorla este str\b\tut\ de dou\

~n primele reprezent\ri ale Schimb\rii la
Fa]\, `n partea superioar\ a compozi]iei, `n norul
divin apare m=na dumnezeiasc\ ce binecuvinteaz\ [i care simbolizeaz\ prezen]a lui Dumnezeu
Tat\l, Care indic\ dumnezeirea Fiului. Aceast\
reprezentare va fi omis\ `ncep=nd cu secolul al
VIII-lea, ca o consecin]\ a Sinodului Quinisext,
care interzice prin Canonul 82 reprezentarea simbolic\ a lui Dumnezeu. Acesta este momentul `n
care Hristos apare `n compozi]ie binecuv=nt=nd
[i `nlocuind vechea reprezentare.
Muntele simbolizeaz\ apropierea de Dumnezeu [i `ndep\rtarea de tot ceea ce este lumesc,
accederea spiritual\ prin desp\timire. El este
locul predilect al rug\ciunii hristice [i al teofaniei
prin excelen]\. ~n primele reprezent\ri ale
Schimb\rii la Fa]\, muntele lipse[te, iar aceasta
poate fi pus\ `n rela]ie cu controversele legate de
locul `n care s-a petrecut acest eveniment. Sf=nta
Evanghelie nu ne spune care este numele
muntelui pe care Hristos S-a schimbat la fa]\,
ceea ce `nsemn\ c\ orice munte `nalt poate fi un
loc de `nt=lnire cu Dumnezeu [i unde, prin efort
ascetic, po]i s\ intri `n lumina cea necreat\ a lui
Dumnezeu. ~ncep=nd cu secolul al IV-lea `ns\,
apare `n teologie numele muntelui, astfel Taborul
va ocupa un loc destul de generos `n compozi]ie,
simboliz=nd prin culmile sale terasate, asemenea
treptelor, ideea de urcu[ epectatic. Muntele este
martorul transfigur\rii [i al `mp\rt\[irii din lumin\ a apostolilor, dar [i al `ndep\rt\rii lor, al
neputin]ei [i groazei ce-i cuprinde la vederea luminii, a[a cum sunt reprezenta]i `n epoca Paleologilor. Tot `n aceast\ perioad\, `ncep s\ apar\ `n
compozi]ie trei v=rfuri muntoase ce pot sugera pe
de o parte ideea treimic\ a icoanei, iar pe de alta,
prin conforma]ia lor fizionomic\, `ndep\rtarea [i
neputin]a apropierii de Dumnezeu. Cele trei
v=rfuri sugereaz\ de altfel [i tripticul teofanic `n
care Sinaiul [i Horebul `[i pleac\ v=rfurile
ple[uve `n fa]a Taborului, unde Dumnezeu Se
manifest\ tripersonal.

Martorii transfigur\rii
Moise [i Ilie sunt cei doi vizionari ai
Vechiului Testament ce L-au `nt=lnit pe
Dumnezeu `n munte dup\ ce s-au nevoit ascetic
prin post [i rug\ciune. Ei simbolizeaz\ Legea [i
proorocii, iar prezen]a lor de o parte [i de alta a
lui Hristos arat\ faptul c\ Hristos este `mplinirea
acestora, sensul lor real. Este confirmarea faptului c\ Hristos n-a venit s\ strice Legea sau
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Hristos nu Se transfigureaz\ pentru a vorbi apostolilor
despre posibilitatea `ndumnezeirii, ci pentru a le spune
c\ aceast\ realitate este inaccesibil\ [i c\ omului
`i este interzis\ apropierea de Dumnezeu.

Â proorocii, ci s\ descopere `n]elesul tainic al lor. Dumnezeu „nu este schimbare sau umbr\ de muPrezen]a profe]ilor este r\spunsul dat m\rturisirii
lui Petru [i anume c\ Hristos nu se confund\ cu
Ilie sau cu un alt profet, ci este distinct de ace[tia
[i mai mare dec=t ei. Hristos este `mplinirea
profe]iilor mesianice [i ini]iatorul Legii noi a iubirii. Cei doi profe]i simbolizeaz\, `n acela[i
timp, Biserica biruitoare, cerul sfin]ilor ce `nconjoar\ tronul divin `n cercuri concentrice [i c=nt\
„Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt…“. Ei sunt ale[i ca martori ai
transfigur\rii pentru c\ au experimentat focul
slavei lui Dumnezeu: Moise, `n Sinai, se umple
de lumina lui Dumnezeu, iar Ilie e r\pit `ntr-un
car de foc. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul vede `n
prezen]a lor cele dou\ c\i care duc pe om la
`ndumnezeire, calea c\s\toriei [i a c\lug\riei. ~n
acela[i timp, cei doi sunt unealta lui Dumnezeu:
unul `nchide [i deschide cerul [i `nviaz\ mor]ii,
iar altul e biciul lui Dumnezeu ce pedepse[te
p\m=ntul. Prezen]a lor ca reprezentan]i ai Vechiului Testament, al\turi de apostoli ca reprezentan]i ai Noului Testament, arat\ faptul c\ cele
dou\ testamente sunt unificate `n Hristos.
Petru, Iacov [i Ioan sunt apostolii g\si]i vrednici s\ contemple slava taboric\, a[a cum tot ei au
fost martori [i la `nvierea fiicei lui Iair (cf. Marcu
5, 37), sau la rug\ciunea din Gr\dina Ghetsimani
(cf. Marcu 14, 33). Ei sunt `n num\r de trei,
deoarece `n Legea lui Moise era precizat faptul c\
pentru afirmarea unui adev\r era nevoie de
m\rturia a doi sau trei martori: „Orice pricin\ s\
se dovedeasc\ prin spusa a doi sau trei martori“
(Deuteronom 19, 15), `ns\ num\rul lor trebuie
evaluat [i `n raport cu misterul treimic ce transpare `n `ntreaga compozi]ie. Reprezentarea lor `n
apropierea lui Hristos [i urcu[ul lor pe Tabor pot
fi o prefigurare a ascensiunii mistice a omului
spre Dumnezeu. ~n primele reprezent\ri, Petru
este `nf\]i[at `n centru, la picioarele M=ntuitorului, `ncadrat de cei doi apostoli, tocmai pentru a
se sublinia confirmarea m\rturisirii acestui apostol f\cut\ cu [ase zile `nainte de transfigurare. Ei
sunt `nf\]i[a]i cuprin[i de somn, a[a cum
m\rturise[te Evanghelistul Luca (cf. Luca 9, 32).
~n reprezent\rile ulterioare, locul lui Petru va fi
luat de apostolul Ioan, `n atitudine de prosternare.
Primele reprezent\ri iconografice `i prezint\ pe
apostoli `n stare de rug\ciune [i uimire, p\trun[i
de fiorul prezen]ei divine [i al bucuriei
`mp\rt\[irii de slava lui Dumnezeu care `i face s\
uite de ei `n[i[i [i s\-[i doreasc\ `nve[nicirea acestui moment. La vederea slavei [i la auzul glasului
Tat\lui, ei s-au `nsp\im=ntat [i au c\zut cu fe]ele
la p\m=nt, `ntr-o atitudine de adorare, specific\
celui ce con[tientizeaz\ prezen]a lui Dumnezeu,
asemenea lui Moise, `naintea rugului aprins, sau
a suta[ului care ~i spune M=ntuitorului c\ nu este
vrednic s\ intre sub acoperi[ul casei lui. Aceast\
stare interioar\ de `nsp\im=ntare a apostolilor
este fireasc\ pentru cel `nc\ nepreg\tit ascetic [i
mistic pentru `nt=lnirea cu Dumnezeu. Unii
teologi vorbesc despre faptul c\ pe Tabor nu
Hristos S-a schimbat la fa]\, deoarece la
anul IV (XII) nr. 7-8

tare“ (Iacov, 1,17), ci apostolilor li s-au deschis
ochii ca s\-L vad\ pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
`ntru slava Sa, a[a cum la Emaus ucenicilor Luca
[i Cleopa li s-au deschis ochii [i au `n]eles c\
str\inul ce i-a `nso]it pe cale era Hristos.
Deschiz=ndu-li-se ochii, apostolii au v\zut slava
lui Dumnezeu [i au sim]it prezen]a Sfintei
Treimi, fiind anima]i de acel misterium tremendum care `]i reveleaz\ cine [i ce e[ti `n raport cu
Dumnezeu [i traseaz\ pr\pastia dintre creat [i
necreat. ~ncep=nd cu epoca Paleologilor, aceast\
stare a apostolilor va fi exagerat\ `ntr-o complex\
analiz\ psihologic\, ce a avut ca rezultat
`ndep\rtarea lor din ce `n ce mai mult de centrul
compozi]iei p=n\ `n partea inferioar\, la poalele
muntelui, [i va determina `n]elegerea opus\ a
mesajului taboric. ~n aceste compozi]ii, Hristos
nu Se transfigureaz\ pentru a vorbi apostolilor
despre posibilitatea `ndumnezeirii, ci pentru a le
spune c\ aceast\ realitate este inaccesibil\ [i c\
omului `i este interzis\ apropierea de Dumnezeu.
~ns\ acest mesaj eronat este contrazis de Hristos,
Care dup\ momentul transfigur\rii se apropie de
apostoli pentru a-i ridica, spun=ndu-le: „Scula]iv\ [i nu v\ teme]i!“(Matei, 17, 17). Apropierea
sau `ndep\rtarea ucenicilor de M=ntuitorul `n
reprezent\rile iconice [i evolu]ia acestei scheme

iconografice reflect\ de fapt modul de a percepe,
de-a lungul istoriei cre[tine, rela]ia dintre om [i
Dumnezeu.

Icoana Schimb\rii la Fa]\
este plin\ de Treime
Toate aceste elemente studiate, biblice [i
iconografice, sunt parte a unui tot unitar, a unui
`ntreg, d=nd unitate [i consisten]\ temei tratate
iconic. Este o efuziune luminoas\ ce atinge
`ntreaga crea]ie, transfigur=nd-o [i f\c=nd-o
p\rta[\ energiilor Taborului. Al\turi de mesajul
fundamental, [i anume posibilitatea `mp\rt\[irii
omului din slava divin\, icoana Schimb\rii la
Fa]\ este plin\ de Treime. Hristos, pe Tabor, nu
vrea s\ Se arate apostolilor doar `n ipostaza de
Dumnezeu Fiul, ci mai ales s\ arate c\ Dumnezeu
este Treime de persoane. Analiz=nd aceast\ perspectiv\, iconarul sugereaz\ `nchin\torului acest
adev\r, [tiind bine c\ arta vizual\ antic\ cre[tin\
era prin excelen]\ o cale de transmitere a dogmei.
Astfel, `n partea superioar\ a compozi]iei este
prezent\ Treimea divin\, Tat\l, Fiul [i Duhul
Sf=nt. M=na dumnezeiasc\, ca element iconic
specific antichit\]ii cre[tine, este imaginea vocii
Tat\lui ceresc ce confirm\ dumnezeirea Fiului;

~n primele reprezent\ri ale Schimb\rii la Fa]\, muntele lipsea.
El apare reprezentat `ncep=nd cu secolul al IV-lea, simboliz=nd apropierea
de Dumnezeu [i `ndep\rtarea de tot ceea ce este lumesc, [i, de atunci,
ocup\ un loc destul de generos `n compozi]ie. Astfel se explic\ faptul c\
Evanghelia nu d\ numele muntelui. „Tabor“ este mo[tenirea Sfintei Tradi]ii.
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Icoana Schimb\rii la Fa]\ ne vorbe[te despre
o lume ce trebuie s\ urce muntele transfigur\rii,
s\ accead\ spre originile ei celeste, ie[ind din
valea plângerii [i a uit\rii de Dumnezeu.

EDITORIAL
arat\ de fapt sinuozitatea c\ii spre `ndumnezeire,
rezultat\ din tensiunea capricioas\ a firii umane.
Nedes\v=r[irea firii umane r\mas\ `nc\ sub inciden]a propriilor tendin]e materializante na[te
ideea construirii a trei colibe, apostolii ne`n]eleg=nd c\ Fiul Omului „nu are unde s\-[i
plece capul“, iar locuin]a Lui este `n inima omului. Nici profe]ii nu aveau nevoie de aceasta, lumina Duhului fiindu-le singurul ve[m=nt necesar.
~n acela[i timp, treimea apostolilor poate sugera
[i chipul omului chemat la des\v=r[irea asem\n\rii cu Dumnezeu [i `n felul acesta la
`mplinirea umanului `n Hristos.
Cele trei triade compozi]ionale sunt concentrate `n slava `n degradeuri de lumin\ din ce `n ce
mai `ntunecate p=n\ la focalizarea lor `n Hristos,
n\sc=nd `n felul acesta ideea de ierarhizare dionisian\ [i de cunoa[tere epectatic\ mistic\.

Risipitor sau harnic,
copilul lui Dumnezeu
este chemat la transfigurare

„Schimbarea la Fa]\“, o miniatur\ dintr-o Evanghelie din depozitul
Centrului Na]ional de Manuscrise din Tbilisi, Georgia, dat=nd din anul 1300

Â Fiul este Cel ce `mpline[te planul divin `n as- faptul c\ `nt=lnirea cu El nu este condi]ionat\ de
cultare chenotic\; iar lumina Duhului se odihne[te peste Fiul, prefigur=nd lucrarea ulterioar\,
`ndumnezeitoare, asupra omului.
Centrul compozi]iei este ocupat de Treimea
divino-uman\, `n care sunt reprezenta]i Fiul
Omului [i cei doi profe]i care nu mai apar]in
mundanului efemer, ci lumii ve[nice a lui
Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu `nomenit `ndumnezeie[te firea uman\ [i devine chintesen]a teologiei [i a vie]ii mistice cre[tine, dezideratul omului atins de dorul unirii cu Dumnezeu. Tot `n
partea median\ a compozi]iei sunt `nf\]i[ate trei
piscuri muntoase care sunt separate prin pr\p\stii
foarte ad=nci, tocmai pentru a se ar\ta c\ unitatea
mistic\ a `nt=lnirii omului `ndumnezeit cu iubirea
condescendent\ a lui Dumnezeu nu anuleaz\
grani]ele firii umane, ci este tocmai unitatea `n
diversitate, specific\ unirii mistice dintre om [i
Dumnezeu. Aceste trei piscuri au `ns\ [i rolul de
a da sens revela]iei veterotestamentare nedes\v=r[ite [i `mplinirea acesteia `n teofania treimic\
noutestamentar\. Taborul treimic d\ sens Sinaiului [i Horebului, adun=nd `n sine bog\]ia descoperirilor plenare divine. Cele trei piscuri, prin
lipsa vegeta]iei, simbolizeaz\ pustia [i `n\l]imea.
Este spa]iul unde supravie]uirea este extrem\ [i
tocmai de aceea devine locul predilect al pustnicilor [i al `nseta]ilor de Dumnezeu, care `n]eleg

lucrurile sau bucuriile ce cad sub inciden]a lumii
acesteia. El este locul ascezei [i al minunii care
face s\ ias\ ap\ din piatr\ [i s\ cad\ man\ din cer,
este spa]iul noului eden, `n care omul este chemat
la transfigurare [i, `n acela[i timp, locul unde lumina Duhului hr\ne[te [i adap\, `mbrac\ [i vindec\ nevoile ascetului. ~ntr-adev\r, dac\ `n loc
pustiu [i de[ertic credin]a ]i se inflameaz\ ca piatra seac\, atunci din acea piatr\ izvor\[te apa
vie]ii, mana cade din cer, iar la orizont se profileaz\ p\m=ntul f\g\duin]ei.
Lumina Duhului `mbrac\ treimea divinouman\ [i arde afectele umane, le `ncinge p=n\ se
aseam\n\ chipului divin [i anuleaz\ consecin]ele
nefericite ale lor, `nduhovnicindu-le. Lumina difuz\ a profilului uman se diminueaz\ `n focul divin care, `n acela[i timp, prin ardere, consum\
p\catul din fiin]\, dinamizeaz\ perihoretic fiin]a
uman\ `n comunicarea energiilor teandrice,
`nc\lze[te inima de focul dragostei divine [i
propulseaz\ fiin]a uman\ apoi spre `nt=lnirea
plin\ de lumin\ cu Dumnezeu.
~n partea inferioar\ a compozi]iei se afl\
treimea uman\ ce accede spre `ndumnezeire.
Apropierea sau `ndep\rtarea de prezen]a lui
Hristos, senin\tatea `nt=lnirii cu El sau pr\bu[irea
crispat\, provenit\ din groaza sim]it\ la vederea
luminii orbitoare [i resping\toare a dumnezeirii

A[adar, icoana Schimb\rii la Fa]\ ne vorbe[te
despre o lume ce trebuie s\ urce muntele transfigur\rii, s\ accead\ spre originile ei celeste,
ie[ind din valea pl=ngerii [i a uit\rii de
Dumnezeu. S\ nu uit\m c\, la poalele muntelui,
ceilal]i apostoli [i-au dovedit neputin]a `n a vindeca pe copilul lunatic. Nu au putut `nvinge r\ul
pentru c\ `nc\ nu urcaser\ muntele nevoin]elor
ascetice, pentru ca apoi s\ primeasc\ putere
asupra duhurilor necurate de la Dumnezeu Cel
descoperit `n inima lor. Poalele muntelui sunt
simbolul necredin]ei [i al neputin]ei ce duc la
desfigurarea fiin]ei umane p=n\ la tenebrele cele
mai ad=nci ale `ndep\rt\rii de Dumnezeu, p=n\ la
demonism, p=n\ la opusul `ndumnezeirii. C=nd
omul nu mai este templu al Duhului Sf=nt, atunci
inima lui rece nu mai este atins\ de raza slavei lui
Dumnezeu, iar el se afl\ `n iadul disper\rii [i al
vidului existen]ial, al singur\t\]ii absolute.
Poalele muntelui sunt semnul idolatriei, al
`nlocuirii lui Dumnezeu cu un fals dumnezeu,
n\scut din suma dorin]elor concupiscente umane.
Ca [i odinioar\ la poalele Sinaiului, omul modern
`[i fabric\ dup\ chipul [i asem\narea sa un nou
dumnezeu. Cre[tinul modern, chiar dac\ mecanismul tehnicizant al societ\]ii `i planific\ sau
programeaz\ timpul [i existen]a p=n\ `n cele mai
mici am\nunte, iar re]etele de succes profesional
[i cotidian par s\-i `ntregeasc\ preocup\rile zilnice, nu trebuie s\ ignore faptul c\ toate acestea
sunt proiec]ia strict\ a factorului uman, a unei
vie]i secularizate, iar Dumnezeu r\m=ne Acela[i
ieri [i azi [i `n veci, iar omul trebuie s\ stea `n
rela]ie filial\ cu El. Risipitor sau harnic, copilul
lui Dumnezeu este chemat la transfigurare, la
`n]elegerea rolului pe care `l are `n universul l\sat
lui spre administrare, ca rege al crea]iei, pe care
trebuie s\ o transfigureze dup\ chipul [i asem\narea sa.
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Dumnezeu t\m\duie[te prin lucrarea harului sfânt
Tradi]ia cre[tin\ vede
suferin]a [i durerea ca pe o
consecin]\ negativ\ a c\derii
`n p\cat, pe care Dumnezeu
nu a voit-o, `ns\ o `ng\duie,
ca pe o metod\ de pedagogie
spiritual\. A[adar suferin]a
nu e considerat\ pedeaps\
pentru p\cat, impus\ de un
Dumnezeu al m=niei, nici nu
se explic\ pur [i simplu ca o
func]ie a teodiceei, iar
tradi]ia ortodox\ nu `n]elege
prin suferin]\ nici o condi]ie
sau un imperativ esen]ial
pentru m=ntuirea [i iertarea
noastr\, pentru c\ pre]ul
pl\tit pentru aceasta, dup\
cum spune Sf=ntul Apostol
Pavel, este asumat `n `ntregime prin suferin]a [i jertfa
lui Hristos, Care a p\timit
pentru noi, `n locul nostru.
Boala, de[i un opus al ordinii voite de Dumnezeu atunci c=nd a creat lumea [i pe om, nu
poate fi socotit\ un r\u, dec=t `n planul naturii
fizice a trupului. Sfin]ii P\rin]i vorbesc chiar despre un aspect pozitiv al bolii trupe[ti, `n m\sura
`n care, folosindu-se cu `n]elepciune de ea, omul
poate s\ dob=ndeasc\ foloase duhovnice[ti,
schimb=nd `ntr-un instrument de m=ntuire ceea
ce ini]ial a fost semnul pierz\rii, dup\ cum afl\m
de la Sf. Ioan Gur\ de Aur.

~n boal\, Dumnezeu `i c=nt\re[te
r\bdarea omului
Astfel `n]eleas\ [i tr\it\, boala nu-l mai
zdrobe[te pe om sub povara acestui „trup al
mor]ii“ `n care `i este dat s\ vie]uiasc\ (Romani
7,24), ci, dimpotriv\, `l `ntoarce [i-l apropie de
Dumnezeu. Sf=ntul Isaac Sirul, adres=ndu-se
celui cople[it de boli [i suferin]e trupe[ti, `i d\
acest sfat: „Ia aminte la tine [i vezi leacurile cele
multe aduse de Doctorul cel adev\rat pentru
s\n\tatea omului celui din\untru, c\ci bolile le
anul IV (XII) nr. 7-8

`ng\duie Dumnezeu pentru s\n\tatea sufletului“.
(apud, Jean-Claude Larchet, „Cre[tinul `n fa]a
bolii, suferin]ei [i mor]ii“). De aceea Sf. Ioan
Gur\ de Aur, subliniind rolul dificil al p\storului
de suflete, care `ncearc\ s\ administreze antidotul sufletesc nu silind, ci ar\t=nd necesitatea lui,
chiar [i atunci c=nd trebuie s\ taie sau s\ ard\
partea bolnav\, socote[te sup\rarea, suferin]a [i
durerea pricinuite de boal\, ca am\reala unui
medicament cu gust r\u [i nepl\cut, dar care ne
face bine.
Dumnezeu t\m\duie[te pe fiecare om prin lucrarea harului sf=nt, prezent `n Biseric\, prin
Sfintele Taine, mai ales prin taina vindec\rii consacrat\ de Tradi]ia Bisericii ca Taina Sf=ntului
Maslu, `n mod particular, conform firii, st\rii [i
situa]iei lui speciale, f\c=ndu-l pe acesta activ din
punct de vedere spiritual: „cine a suferit cu trupul
a ispr\vit cu p\catul“ (I Petru 4, 1). ~n boal\,
Dumnezeu `i c=nt\re[te r\bdarea omului, dar [i `i
d\ puterea de a o `ndura [i a o dep\[i, f\c=ndu-l
con[tient de ajutorul S\u. M=ntuitorul Hristos
vindec\ pe fiica femeii cananeence, `mplinind
rug\ciunea ei, dar vindec\, f\r\ s\ se lase rugat, [i
mul]ime de neputincio[i arunca]i la picioarele
Lui, iar despre boala lui Laz\r, El spune c\ aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui
Dumnezeu.

Prin Biseric\, programe sociale
pentru bolnavi
Din p\cate, medicina clasic\ ast\zi elimin\
dimensiunea psihologic\ [i spiritual\ a bolnavu-

lui [i a bolii, de[i `n nenum\rate cazuri se arat\
limitat\ [i neputincioas\, `n ciuda descoperirilor
[tiin]ifice [i mijloacelor ultramoderne de care
dispune.
A[a se face c\, ast\zi, medicina este divizat\
`ntr-o mul]ime de discipline, care nu se ocup\
dec=t strict de o anume parte sau organ al trupului, astfel un cardiolog nu vede `n pacientul s\u
dec=t o inim\, gastro-enterologul un stomac
s.a.m.d.. Spre deosebire de medicina clasic\,
Biserica `ngrije[te credincio[ii bolnavi suflete[te
[i trupe[te, adapt=ndu-se la structura sufleteasc\
[i nevoile duhovnice[ti ale acestora.
Pastora]ia bolnavilor prezint\ mai multe dificult\]i, pentru c\ nu este u[or s\ redai unui
suferind pacea adev\rat\, cer=ndu-i resemnarea
`n dureri [i redob=ndirea `ncrederii `n puterile lui
trupe[ti [i suflete[ti. Sentimentul c\ sunt abandona]i [i sim]ul pierderii controlului asupra propriei vie]i este cel mai greu chin pe care `l tr\iesc
bolnavii. Acest sentiment este `nt\rit [i de faptul
c\, `n faza final\ a vie]ii celor grav bolnavi, doctorii [i ceilal]i `ngrijitori tind s\ se retrag\, de
aceea Biserica vine `n `nt=mpinarea acestei probleme, prin programe sociale menite s\ `l fac\ pe
cel bolnav s\ se simt\ integrat `n marea familie a
Bisericii. Prin slujitorii ei, Biserica urm\re[te ca
nici un om s\ nu fie lipsit de hrana cea duhovniceasc\, `n primul r=nd prin Sf=nta Euharistie,
care t\m\duie[te, duhovnicul fiind cel ce
cunoa[te [i se preocup\ de starea bolnavilor,
`ndemn=ndu-i spre rug\ciune, preg\tindu-i pentru a fi vrednici primitori de Hristos. (pr. Mitic\
BIGHIU, Parohia Ion Creang\)
11

Joi, 9 august, a fost oficiat\ pentru prima dat\
Sfânta Liturghie `n Catedrala
Pogorârea Sfântului Duh“ din One[ti.
„P

ACTUALITATE

Prima slujb\ de Sfântul Maslu
oficiat\ `n Catedrala Rusaliilor din One[ti
Preo]ii Protopopiatului One[ti au s\v=r[it joi, 9 august, Sf=nta Liturghie
`n Catedrala „Pogor=rea Sf=ntului Duh“ din One[ti. Slujba a fost oficiat\
pentru prima dat\ `n biserica mare a parohiei „Pogor=rea Sf=ntului Duh“, cu
binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
Sf=nta Liturghie a fost urmat\ de Taina Sf=ntului Maslu `n prezen]a
credincio[ilor veni]i la slujb\ din One[ti, dar [i din comunele `nvecinate,
chiar [i din Br\ila [i Bra[ov. Cei aproape 1.000 de oameni s-au `nchinat cu
acest prilej icoanei f\c\toare de minuni a Macii Domnului de la Trife[ti,
adus\ `n catedral\ de miercuri, 8 august. Primirea sfintei icoane a fost urmat\ de Agheazma mic\ [i de citirea rug\ciunilor pentru ploaie.
De la pr. protopop Constantin Alupei am aflat c\ „Aceast\ slujb\ misionar\
cu to]i preo]ii Protopopiatului One[ti a fost planificat\ `nc\ de la `nceputul anu-

lui, ca s\ ne rug\m pentru to]i bolnavii parohiilor noastre. La `nceputul acestei
luni s-a ivit oportunitatea de a sluji pentru prima dat\ Sf=nta Liturghie `n
Catedrala „Pogor=rea Sf=ntului Duh“ din One[ti, pentru c\ s-au finalizat
lucr\rile la acoperi[ [i mare parte din exteriorul sf=ntului l\ca[„.
Credincio[ii prezen]i la acest moment de rug\ciune au r\mas impresiona]i
de Liturghia [i Taina Sf=ntului Maslu oficiate de soborul de preo]i. R=nd pe
r=nd, p\rin]ii au citit Evanghelia, Apostolul [i rug\ciunile din cadrul Tainei
Sf=ntului Maslu. „Am mul]umit cu to]ii lui Dumnezeu pentru c\ ne-a ajutat
ca, dup\ 22 de ani, s\ putem sluji `n partea de sus a catedralei. Avem n\dejdea
c\ `ntr-un viitor c=t mai apropiat se vor termina lucr\rile interioare. ~n rug\ciunile noastre l-am avut [i pe Sf=ntul Apostol Matia, pomenit `n calendarul
Bisericii Ortodoxe pe 9 august, ca s\ fie rug\tor `naintea lui Dumnezeu pentru noi“, a ad\ugat pr. paroh Constantin Alupei. (pr. Ctin GHERASIM)

Raze de spiritualitate ortodox\ la M\gire[ti
Cre[tinii ortodoc[i din Parohia „Na[terea Maicii Domnului“ M\gire[ti au tr\it `n perioada 6-8
iulie 2012, momente de bucurie duhovniceasc\,
prilejuite de `mplinirea unei dorin]e mai vechi privind `n\l]area unui l\ca[ `n care activit\]ile socialfilantropice [i cultural-caritative s\ se desf\[oare `n
mod sistematic, dup\ principii de organizare moderne. Duminic\, 8 aprilie, a[ez\m=ntul a fost sfin]it
de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Bucuria `mplinirii acestei n\zuin]e a fost amplificat\ de faptul c\
au venit `n mijlocul nostru racla cu moa[tele a
peste 20 de sfin]i [i a ve[m=ntului Sf. Cuv.
Parascheva din Catedrala Arhiepiscopal\ din
Roman, precum [i Icoana f\c\toare de minuni a

Maicii Domnului din M\n\stirea Giurgeni Neam]. Am dorit cu to]ii ca evenimentul sfin]irii
noului loca[ patronat de Sfin]ii [i Drep]ii P\rin]i
Ioachim [i Ana s\ fie un `nceput al concretiz\rii
„liturghiei de dup\ liturghie“, iar pentru acest lucru necesar `n lucrarea noastr\ pentru dob=ndirea
ve[niciei, am chemat `n ajutor „sfin]ii cei binepl\cu]i lui Dumnezeu“. Cum, `n Biseric\ nimic nu
e `nt=mpl\tor, ci, totul se deruleaz\ sub directa
supraveghere [i purtare de grij\ a lui Dumnezeu,
cu binecuv=ntare Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, am `nchinat acest a[ez\m=nt Sfin]ilor [i Drep]ilor P\rin]i Ioachim [i Ana, `n semn de recuno[tin]\ [i p\strare vie a memoriei celui care a fost
Ioachim Mare[, Episcopul Hu[ilor, trecut la cele

ve[nice `n anul 2009, care, ca fiu al satului M\gire[ti, s-a `ngrijit, at=t ca preot, dar mai ales ca
arhiereu, de `ns\n\to[irea permanent\ a vie]ii
duhovnice[ti din M\gire[ti, el `nsu[i implic=ndu-se
`n diverse aspecte misionare desf\[urate cu regularitate `n r=ndul credincio[ilor no[tri. E suficient
s\ amintim faptul c\ `n cei 8 ani c=t a durat restaurarea total\ a Bisericii din M\gire[ti (1977-1985),
p\rintele Ioan Mare[ pe atunci a avut o contribu]ie
decisiv\ pentru ca Biserica satului natal s\ arate ca
o „mireas\ a lui Hristos“, `mpodobit\ cu mobilier
de `nalt\ calitate [i m\iestrie artistic\, pardoseal\
de marmur\, pictur\ neobizantin\ realizat\ `n
tehnica fresc\ [i alte podoabe care p=n\ ast\zi `i
ofer\ o `nf\]i[are cu totul aparte. (Pr. Sorin Mari[)
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BISERIC|
{I FILANTROPIE
Rolul sacroterapiei Bisericii `n societate
Reprezentan]i ai institu]iilor
spitalice[ti din toate ora[ele
jude]ului Bac\u, ai celor mai
importante funda]ii [i ONG din
aceast\ zon\, au participat `n zilele
de 16-17 iulie, la Centrul reziden]ial de `ngrijire a persoanelor
v=rstnice „Sf=ntul {tefan cel Mare“
H=rja, la simpozionul „Modele de
bune practici `n asigurarea de
servicii integrate (socio-medicale [i
religioase)“.
Organizat cu prilejul Anului omagial al Tainei
Sf=ntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, simpozionul a debutat prin cuv=ntul de binecuv=ntare
al Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Scopul Bisericii:
a fi prezent\ c=t [i unde trebuie
PS P\rinte Ioachim a eviden]iat rolul
sacroterapiei Bisericii `n societate: „~n via]a
noastr\ de toate zilele uit\m c\ Dumnezeu ne
poart\ de grij\ `n chip nev\zut. Aici [i acum El nu
are alte m=ini dec=t m=inile noastre, nu are alt\
form\ dec=t forma noastr\ creatoare, nu are alt\
voin]\ dec=t voin]a noastr\. ~n fiin]a lui
Dumnezeu nu exist\ op]iunea de r\u, totul fiind
pozitiv. Noi cunoa[tem pu]in din ceea ce este
Dumnezeu `n fiin]a lui. Ceea ce avem noi din El
este chipul, care trebuie modelat. Noi ~l sim]im
pe Dumnezeu atunci c=nd avem nevoie de ajutorul celuilalt. Dumnezeu ne-a creat ca s\ tr\im `n
comuniune de persoane. Comuniunea presupune
ca fiecare s\ se reg\seasc\ `n cel\lalt [i s\-l accepte a[a cum este. Copiii [i b\tr=nii au nevoie de
sprijinul nostru. Iar b\tr=ne]ea nu trebuie s\ fie o
fatalitate, ci o `mplinire. ~n ultima parte a vie]ii,
la b\tr=ne]e, omul cre[tin este neputincios fizic,
dar `mplinit spiritual. De aceea, noi trebuie s\ intervenim con[tiincios pentru ca ultima parte a
vie]ii b\tr=nilor s\ fie o `mplinire. Scopul
Bisericii este acela de a fi prezent\, f\r\ s\ deranjeze, acolo unde este nevoie. Intervenim, asemeni s\rii `n bucate, c=t trebuie [i unde trebuie
pentru a da savoare vie]ii. B\tr=nii din acest centru, dincolo de `ngrijirea medical\, primesc asisten]\ spiritual\, ceea ce este deosebit de important“, a remarcat Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n continuare, PS Ioachim B\c\uanul a
mul]umit celor prezen]i pentru c\ au r\spuns invita]iei de a participa la simpozion. De asemenea,
anul IV (XII) nr. 7-8

Simpozionul „Modele de bune practici `n asigurarea de servicii integrate
(socio-medicale [i religioase)“ s-a derulat `n cadrul proiectului
„Din suflet [i cu credin]\ pentru v=rstnicii no[tri - `mbun\t\]irea calit\]ii
serviciilor de `ngrijire socio-medical\ oferite persoanelor aflate `n a[ez\m=ntul
social-filantropic din H=rja“, cofinan]at de Consiliul Jude]ean Bac\u.

Preasfin]ia Sa [i-a exprimat n\dejdea c\ astfel de
`nt=lniri vor continua. „Dumnezeu s\ binecuvinteze `nceputul acestor lucr\ri, care sper\m s\ fie
benefice pentru to]i cei prezen]i. Felicit\m pe to]i
participan]ii la acest simpozion [i n\d\jduim c\
toate concluziile pe care le ve]i trage vor fi pozitive. ~n ceea ce prive[te activitatea social\ a
eparhiei noastre, acesta este unul dintre multele
a[ez\minte de ocrotire social\. De aceea, c\ut\m
s\ `ncheiem parteneriate cu dumneavoastr\, cei
care sunte]i dedica]i activit\]ilor social-caritabile“, a `ncheiat Preasfin]ia Sa.

Parteneriate cu Biserica
`n domeniul social
~n continuarea programului s-a vorbit despre
rolul spiritual al medicului `n `ngrijirea b\tr=nilor
[i a bolnavilor, dup\ care s-a f\cut referire la misiunea asistentului medical [i a kinetoterapeutului.
„Dup\ ce activit\]ile centrului nostru au fost
cunoscute de invita]ii la simpozion, am prezentat
experien]a institu]iei pe care o reprezent\m. Este
important faptul c\ am avut reac]ii pozitive din
partea spitalelor care compun serviciul medical al
jude]ului Bac\u, la dorin]a Bisericii de a se implica `n activit\]ile medicale. Aceste institu]ii medicale s-au ar\tat deschise pentru o colaborare intens\ cu Biserica. Reprezentan]ii c\minelor de b\tr=ni, ai ONG-urilor, ai asocia]iilor pentru v=rstnici, ai Consiliului Jude]ean Bac\u [i ai Prefecturii
Jude]ului Bac\u au avut un rol important `n demersul acestui simpozion“, a relatat pr. Ilarion M=]\.

Rolul Bisericii `n furnizarea
de servicii sociale [i medicale
~n partea a doua a `nt=lnirii, fiecare institu]ie
[i-a prezentat experien]a `n demersul pe care `l
`ntreprinde `n furnizarea de servicii sociale. De
asemenea, s-a vorbit despre rolul Bisericii `n
furnizarea de servicii sociale [i medicale, dar [i
despre terapia holistic\. „Am `nv\]at cu to]ii c=t
de important este s\ fim `mpreun\ `n demersul de
a ajuta persoanele vulnerabile. Suntem bucuro[i
pentru c\ prin acest simpozion ne putem
`mp\rt\[i experien]ele [i s\ ne punem de acord `n
`ncheierea de parteneriate care s\ vin\ `n sprijinul
persoanelor din categoriile defavorizate“, a declarat pr. Ilarion M=]\.
Tematica simpozionului desf\[urat la H=rja a
cuprins urm\toarele puncte: oferirea de servicii
sociale persoanelor v=rstnice institu]ionalizate,
importan]a schimbului de experien]\ [i a comunic\rii directe f\r\ scop concuren]ial `n centrele
reziden]iale de `ngrijire a persoanelor v=rstnice [i
rolul terapiei spirituale `n via]a persoanelor v=rstnice din centrele reziden]iale.
Reamintim faptul c\ Centrul de la H=rja, `n
care beneficiaz\ de asisten]\ medical\ [i spiritual\ un num\r de 60 de b\tr=ni, `n majoritate
imobiliza]i la pat, este sus]inut material [i financiar de Eparhia Romanului [i Bac\ului, func]ion=nd de [ase ani sub patronajul [i coordonarea direct\ a Preasfin]itului Episcop-vicar Ioachim B\c\uanul. (pr. Ctin GHERASIM)
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B\c\uanii au serbat pe 15 august hramul
Bisericii „P
Precista“ al\turi de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vvicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

{TIRI

Credincio[ii din Bl\ge[ti, participan]i
la `ntâlnirea cu sfin]ii la Roman
~n ziua de pr\znuire a doi dintre ierarhii Romanului canoniza]i de Sf=ntul Sinod al BOR, pe
30 august, slujba Sfintei Liturghii oficiat\ `n Catedrala arhiepiscopal\ a fost `nso]it\ de oficierea
slujbei Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva
de la Ia[i, `n contextul depunerii la Roman a
raclei cu ve[m=ntul Sfintei, care va ajunge la
Parohia Bl\ge[ti, Protopopiatul Buhu[i.
M\rturisitori ai dreptei credin]e, personalit\]i
care au marcat prin via]a [i activitatea lor veacul
al XVII-lea, [i cele ce au urmat, Sfin]ii Ierarhi:
Varlaam, Mitropolitul Moldovei, [i Ioan de la
R=[ca [i Secu, Episcopul Romanului, au fost
pomeni]i `n cadrul unei slujbe solemne oficiate,
la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“ din Roman, de Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit la acest moment de s\rb\toare duhovniceasc\, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a reliefat importan]a celor doi sfin]i ierarhi `n via]a Bisericii,
personalitatea lor, rememor=nd momentele c=nd
cei doi au fost ierarhi pe scaunul vl\dicesc de la
Roman, acolo unde, Sf=ntul Varlaam avea s\
scrie mai mult dintre operele sale, `ntre care [i
„Psaltirea `n versuri“.
De asemenea, a fost evocat [i Sf=ntul Ioan de
la R=[ca [i Secu, „ucenic prea ales al Sfin]ilor
Mitropoli]i Varlaam [i Dosoftei ai Moldovei, prin
r=nduiala lui Dumnezeu ierarh sf=nt [i minunat,
Episcop al Hu[ilor [i Arhiepiscop al Romanului“,
care „p\zind dreapta credin]\, ai p\storit turma
lui Hristos [i, `n sfin]enie vie]uind, ai binecuv=ntat sfintele m\n\stiri R=[ca [i Secu“, dup\
cum st\ scris `n troparul s\u.

Dup\ mai bine de 1000 de ani, Sf=nta Parascheva continu\ s\-i bucure
pe cei `n nevoi d\ruindu-le hainele sale. Aceast\ binecuv=ntare au sim]it-o
[i credincio[ii aduna]i `n jurul raclei `n care a fost depus ve[m=ntul
Cuvioasei de la Ia[i, c=nd, `n ziua de 30 august, `n Catedrala arhiepiscopal\
din Roman, au intonat, al\turi de PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
imnul acatist `nchinat sfintei ocrotitoare a Moldovei.

Un moment cu o puternic\ `nc\rc\tur\ duhovniceasc\ a fost aducerea de la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i a unui ve[m=nt al Sfintei
Cuvioase Parascheva.
Delega]ia parohiei Bl\ge[ti a fost `nt=mpinat\
la Catedrala din Roman, a c\rei ocrotitoare este
Sf=nta Parascheva de peste [ase veacuri, de

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, care a citit
acatistul celei „mult folositoare“.
Ve[m=ntul a r\mas la Roman, spre `nchinarea
credincio[ilor, p=n\ `n ziua de 6 octombrie, c=nd
va ajunge la parohia Bl\ge[ti, a c\rei biseric\
poart\ hramul Ocrotitoarei Moldovei. (pr. Ctin
GHERASIM)

Cea mai veche biseric\ din Bac\u [i-a s\rb\torit hramul
B\c\uanii au serbat pe 15 august hramul Bisericii „Precista“ al\turi de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, care a oficiat slujba Sfintei Liturghii, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, `n prezen]a icoanei f\c\toare de minuni de la m\n\stirea Neam].
Ctitorie mu[atin\ din veacul al XV-lea, sf=ntul l\ca[ din centrul Bac\ului
a fost `n\l]at de Alex\ndrel Vod\, fiul lui {tefan cel Mare, `n anul 1491, [i
este cel mai vechi l\ca[ de rug\ciune p\strat `n ora[. Admirat\ de to]i cei
care au trecut de-a lungul timpului prin t=rgul Bac\ului, ctitoria voievodal\
este un semn al credin]ei str\vechi a oamenilor din aceast\ zon\.
~n ciuda masivit\]ii sale, fiind o construc]ie de piatr\, cu ziduri groase,
ferestre mici [i `nguste, „Biserica Precista“ nu a fost scutit\ de loviturile
vremurilor. ~n anul 1933, s-a terminat una dintre cele mai serioase (la acea
dat\) restaur\ri a bisericii de c\tre Comisia Monumentelor Istorice. Atunci,

s-au desfiin]at pridvorul [i turla din fa]\, care era practic o clopotni]\,
cunoscut\ ca fiind un adaos. ~n acela[i timp, turnul de la mijloc a fost
ref\cut `n form\ octogonal\, dup\ cum poate fi v\zut [i ast\zi. ~n rest,
zidurile din incint\ [i turnul clopotni]\ sunt noi, neav=nd o vechime mai
mare de 20 de ani.
~n perioada 1984 - 1990, biserica a fost restaturat\, ridic=ndu-se o
clopotni]\ la c=teva zeci de metri distan]\ de l\ca[ [i un gard de piatr\. ~n
2002, cu ajutorul credincio[ilor b\c\uani, a fost f\cut\ [i actuala capel\ cu
cas\ de pr\znuire. L=ng\ ctitoria mu[atin\ se p\streaz\ [i ruinele cur]ii
domne[ti `nal]at\ tot `n veacul al XV-lea.
De jur `mprejur, zidul a fost pictat la ini]iativa preotului paroh
Constantin Tomozei cu icoane ale sfin]ilor, constituind astfel un loc de
rug\ciune [i medita]ie pentru to]i pelerinii. (pr. Ctin GHERASIM)
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Tradi]ia [i modernitatea se `mpletesc la St\ne[ti,
unde primele lec]ii de via]\, cultur\ [i educa]ie
continu\ s\ se ia `n tinda bisericii.

Tradi]ie [i modernitate la M\gire[ti
P\rintele Constantin a terminat
de restaurat biserica din St\ne[ti. Ajutat de enoria[i a `nnoit
l\ca[ul de rug\ciune. Lumin\toare a con[tiin]elor ortodoxe de
aproape dou\ veacuri, biserica
„Adormirea Maicii Domnului“
avea nevoie de o „hain\ nou\“,
dat fiind faptul c\ vicisitudinile
vremurilor [i-au l\sat amprenta,
iar patina timpului este necru]\toare. Efortul tuturor s-a v\zut
`ncununat pe 19 august, c=nd PS
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat slujba de
sfin]ire a `nnoitului l\ca[.
Pentru ca lucrurile s\ mearg\ [i mai bine,
p\rintele de la St\ne[ti a luat binecuv=ntare
arhiereasc\ de la PS P\rinte Ioachim B\c\uanul
[i a purces, `n anul 2008, la ridicarea unui a[ez\m=nt social-filantropic dotat cu toate cele necesare [i chiar mai mult.
„~n incinta a[ez\m=ntului avem un paraclis, o
buc\t\rie, o sal\ de studiu [i biblioteca parohial\“, a explicat preotul Florariu. Cum so]ia sa lucreaz\ `n domeniul IT, p\rintele s-a g=ndit c\ ar
fi bine pentru copiii nevoia[i s\ aib\ un loc `n
care s\ deslu[easc\ tainele calculatorului. Astfel,
sala de studiu a transformat-o `ntr-o adev\rat\
clas\ de informatic\, cu sprijinul financiar al unei
funda]ii norvegiene.
„Faptul c\ unii copii din sat nu au posibilit\]i
s\-[i cumpere un calculator, iar ast\zi, dup\ cum se
[tie, dac\ vrei s\ te angajezi undeva ai nevoie de un
minimum de experien]\ `n domeniul utiliz\rii computerului, ne-a f\cut s\ ne g=ndim la aceast\ idee,
prin aceast\ sal\ `ncerc=nd s\ venim `n sprijinul
enoria[ilor no[tri mai tineri. Beneficiarii acestui
proiect au astfel ocazia de a afla despre multiplele
utiliz\ri ale computerului“, a explicat p\rintele.
Cum comunitate parohial\ nu `nseamn\ doar
genera]ia t=n\r\, p\rintele de la St\ne[ti este convins c\ [i cei mai v=rstnici dintre enoria[i `[i vor
g\si timp pentru a veni la calculatoarele din
curtea bisericii, dac\ nu pentru a `nv\]a, cel pu]in
pentru a comunica prin internet cu copiii [i
nepo]ii pleca]i peste hotare. „Avem mul]i fii ai
satului la munc\ `n str\in\tate. De aceea ne-am
g=ndit [i la faptul c\, prin accesarea internetului
de la parohie, a[ putea s\ le facilitez oamenilor
din sat [i o `nt=lnire cu cei pleca]i peste hotare“,
a ad\ugat preotul Florariu.
anul IV (XII) nr. 7-8

Manifest\ri cultural-religioase la St\ne[ti
Parohia St\ne[ti-M\gire[ti, Protopopiatul Moine[ti, a g\zduit timp de dou\ zile
mai multe manifest\ri religioase [i culturale. Pe 19 august, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat slujba de
resfin]ire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“. Chiriarhul a binecuv=ntat cu
acest prilej lucr\rile de la a[ez\m=ntul social-filantropic al parohiei St\ne[ti, dar [i
un monument al eroilor c\zu]i pe c=mpurile de lupt\.
~n avans, s=mb\t\, 18 august, a avut loc simpozionul „Cultur\, istorie [i spiritualitate - St\ne[ti 600“, `n cadrul c\ruia s-a lansat volumul „Valori cultural-istorice [i
spirituale ale satului de pe Valea Tazl\ului S\rat, jude]ul Bac\u“'.
Despre aceasta, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a declarat: „Am binecuv=ntat simpozionul care a avut loc la St\ne[ti s=mb\t\, 18 august, `ntruc=t a fost o reuniune cu fiii satului. ~n monografia lansat\ cu acest prilej este prezentat\ [i biografia
vrednicului de pomenire episcop Ioachim Mare[, care s-a n\scut `n M\gire[ti. Ast\zi am
t=rnosit mai `nt=i sf=nta mas\ a bisericii din St\ne[ti, iar apoi am sfin]it un a[ez\m=nt
social-cultural [i caritabil, care `ntrege[te ansamblul parohial. ~ntruc=t s-a ridicat un
monument al eroilor l=ng\ biseric\, a avut loc o ceremonie militar\ [i religioas\.
Monumentul a fost sfin]it [i dezvelit, `n prezen]a unei garde militare de la Bac\u, care
a dat onorul. Au mai participat autorit\]i militare din cadrul Ministerului Ap\r\rii
Na]ionale, dar [i de la Garnizoana Bac\u. A fost un moment istoric, `ntruc=t prin aceste
evenimente s-au marcat 600 de ani de atestare documentar\ a localit\]ii St\ne[ti“.

Astfel, tradi]ia [i modernitatea se `mpletesc la
St\ne[ti, unde primele lec]ii de via]\, cultur\ [i e-

duca]ie continu\ s\ se ia `n tinda bisericii, de unde
alt\dat\ `ncepea [coala. (pr. Ctin GHERASIM)
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Enoria[ii din cele 100 de familii ale satului Ru[i - Valea
Mare, Protopopiatul Bac\u, dar [i din satele `nvecinate au
participat duminic\, 22 iulie, la resfin]irea bisericii parohiale.

{TIRI

Bucurie [i `mplinire spiritual\
`n parohia Ru[i-Valea Mare
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a resfin]it
duminic\, 22 iulie, Biserica „T\ierea Capului
Sf=ntului Ioan Botez\torul“ din parohia Ru[i Valea Mare, Protopopiatul Bac\u. ~n ultimii patru
ani, l\ca[ul de `nchin\ciune a fost supus unui proces de `nfrumuse]are [i consolidare. ~n cadrul slujbei oficiate cu acest prilej, p\rintele paroh C\t\lin
Acatrinei a fost hirotesit `n rangul de iconom.
Dup\ t=rnosirea l\ca[ului de `nchin\ciune de
c\tre PS Ioachim B\c\uanul, oamenii au trecut
prin sf=ntul altar pentru a se `nchina `n fa]a
Sfintei Mese care ad\poste[te moa[tele martirilor, f\r\ de care nu poate fi sfin]it\ o biseric\. ~n
cuv=ntul adresat celor prezen]i, Episcopul-vicar
al Eparhiei Romanului [i Bac\ului a eviden]iat
dragostea enoria[ilor din Ru[i - Valea Mare fa]\
de Biserica lui Hristos. De asemenea, Preasfin]ia
Sa i-a felicitat pe to]i cei care au contribuit la
repararea [i `nfrumuse]area sf=ntului l\ca[,
`ndemn=ndu-i s\ p\streze `n sufletele lor credin]a
ortodox\ pe care au primit-o de la `nainta[ii lor.
P\rintele paroh C\t\lin Acatrinei a f\cut o scurt\
dare de seam\, iar pr. Constantin Tomozei, protopop al Protopopiatului Bac\u, a mul]umit
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul pentru
prezen]\ [i pentru c\ a binecuv=ntat lucr\rile
Bisericii „T\ierea Capului Sf=ntului Ioan
Botez\torul“. „Prezen]a credincio[ilor a fost numeroas\ [i bucuria mare, `ntruc=t ei nu au mai
primit un ierarh `n zon\ de mul]i ani. P\rintele
paroh C\t\lin Acatrinei a primit distic]ia de
iconom, iar celor care au sus]inut lucr\rile de reabilitare [i `nfrumuse]are li s-au oferit diplome [i
distinc]ii.“, a precizat pr. protopop Constantin
Tomozei. De la p\rintele Acatrinei am aflat [i alte

detalii: „Lucr\rile de restaurare a bisericii au fost
demarate dup\ ce am fost numit `n aceast\ parohie. Pe l=ng\ repara]iile capitale din interior,
necesare datorit\ vechimii bisericii, am reu[it s\
pict\m [i interiorul sf=ntului l\ca[. De asemenea,
cu sprijinul credincio[ilor, am schimbat [i
acoperi[ul bisericii“.

Rug\ciune la „Crucea Alb\“
Miercuri, 29 august 2012, enoria[i ai parohiilor Cornet [i Leontine[ti,
`mpreun\ cu preo]ii slujitori ai acestor parohii, pr. ic. stavr. {tefan P=rjol [i pr.
ic. stavr. Sorin B=rzu, s-au `nt=lnit `n comuniune fr\]easc\ `ntr-o rug\ciune de
mul]umire ce s-a s\v=r[it la „Crucea Alb\“, troi]\ ridicat\ `ntru Slava lui
Dumnezeu la limita geografic\ dintre cele dou\ parohii.
Peste 100 de credincio[i din cele dou\ parohii, cu icoane [i flori `n m=ini,
s-au `nt=lnit `n procesiune `ntr-un spa]iu edenic, pe dealul Cornetului, [i to]i [iau `n\l]at g=ndul [i inima ca `ntr-o liturghie dup\ liturghie c\tre Dumnezeu,
aduc=nd mul]umire pentru toate darurile primite. Cu adev\rat timpul se opre[te
`n loc atunci c=nd fra]ii sunt `mpreun\, `n unire, sau timpul parc\ se tope[te
c=nd cre[tinul `ncearc\ s\ preguste din dorul ve[niciei, d=nd voie ~mp\r\]iei s\
se nasc\ `n suflet.
Organizatorii [i-au propus sporirea num\rului unor astfel de `nt=lniri `ntre
membrii celor dou\ parohii, ar\t=nd prin aceasta c\ biserica cuprinde cetatea [i
dincolo de ziduri, amvonul se a[az\ acolo unde sunt doi sau trei `mplinind bucuria de a fi cu Hristos [i `n Hristos. (Pr. Sorin B=rzu, parohia Leontine[ti)

Lucr\rile de reabilitare [i `nfrumuse]are au
fost `ntreprinse la Ru[i - Valea Mare prin osteneala enoria[ilor, majoritatea av=nd o situa]ie
material\ precar\. „Cu banul v\duvei, localnicii
au c\utat s\ ajute biserica din satul lor, locul `n
care se roag\ `n duminici [i s\rb\tori, sau la alte
momente din via]a lor. Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul a subliniat `n cuv=ntul de `nv\]\tur\ c\
to]i trebuie s\ avem grij\ de casa lui Dumnezeu,
ad\ug=nd c\ iubirea pentru El ne-o manifest\m
prin faptele noastre bune“, a amintit pr. protopop
Constantin Tomozei.

O scar\ c\tre cer
`n parohia Cr\ie[ti
~n duminica a VI-a dup\ Rusalii, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a oficiat slujba de sfin]ire a bisericii cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului“ din parohia Cr\ie[ti (comuna
Moto[eni), Protopopiatul Sascut. ~n\l]area unui l\ca[ de cult a
fost posibil\ datorit\ credincio[ilor din zon\, care au `n]eles importan]a unei biserici `n inima comunit\]ii. „Biserica din Gura
Cr\ie[ti a fost construit\ pe terenul donat de familia Maria Ichim
cu cei patru fii ai s\i. Piatra de temelie a fost pus\ de Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, `n ziua de 8 octombrie 2006,
ridicarea acestei sc\ri c\tre cer fiind posibil\ prin implicarea enoria[ilor [i a consiliului local Moto[eni. Biserica a fost pictat\ `n
interior, a fost `mprejmuit\ cu gard, av=nd, de asemenea, un cimitir nou, o clopotni]\, o cas\ praznical\ [i altar de var\“, a declarat preotul paroh Costel C=rlan.
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Membrii Asocia]iei „V
Visarion Puiu“
`ncearc\ s\ arate contemporanilor
modelul de via]\ al fostului mitropolit.

Pomenirea mitropolitului Visarion Puiu,
act de pre]uire fa]\ de o personalitate dinamic\
[i complex\ a Bisericii Ortodoxe Române
Vrednicul de pomenire mitropolit Visarion
Puiu a fost omagiat vineri, 10 august, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i

Mitropolitul Visarion Puiu,
pomenit la Schitul Vovidenia
La Schitul Vovidenia al M\n\stirii Neam]
s-a oficiat tot vineri, 10 august, slujba de
pomenire pentru mitropolitul Visarion Puiu.
Parastasul a fost s\v=r[it de arhim. Benedict
Sauciuc, stare]ul M\n\stirii Neam], al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi, dup\ s\v=r[irea
Sfintei Liturghii, dup\ cum afl\m din Ziarul
Lumina. Dup\ cum ne-a relatat arhim. Mihail
Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia, la
slujb\ au asistat numero[i studen]i de la
Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“
din Ia[i care au oferit r\spunsurile la stran\,
precum [i mul]i pelerini. Arhim. Benedict
Sauciuc a evocat la final personalitatea episcopului Visarion Puiu, subliniind importan]a
slujbelor de pomenire a vrednicilor `nainta[i ai
neamului [i ai Bisericii. „Mitropolitul Visarion
Puiu a murit departe de ]ar\, `n Fran]a, fiind
`nmorm=ntat ini]ial `ntr-o localitate de l=ng\
Paris. Osemintele sale au fost str\mutate ulte-

Bac\ului, la Catedrala arhiepiscopal\ [i la Biserica
„Sf=ntul Vasile cel Mare“ din Roman. Rug\ciuni
pentru odihna ve[nic\ a ierarhului Visarion au fost
`n\l]ate [i la Schitul Vovidenia din jude]ul Neam].
rior `n cimitirul Montparnasse. Locul ales de
`nsu[i ierarhul Visarion pentru a[teptarea
venirii Marelui Arhiereu [i Judec\tor a fost
Schitul Vovidenia, devenit punct de reculegere
[i retragere `nc\ din timpul vie]ii sale
p\m=nte[ti. Probabil c\ a [i `nceput cele de trebuin]\ pentru a-[i pune `n aplicare n\zuin]a de
suflet, `ns\ demiterea sa din scaunul de mitropolit al Bucovinei, declan[area celei de-a doua
conflagra]ii mondiale, apoi exilul mult `ncercatului ierarh au `mpiedicat ducerea la bun
sf=r[it a n\zuin]ei sale de suflet. A izbutit totu[i
s\-[i preg\teasc\ lespedea de morm=nt din
marmur\ alb\ de Carrara, frumos `mpodobit\,
care ast\zi este expus\ `n cimitirul m\n\stirii.
Acum, c=nd comemor\m 48 de ani de la mutarea `ntru ve[nicie a mitropolitului Visarion
Puiu, ne exprim\m speran]a ca r\m\[i]ele sale
p\m=nte[ti vor fi aduse acas\ pentru a se odihni `n p\m=ntul neamului din care a odr\slit [i
vor fi depuse aici, `n poiana lini[tii, la
Vovidenia“, a spus arhim. Mihail Daniliuc.

La Catedrala arhiepiscopal\ din Roman a fost
pomenit vineri, `n cadrul Sfintei Liturghii [i prin
slujba Parastasului, vrednicul de pomenire mitropolit Visarion Puiu, la `mplinirea a 48 de ani de
la trecerea sa la cele ve[nice, precizeaz\ Ziarul
Lumina. Personalitatea ierarhului care a p\storit
`n timpul vie]ii sale cinci eparhii `ncredin]ate a
fost evocat\ [i la Biserica „Sf=ntul Vasile cel
Mare“ din Roman. P\rintele Florin }uscanu, protopop al Protopopiatului Roman, ne-a explicat c\
activit\]ile religios-culturale organizate `n fiecare
an pe 10 august sunt menite s\ readuc\ `n aten]ia
contemporanilor via]a [i faptele mitropolitului
Visarion Puiu. „Pomenirea mitropolitului
Visarion Puiu este un act de pre]uire, de cinstire
pe care posteritatea o aduce `naltului ierarh pentru toate neodihnele sale. Membrii Asocia]iei
„Visarion Puiu“ `ncearc\ s\ arate contemporanilor modelul de via]\ al fostului mitropolit.
Visarion Puiu a fost, a[a cum aprecia [i
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, o personalitate dinamic\ [i
complex\ care trebuie `n]eleas\ `n contextul timpului [i spa]iului `n care a tr\it [i activat.
Dragostea sa pentru Biseric\ trebuie pre]uit\ `n
orice timp [i spa]iu ne-am afla“, a men]ionat pr.
protopop Florin }uscanu, care este [i pre[edintele
Asocia]iei „Visarion Puiu“.

Pelerini
din D\nceni,
la Roman
Un grup de pelerini din parohia D\nceni,
Protopopiatul Sascut, a venit luni, 9 iulie, la
Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuv. Parascheva“
din Roman, pentru a se ruga [i a se `nchina la
sfintele icoane [i la moa[tele sfin]ilor depuse aici.
Credincio[ii, `nso]i]i de preotul paroh Toma
Constantin, au fost `nt=mpina]i de Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, care i-a binecuv=ntat
[i le-a adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\. Bucuria
pelerinilor a fost cu at=t mai mare, cu c=t majoritatea dintre ei a venit pentru prima oar\ `n catedrala din Roman. La final, dup\ ce s-au rugat
`mpreun\ cu ierarhul, credincio[ii din D\nceni au
primit din partea Preasfin]iei Sale iconi]e cu
Sf=nta Cuvioas\ Parascheva.
anul IV (XII) nr. 7-8
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~n luna iulie a.c., la Centrul de zi
Sf. Ierarh Nicolae“ din Parohia
„S
P\nce[ti, a avut loc conferin]a lunar\
a preo]ilor, din Protopopiatul Sascut.

ACTUALITATE

Sf. Maslu - un act de compasiune al lui Hristos
Cu binecuv=ntarea PS Ioachim
B\c\uanul, lunar, `n Protopopiatul
Sascut se organizeaz\ conferin]e
pastoral-misionare. ~n prezen]a
delega]ilor Centrului eparhial,
preo]ii dezbat teme propuse
conform programului cadru
instituit de Sf=ntul Sinod al BOR,
cu privire la declararea anului
2012 ca an omagial al Sf=ntului
Maslu [i `ngrijirii bolnavilor.

Misiunea Bisericii `n acest sens este de a
aduce alinare, de a g\si mijloacele necesare determin\rii omului la asumarea suferin]ei, con[tientiz=ndu-l c\ cel ce va r\bda p=n\ la sf=r[it acela
se va m=ntui.
Slujitorii Bisericii, d=ndu-L ca model `n
r\bdarea suferin]ei pe M=ntuitorul Hristos, au
menirea, cercet=nd pe cei afla]i `n suferin]\, s\
aduc\ alinarea, s\dind `n sufletul celor `ncerca]i
n\dejdea `n `nviere [i r\splata dreapt\ a lui
Dumnezeu, pentru tot efortul depus de om `n
lumea aceasta `n direc]ia m=ntuirii sufletului.

Taina Sf. Maslu - semnifica]ie
~n luna iulie a.c., la Centrul de zi „Sf. Ierarh teologic\ [i existen]ial\“
Nicolae“ din Parohia P\nce[ti, a avut loc conferin]a lunar\ a preo]ilor, av=nd ca tem\: „Lucrarea pastoral\ a Bisericii [i slujitorilor ei, pentru
`ngrijirea bolnavilor“. Ca delega]i ai Centrului
eparhial, desemna]i de c\tre PS P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul, au fost dl consilier juridic
Aurelian Alexa [i PC Pr. Inspector Eva Dorel.
Referatul prezentat `n cadrul acestei conferin]e a fost sus]inut de PC Pr. Filimon Daniel de
la Parohia {endre[ti. Amintind c\ Sfin]ii P\rin]i
leag\ boala [i suferin]a de c\derea `n p\cat a protop\rin]ilor Adam [i Eva, referentul a men]ionat
c\ originea bolilor, neputin]elor, suferin]elor, a
degrad\rii [i mor]ii, ca de altfel a tuturor relelor
care afecteaz\ `n prezent natura uman\, trebuie
c\utat\ `n actul de voin]\ al primului om, `n felul
gre[it `n care s-a folosit liberul arbitru, `n p\catul
s\v=r[it de primii oameni `n rai.

~n luna august, cu binecuv=ntarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim, la Centrul de zi „Sf. Ierarh
Nicolae“ din Parohia P\nce[ti, a avut loc [edin]a
lunar\ a preo]ilor Protoieriei Sascut, subiectul
principal al `nt=lnirii constituindu-l dezbaterea
temei: „Taina Sf. Maslu - semnifica]ie teologic\
[i existen]ial\“, sus]inut\ de PC Pr. Dr. Adrian
Alexandrescu de la Parohia Mele[cani, profesor
la Grupul {colar „Alexandru Vlahu]\“ din PoduTurcului. ~n referatul sus]inut pe aceast\ tem\,
p\rintele Adrian Alexandrescu a vorbit, `ntre altele, despre prefigurarea Tainei Sf. Maslu, „a[a
cum se poate constata `n Misha [i `n Talmud,
unde se `nt=lnesc preciz\ri legate fie de utilizarea
ungerii cu ulei `n ziua sabatului, fie de compozi]ia compresei, care putea fi aplicat\ pe zona
dureroas\ a persoanei bolnave. ~n tratatul
Berakhot din Talmud se precizeaz\ urm\toarele:

Lunar, preo]ii din Protoieria Sascut se `nt=lnesc `n cadrul conferin]elor
pastoral misionare, pentru a dezbate temele propuse de Sf. Sinod al BOR,
dar [i pentru a lua la cuno[tin]\ diverse hot\r=ri administrative.

„se permite s\ se fac\ [i `ntr-o zi de sabat o compres\ pentru o persoan\ bolnav\, cu ulei amestecat cu ap\“. Dac\ `n lumea iudaic\ a Vechiului
Testament [i `n lumea greac\, `n general, ungerea
cu untdelemn era considerat\ un remediu pur natural, odat\ cu Noul Testament lucrurile cunosc o
schimbare profund\. Uleiul cap\t\ nu doar o semnifica]ie vindec\toare intrinsec\, ci devine materia
principal\ a unei Taine axate pe vindecare omului
ca `ntreg, `n special a trupului uman lovit de boal\.
Astfel, `n Evanghelia Sf. Marcu, la cap. 6, vers.
12-13, citim: „[i, ie[ind, Apostolii propov\duiau
poc\in]a. {i scoteau mul]i demoni [i ungeau cu
untdelemn pe mul]i bolnavi [i-i vindecau“. Pasajul
acesta face o conexiune ce adesea va fi amintit\ `n
cursul istoriei cre[tine, `ns\ referin]a direct\ [i
consistent\ cu privire la Taina Sf. Maslu din Noul
Leg\m=nt o `nt=lnim `n Epistola Sf. Iacov (5,1415): „este cineva bolnav `ntre voi? S\ cheme
preo]ii Bisericii s\ se roage pentru el, ung=ndu-l
cu untdelemn `n numele Domnului [i rug\ciunea
credin]ei va m=ntui pe cel bolnav [i Domnul `l va
ridica [i de va fi f\cut p\cate se vor ierta lui.
M\rturisi]i-v\ unul altuia p\catele [i v\ ruga]i unul
pentru altul ca s\ v\ vindeca]i, c\ mult poate
rug\ciunea st\ruitoare a dreptului“.
Alt aspect al Maslului este subliniat de cele
[apte pericope din Apostol, [apte din Evanghelii,
precum [i de cele [apte rug\ciuni care succed
acestora, care atest\ faptul c\ actul t\m\duitor nu
este o interven]ie medical\ sau o vindecare
miraculoas\, ci un act de compasiune a lui
Hristos „Doctorul sufletelor [i al trupurilor, Cel
Ce poart\ f\r\ durere neputin]ele noastre, cu a
C\rui ran\ to]i ne-am vindecat“. Num\rul [apte
simbolizeaz\ at=t totalitatea formelor r\ului, dar
[i a darurilor lui Dumnezeu (Pr. Prof. Dr. D.
St\niloae-Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol 3
p.139). De[i la prima vedere rug\ciunile Tainei
nu par a aduce elemente noi, ele ne dezv\luie
`n]elesuri profunde ale direc]iilor dezvoltate anterior `n Canonul episcopului Arsenie (sec IX),
rostit chiar `n debutul slujbei [i `n rug\ciunea de
sfin]ire a untdelemnului. Al treilea aspect al
Tainei Sf. Maslu const\ `n rug\ciunea preo]ilor
pentru persoana bolnav\ [i ungerea ei cu untdelemn, de [apte ori `n cursul Tainei, ungere ce
are o interesant\ leg\tur\ cu Taina Mirungerii.
Taina Maslului `i aduce aminte persoanei bolnave de f\g\duin]a vie]ii curate f\cut\ la Botez [i,
care, din cauza propriei sl\biciuni, a fost
`nc\lcat\, Maslul fiind menit s\ trezeasc\ `n suflet dorin]a de `ndreptare, de schimbare a vie]ii.
De aceea Taina Sf. Maslu este precedat\ de Taina
Spovedaniei urmat\ de ~mp\rt\[anie“, a ad\ugat
p\rintele Adrian Alexandrescu.
{edin]a a continuat cu discu]ii [i complet\ri,
dup\ care s-au dezb\tut diverse probleme administrative. (sursa: www.protoieriasascut.ro)
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IN MEMORIAM

Preafericitul P\rinte Teoctist Ar\pa[u cinci ani de la trecerea la cele ve[nice
Vineri, 3 August 2007, `n Catedrala Patriarhal\ din
Bucure[ti, a fost condus pe ultimul drum, unul dintre cei
mai mari c\rturari, teologi, ierarhi [i ctitori de cuget,
spiritualitate [i sim]ire rom=neasc\ al veacului nostru,
cu o larg\ deschidere [i recunoa[tere interna]ional\!
Acolo de unde [i-a desf\[urat activitatea pastoralmisionar\ [i cultural\, vor a[tepta osemintele sale
p\m=nte[ti p=n\ la ob[teasca `nviere, al\turi de al]i trei
mari `nainta[i, Patriarhi ai Rom=niei.
Spicuind doar fragmente [i fr=nturi din impresiile [i sentimentele de fiasc\ recuno[tin]\ [i pre]uire, am ajuns cu g=ndul la slujba `nmorm=nt\rii
acestui mare ierarh, teolog [i c\rturar al Bisericii noastre Rom=ne[ti, promotor [i ap\r\tor al valorilor culturii [i spiritualit\]ii noastre, totodat\ [i a
ecumenismului celui adev\rat, promovat at=t `n ]ar\ c=t [i dincolo de
grani]ele ei… [i rememoram cum au participat to]i membrii Sf=ntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `nt=ist\t\torii [i reprezentan]ii celorlalte biserici ortodoxe surori, `n frunte cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I - Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului, care a fost `n ultimii ani de foarte multe
ori `n Rom=nia [i care l-a iubit [i pre]uit pe P\rintele Patriarh Teoctist `ntrun mod cu totul special -, conduc\torii [i reprezentan]ii celorlalte culte [i
confesiuni din Rom=nia precum [i din str\in\tate, `n frunte cu delega]ia special sosit\ de la Vatican; apoi conduc\torii politici [i militari ai ]\rii, `n
frunte cu pre[edintele [i cu primul-ministru - care a decretat ziua prohodirii
sale drept zi de doliu na]ional, dup\ cum de altfel a ([i) meritat!... A[adar,
to]i ace[tia au venit s\-l prohodeasc\, al\turi de marea mul]ime de credincio[i veni]i din toat\ ]ara, de asemenea foarte mul]i oameni de [tiin]\ [i de
cultur\, studen]i, cunoscu]i ori apropia]i [i foarte mul]i al]ii, `nc=t a fost un
ocean de oameni, o mul]ime imens\, de-a dreptul cov=r[itoare [i impresionant\... To]i ace[tia au dorit s\ fie martori [i p\rta[i acestui moment istoric
unic `n felul s\u, `n\l]\tor [i crucial `n via]a Bisericii noastre!
~n acele zile am constatat, cu bucurie [i cu mult optimism, c\ poporul
nostru dreptcredincios, dimpreun\ cu slujitorii sfintelor altare din ]ar\ [i din
str\in\tate, `n dang\tul clopotelor [i `n rostirea pioas\ a sfintelor slujbe de
pomenire, au [tiut, `n urm\ cu 5 ani, s\-[i conduc\ [i s\-[i cinsteasc\ P\storul
spiritual, care le-a purtat grija celor suflete[ti `n diferitele ascult\ri [i trepte
ierarhice pe care le-a parcurs `n at=]ia zeci de ani, iar `n cea de Patriarh timp
de peste 20 de ani, `n vremuri [i `n condi]ii nu `ntotdeauna u[oare, ba dimpotriv\, foarte vitrege, care l-au marcat [i pe care le-a evocat [i regretat cu
toat\ sinceritatea [i convingerea! De asemenea, am remarcat, pe parcursul
acelor zile, c\ acest eveniment a fost foarte mediatizat [i a meritat acest lucru cu prisosin]\, c\ci a trecut la cele ve[nice Bl=ndul P\stor Duhovnicesc
al bisericii noastre str\bune [i a poporului nostru rom=nesc, majoritar ortodox! Am v\zut, `n tot acest r\stimp, foarte mult\ lume, [i clerical\ [i laic\,
pl=ng=ndu-l pe p\rintele lor, sim]indu-se `n acel moment p\r\si]i [i v\duvi]i,
dar convin[i c\ arhiereul Teoctist a plecat la Domnul [i M=ntuitorul nostru
Iisus Hristos, Arhiereul Cel Ve[nic, pe Care l-a slujit cu at=ta dragoste [i devotament `ntreaga sa via]\!
Mai spun `nc\ o dat\, c\ am fost foarte impresionat de lini[tea [i starea
de reculegere `n care s-a desf\[urat `ntreaga slujb\ [i `ndeosebi, momentul
procesiunii [i al punerii sale `n morm=ntul anume preg\tit, unde este al\turi
de predecesorii s\i Miron, Nicodim [i Iustin - vrednicii patriarhi `nainta[i pe
Scaunul istoric [i duhovnicesc al }\rii noastre Rom=ne[ti! Am mai remarcat `n acest context c\ lumea con[tientizeaz\ adev\rul [i realitatea c\ nu va
putea fi elaborat\ istoria contemporan\ a Bisericii Ortodoxe Rom=ne, [i a
anul IV (XII) nr. 7-8

Preafericitul P\rinte Teoctist Ar\pa[u (1915 - 2007)

]\rii noastre, f\r\ cel de-al cincilea Patriarh al Rom=niei pentru c\ scriitorul,
c\rturarul, monahul, teologul [i arhiereul Teoctist este o adev\rat\ piatr\ de
hotar pentru spiritualitatea Bisericii [i a poporului nostru!
Luciditatea, spiritul s\u de echip\, respectul fa]\ de colaboratori, dreapta
lui socoteal\ precum [i diploma]ia sa ar fi fost de mare folos `n continuare,
dar am convingerea c\ felul s\u de a fi [i mai ales, de a vedea [i de a trata lucrurile va fi mo[tenit de c\tre mul]i dintre ucenicii [i colaboratorii s\i, `n
frunte cu succesorul s\u, av=ndu-l astfel `ntre noi [i mai cu seam\ `ntru noi,
fapt pentru care m\ rog ca Dumnezeu s\-i r\spl\teasc\ toat\ osteneala [i
d\ruirea de care a fost `n stare, fiind convins c\ nu va fi repede uitat, de[i de
multe ori suferim de aceast\ maladie - a amneziei [i a nerecuno[tin]ei - fiindc\ aportul s\u a fost cu adev\rat gr\itor [i elocvent, marcant [i determinant, din care motiv sunt ferm convins c\ se va face foarte des trimitere [i
referire la el, a[a `nc=t, dup\ cum am pomenit [i mai sus, Patriarhul Teoctist
al Bisericii noastre str\mo[e[ti na]ionale [i al neamului nostru rom=nesc este
ca un far ce lumineaz\ [i va lumina foarte mult timp de acum `ncolo.
Prin urmare, n\d\jduiesc c\ vom [ti pe mai departe s\ ne cinstim
`nainta[ii a[a cum se cuvine, cu toate c\ `n aceste vremuri, pre]uim mai mult
pe al]ii de oriunde [i de aiurea, c\ci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculo[i, mai senza]ionali! (Stelian GOMBO{)
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Românii [i armenii au fost `mpreun\ p\rta[i
la suferin]ele anilor de comunism, `ncredin]a]i
fiind c\ numai adev\rul lui Hristos
[i via]a tr\it\ `ntru El `i va face liberi.

EVENIMENT

Hagigadar - 500 de ani

P\rt\[ie la bucuria continuit\]ii armene[ti
Biserica Armean\ din Rom=nia a
organizat, pe 12 august 2012, un
eveniment cultural religios de
mare importan]\, prilejuit de
`mplinirea a 500 de ani de la
sfin]irea (`n anul 1512) bisericii
m\n\stirii armene Hagigadar, de
l=ng\ Suceava. La acest edificiu s-au
desf\[urat ample lucr\ri de consolidare [i restaurare, iar conducerea Eparhiei armene de la Bucure[ti, prin `nt=ist\t\torul ei, IPS
Datev Agopian, a dorit s\ marcheze cele cinci secole de existen]\
a monumentului reprezentativ
pentru cultura [i spiritualitatea
comunit\]ii armene din Rom=nia
printr-o manifestare deosebit\.
Astfel, la resfin]irea edificiului, care a coincis
cu desf\[urarea pelerinajului tradi]ional anual al
armenilor din Rom=nia de Adormirea Maicii
Domnului, au fost invita]i reprezentan]i ai comunit\]ii armene din Rom=nia [i din `ntreaga diaspor\ armean\, av=nd `n frunte pe Excelen]a Sa
Karekin al II-lea, Catolicos al tuturor armenilor.
~naltul prelat armean a fost `nso]it la eveniment
de `ntreg clerul comunit\]ii armene din ]ara
noastr\, de numero[i credincio[i armeni din
Fran]a, Turcia, Olanda [i S. U. A.
~ntre clericii armeni participan]i amintim pe: P.S.
Ezras Nersesian al Moscovei, I.P.S. Norvan Zacarian, arhiepiscop de Paris [i Europa de Vest, I.P.S
Khajagh Barsanian, arhiepiscop de New York. La
nivel de stat, delega]ia armean\ a fost reprezentat\
de D-l Hamlet Gasparian ambasadorul Armeniei `n
Rom=nia, de D-l Garen Nazarian ambasador al
Armeniei la O.N.U., [i al]ii. Trebuie amintite [i alte
personalit\]i armene precum: pre[edintele Uniunii
armenilor din Rom=nia, D-l senator Varujan
Vosganian [i D-l deputat Varujan Pambuccian, [eful
minorit\]ilor na]ionale din Parlamentul Rom=niei.

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
delegatul BOR
Biserica Ortodox\ Rom=n\ a fost reprezentat\
de Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop
-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ca
delegat din partea Sf=ntului Sinod al Bisericii Or-

Delegat din partea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a fost
prezent duminic\, 12 august, la Hagigadar, cu ocazia manifest\rilor dedicate
`mplinirii a 500 de ani de la ctitorirea m\n\stirii armene Hagigadar, al\turi de
Arhiepiscopul Bisericii Armene din Rom=nia, IPS Datev Agopian. De asemenea,
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a asistat, `n calitate de reprezentant al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, la slujba de sfin]ire a Bisericii „Sf=nta Maria“
a M\n\stirii Hagigadar, loc de pelerinaj recunoscut, at=t pentru armeni, c=t [i
pentru credincio[ii rom=ni sau de alte na]ionalit\]i, care apar]in diverselor culte.

La evenimentele de la Hagigadar au participat sute de credincio[i
de toate credin]ele [i na]ionalit\]ile.

todoxe Rom=ne [i mesager special al Preafericitului
P\rinte Pariarh Daniel. D-l Victor Opaski, ministru
secretar de stat la Ministerul Culturii [i Cultelor, a
reprezentat autorit\]ile centrale de stat, iar la nivel
local au participat primarul, prefectul [i pre[edintele
Consiliului Jude]ean al Mun. Suceava.

La ora 9.30 au `nceput manifest\rile religioase, resfin]indu-se biserica M\n\stirii Hagigadar,
dup\ care a urmat oficierea Liturghiei omagiale
`n limba armean\ veche, r\spunsurile fiind date
de un minicor al Catedralei patriarhale de la
Ecimiadzin. Dup\-amiaz\, invita]ii oficiali s-au
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~n ]ara noastr\, poporul român [i cel armean, pribegit aici datorit\
vicisitudinilor istoriei, [i-aau `mpletit destinele contribuind la binele
general al României. Convie]uirea celor dou\ popoare a dus la o
`mbog\]ire reciproc\ pe t\râm religios, cultural [i economic.

Sanctitatea Sa Karekin II, Catolicos [i Patriarh Suprem al tuturor armenilor, `mpreun\
cu PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, delegat al PF P\rinte Patriarh Daniel, [i Pr. Doru Ionel, paroh al Parohiei
„Pogor=rea Sf. Duh“ din Roman, biseric\ armeneasc\ cedat\ Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului de c\tre Arhiepiscopia Armean\ din Bucure[ti.

`ntrunit pentru manifest\rile culturale: comunic\ri [tiin]ifice, exprimarea de opinii, conferirea
unor distinc]ii, agapa fr\]easc\, etc..

Rom=ni [i armeni o m\rturie cre[tin\ comun\
~ntr-o atmosfer\ `nsufle]it\ au luat cuv=ntul reprezentan]i ai tuturor institu]iilor implicate `n derularea evenimentului, personalit\]i biserice[ti, culturale [i de stat. S-a reliefat faptul c\ `n ]ara noastr\
poporul rom=n [i cel armean, pribegit aici din cauza
vicisitudinilor istoriei, [i-au `mpletit destinele con-

tribuind la binele general al Rom=niei. Convie]uirea celor dou\ popoare a dus la o `mbog\]ire reciproc\ pe t\r=m religios, cultural [i economic.
Au fost eviden]ia]i [i r\spl\ti]i cu daruri,
diplome [i distinc]ii to]i cei care au contribuit la
reu[ita acestui eveniment deosebit. Aici trebuie
s\ amintim recuno[tin]a de care s-au bucurat ctitorii `nnoitori ai M\n\stirii Hagigadar, familia
armean\ Kuymjian Hagop [i Ika din America.
Foarte apreciat a fost mesajul Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel, adus `n aten]ia asiten]ei de
c\tre Preasfin]itul Dr. Ioachim B\c\uanul, care a

Hagigadarul este loc de pelerinaj continuu de cinci secole, at=t pentru armeni,
c=t [i pentru credincio[ii rom=ni sau de
alte na]ionalit\]i care apar]in diverselor
culte - ortodoc[i, catolici. ~n ziua de
duminic\, 12 august, de s\rb\toarea
Adormirii Maicii Domnului, pelerinii
urc\ `n genunchi colina, `n v=rful c\reia
se afl\ cl\direa m\n\stirii cu hramul
„Sf=nta N\sc\toare“, pe care o ocolesc
de trei ori, `nchin=ndu-se la fiecare col]
[i pun=ndu-[i c=te o dorin]\, dup\ care
asist\ la Sf=nta Liturghie.

exprimat deosebita considera]ie [i prietenie pentru
Sanctitatea Sa Karekin al II-lea [i `ntreaga Biseric\
Apostolic\ Armean\ [i c\: „Astfel de momente
solemne [i sfinte pot fi izvor de lumin\ pentru o
mai intens\ cooperare `ntre rom=ni [i armeni, pentru o m\rturie cre[tin\ comun\...“ (pr. Doru Ionel,
Parohia „Pogor=rea Sf=ntului Duh“ - Roman)

Un moment solemn [i un eveniment misionar
Q cuv=ntul transmis de PF P\rinte Patriarh

Daniel cu prilejul `mplinirii a 500 de ani de la
sfin]irea m\n\stirii armene Hagigadar, `n
ziua de 12 august 2012, prin delegatul BOR
PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul Q
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne
Mare este bucuria unei comunit\]i cre[tine c=nd se sfin]e[te sau se resfin]e[te un
l\ca[ de cult al ei, construit sau restaurat, cu mult\ osteneal\ [i r\bdare, ca laud\ [i recuno[tin]\ aduse lui Dumnezeu. Cu prilejul `mplinirii a 500 de ani de la sfin]irea bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ a m\n\stirii Hagigadar din jude]ul Suceava, comunitatea armenilor din Rom=nia tr\ie[te o astfel de bucurie, sporit\ [i de participarea
la eveniment a pelerinilor armeni veni]i din multe p\r]i ale lumii, precum [i a
rom=nilor ortodoc[i din zona Bucovinei, veni]i s\ primeasc\ binecuv=ntare de la
Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicos [i Patriarh suprem al tuturor armenilor.
Evenimentul de ast\zi este `nc\ o m\rturie a bunelor leg\turi statornicite de
veacuri `ntre rom=ni [i armeni. ~n decursul istoriei, rom=nii [i armenii au fost

anul IV (XII) nr. 7-8

`mpreun\ p\rta[i la suferin]ele anilor de comunism, `ncredin]a]i fiind c\ numai
adev\rul lui Hristos [i via]a tr\it\ `ntru El `i va face liberi (cf. Ioan 8, 32).
Aceste leg\turi au fost statornice dup\ ce mul]i armeni [i-au g\sit refugiul mai
ales pe p\m=ntul ospitalier al Moldovei, aduc=nd `mpreun\ cu ei zestrea spiritual\ a
unui popor cre[tin, talentat [i creator de valori. ~n acest sens, `n plan bisericesc, un exemplu gr\itor a fost vrednicul de pomenire Patriarhul Catolicos Vasken I, n\scut la
Bucure[ti, care a fost conduc\torul spiritual al Eparhiei Armene din Rom=nia, iar apoi
a urcat pe tronul patriarhal de la Etchmiadzin, ca Patriarh suprem al tuturor armenilor.
~n numele Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, al clerului [i `ntregului popor rom=n dreptcredincios, salut\m cu deosebit\ considera]ie [i sentimente de prietenie pe Sanctitatea Sa Karekin al II-lea [i `ntreaga Biseric\
Apostolic\ Armean\, `ncredin]=ndu-i de mult\ pre]uire.
Felicit\m [i binecuv=nt\m pe to]i ierarhii, clericii [i credincio[ii prezen]i la
M\n\stirea armean\ de la Hagigadar, la aniversarea a 500 de ani de existen]\ pe
p\m=nt rom=nesc. Astfel de momente solemne [i sfinte pot fi izvor de lumin\ pentru o mai intens\ cooperare `ntre rom=ni [i armeni, pentru o m\rturie cre[tin\ comun\
`ntr-o lume marcat\ de fenomenul seculariz\rii [i cel al migra]iei, de criz\ moral\ [i
economic\. ~n plan religios, ar putea fi promovate pelerinaje ale rom=nilor `n
Armenia [i ale armenilor `n Rom=nia, pentru a cunoa[te cum au p\strat credin]a cele
dou\ popoare `n vremuri grele de ocupa]ie str\in\ [i de prigoan\. Astfel, `n]elegem
mai bine c\ o s\rb\toare mare poate fi un moment misionar [i poate `ncuraja m\rturia
noastr\ comun\ `n lumea de azi, spre slava lui Dumnezeu [i binele oamenilor!
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Sfânta Fecioar\ Maria a primit atâta
har ca nimeni altul pe p\mânt [i `n cer
pentru c\ ea L-aa n\scut pe Hristos pe
p\mânt dându-II trup din trupul s\u.

INTERVIU

Sfânta Fecioar\ Maria `n via]a omenirii
~n paginile publica]iei noastre –
corespunz\toare lunilor august [i
septembrie – aducem `n aten]ia
cititorilor un interviu acordat
Ziarului Lumina de c\tre pr. arhim.
Clement Haralam, duhovnicul
M\n\stirii „Adormirea Maicii
Domnului“ din Techirghiol. Vom afla
astfel cum a intrat cinstirea Maicii
Domnului `n aten]ia cre[tinilor
chiar din vremea apostolilor [i s-a
dezvoltat pe parcursul istoriei
cre[tinismului, ca o consecin]\ a
binefacerilor Sfintei Fecioare Maria
sim]ite `n via]a omenirii.
P\rintele Clement Haralam aminte[te cititorilor
c\, `n decursul istoriei Bisericii, Sfin]ii P\rin]i au
r=nduit cu aten]ie s\rb\torile `n cinstea Maicii
Domnului din timpul anului bisericesc, d=ndu-le o
deosebit\ semnifica]ie. La `nceputul anului bisericesc, la 8 septembrie, s\rb\torim Na[terea Maicii
Domnului pentru c\ este Maica Vie]ii ve[nice, cifra
8 simboliz=nd veacul viitor, ve[nicia. Din troparul
care se c=nt\ la aceast\ s\rb\toare afl\m c\ na[terea
Sfintei Fecioare a vestit bucurie la toat\ lumea pentru c\ dintru D=nsa a r\s\rit Soarele drept\]ii,
Hristos Dumnezeul nostru. La sf=r[itul anului bisericesc, `n luna august, s\rb\torim Adormirea
Maicii Domnului. Fiind ultima lun\ a anului,
anun]\ [i sf=r[itul veacului acestuia. S\rb\torile
principale ale acestei luni formeaz\ icoana

Judec\]ii de apoi: 1) Schimbarea la Fa]\ se
pr\znuie[te `n ziua de 6 (august ) pentru c\ `n a
[asea zi a fost f\cut omul. Acest praznic ni-L
`nf\]i[eaz\ pe Hristos `n slav\, ar\t=nd cum ar fi trebuit s\ str\luceasc\ Adam dac\ nu ar fi gre[it. 2)
Adormirea Macii Domnului, din 15 august, ca cea
mai bun\ mijlocitoare a noastr\, fiind mam\ a
omenirii [i icoan\ a Bisericii prin faptul c\ L-a
n\scut pe Hristos Dumnezeu. 3) T\ierea Capului
Sf=ntului Ioan Botez\torul, 29 august, ni-l arat\ pe
cel mai mare om n\scut din femeie, cum `l
m\rturise[te Hristos. Aceaste trei praznice
reprezint\ icoana Judec\]ii de apoi. Maica
Domnului [i Sf=ntul Ioan Botez\torul stau de-a
dreapta [i de-a st=nga M=ntuitorului mijlocind pentru lume. Ei ocup\ aceste dou\ locuri de mare cinste pe care le-au r=vnit c=ndva cei doi apostoli fra]i,
Iacob [i Ioan, [i nu le-au primit pentru c\ erau deja
rezervate (Mat. 20, 20-23), precizeaz\ p\rintele
arhim. Clement.

Rolul Fecioarei Maria
`n istoria M=ntuirii
Nu exist\ sllujb\ a Biseericcii caree
s\ nu con]in\ rug\cciuni adreesatee
Maiccii Doomnullui. Cum expllicca]i
deezv
voltareea culltullui Maiccii Doomnullui `n Tradi]ia Biseericcii, dee[i `n
Sccriptur\ preezeen]a Sfinteei Fee ciooaree estee una disccreet\?

Sf=ntul Atanasie cel Mare, amintind de o
sarb\toare `nchinat\ Maicii Domnului, care se ]inea
dup\ Cr\ciun, spune c\ nu s-ar justifica aceasta
dac\ Fecioara Maria nu ar fi avut nici un rol `n

„Cea mai cinstit\ dec=t heruvimii [i mai sl\vit\, f\r\ de asem\nare, dec=t serafimii“

istoria m=ntuirii. Dumnezeu celor smeri]i
le d\ har, iar
Sf=nta Fecioar\
Maria a primit
at=ta har
ca nimeni
altul pe
p\m=nt
[i `n cer
pentru c\ ea
L-a n\scut
pe Hristos
pe p\m=nt
d=ndu-I trup din
P\rintele Arhimandrit
trupul s\u. C=nd
Clement Haralam, de la
s-a prezentat la
M\n\stirea „Sf=nta
Sf=nta Elisabeta,
Maria“ Techirghiol
rudenia sa, aceasta
`i adreseaz\ un cuv=nt de cinstire Sfintei Fecioare:
„Binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre femei...“. Apoi, [i
Fecioara Maria a adresat lui Dumnezeu un imn de
pream\rire. Acest imn se c=nt\ la Utrenie `n cadrul
c=nt\rii a IX-a: „...c\ a c\utat spre smerenia roabei
Sale; c\ iat\, de acum m\ vor ferici toate neamurile...“. ~n Evanghelia care se cite[te la
praznicele principale `n cinstea Maicii Domnului,
afl\m cum o femeie din mul]ime o ferice[te pe
mama M=ntuitorului, care L-a n\scut [i L-a al\ptat,
iar Domnul Hristos r\spunde `nt\rind: „a[a este“.
La r=ndul S\u, Domnul `i ferice[te [i El pe „cei ce
ascult\ cuv=ntul lui Dumnezeu [i `l p\zesc“ (Luca
11, 27-28), c\ a[a ne-a `nv\]at Maica Domnului la
nunta din Cana Galileii: „Face]i orice v\ va spune“
El (Ioan 2, 5). De[i `n Sf=nta Scriptur\ a Noului
Testament sunt pu]ine relat\ri despre Maica Domnului, totu[i sunt semnificative. Sf=nta Tradi]ie ne
transmite c\ la adormirea Maicii Domnului apostolii s-au adunat `n chip minunat, adic\ adu[i pe
norii cerului, din locurile unde propov\duiau
Evanghelia. Iar pentru Apostolul Toma, care a
venit ceva mai t=rziu, a fost deschis morm=ntul, `n
mod special, ca s\ o vad\ [i el pe N\sc\toarea de
Dumnezeu. {tim despre ceea ce s-a constatat, c\
trupul Maicii Domnului a fost luat la cer de c\tre
Fiul ei. ~i dator\m cinstire Maicii Domnului pentru
c\, prin smerenie, cur\]ie [i ascultare, L-a adus pe
p\m=nt pe Cuv=ntul cel ve[nic n\scut din veci din
Tat\l. Aceast\ cinstire a fost prezis\ de `ns\[i Maica
Domnului [i `ncuviin]at\ de M=ntuitorul Hristos.
Maica Domnului, prin rug\ciune, a fost mijlocitoare pentru oameni `n via]a p\m=nteasc\ [i continu\ aceast\ mijlocire `n via]a ve[nic\ pentru c\
„mult pot rug\ciunile Maicii pentru `mbl=nzirea
St\p=nului“. Locul de-a dreapta M=ntuitorului
Hristos d\ruit ei de Tat\l ceresc, a[a cum arat\
M=ntuitorul `n Evangheile: „...se va da celor pentru
care s-a preg\tit de c\tre Tat\l Meu“ (Mat. 20, 23),
arat\ nu numai cinstea pe care o are Maica Dom-
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Cinstirea pe care Biserica Ortodox\ o acord\
Maicii Domnului se nume[te supravenerare
[i este superioar\ cinstirii sfin]ilor (venerare).

nului `n Biseric\, ci [i rolul s\u de mijlocitoare
c\tre Preasf=nta Treime. La M\n\stirea Vatopedu
din Muntele Athos este o icoan\ veche `n care este
`nf\]i[at Hristos preg\tit s\ pedepseasc\ o fapt\ necugetat\ din via]a m\n\stirii, iar Maica Domnului
`l opre[te pe Hristos s\ pronun]e pedeapsa ca s\ dea
posibilitatea de poc\in]\ celor care au gre[it. Iat\ de
ce Biserica Ortodox\ are multe s\rb\tori, slujbe [i
rug\ciuni `n cinstea Maicii Domnului.

~n acela[i timp, maic\ [i fecioar\
Maicca Doomnullui adun\ `n peersooana sa contrariille, paradooxurille. Dee[i a n\sccut Fiu, ea estee
inv
vocat\ ca prootootip peentru via]a
moonahall\. Dee ce [i cum a foost
alleas\ Maicca Doomnullui prooteectooareea prin exccelen]\ a celor ce
au `mbr\]i[at cinull moonahall?

M=ntuitorul nu a fost c\s\torit `n via]a
p\m=nteasc\, El a fost feciorelnic, dar a tr\it `n
familie. A participat ca invitat la Nunta din Cana
Galileii [i nu doar ca un invitat obi[nuit, ci a ridicat c\s\toria la rang de tain\ [i a s\v=r[it prima
minune. Maica Domnului nu a fost c\s\torit\, nu
a cunoscut b\rbat, iar logodirea sa cu Dreptul
Iosif a fost doar formal\. Sf=ntul Ioan Damaschin
(Dogmatica) spune c\ fecioria este de la `nceput
[i a fost s\dit\ `n firea oamenilor de la `nceput.
C\s\toria a fost `nfiin]at\ dup\ gre[eala protop\rin]ilor pentru ca s\ nu se distrug\ [i s\ nu se desfiin]eze neamul omenesc. {i Sf=ntul Pavel recomand\ starea feciorelnic\, dar ca s\ nu ard\ prin
anumite p\cate, mai bine s\ se c\s\toreasc\ (I
Cor. 7). La Maica Domnului se reg\sesc ambele
st\ri. Ea este maic\ [i fecioar\. Ea este ocrotitoare deopotriv\ [i a familiei, dar [i a monahilor.
Ea este simbolul Bisericii [i `n Biseric\ sunt
primi]i to]i cei boteza]i `n numele Sfintei Treimi
[i care m\rturisesc c\ Iisus Hristos este Fiului lui
Dumnezeu Celui viu (Mat, 16, 16), sau cum
spune Sf=ntul Pavel: un Domn, o credin]\, un
Botez (Gal. 4, 5), f\r\ deosebire de starea civil\.
Maica Domnului a `ndeplinit cu prisosin]\
cele trei condi]ii ale vie]ii monahale, adic\: ascultarea, cur\]ia (fecioria) [i s\r\cia de bun\ voie.
Ascultarea Maicii Domnului se observ\ `n mod
evident la momentul Buneivestiri c=nd, cu mult\
smerenie, a primit vestea c\ va fi N\s\c\toare de
Dumnezeu. Apoi, Arhanghelul Gavriil i-a detaliat cum va fi na[terea cea mai presus de fire,
`ncheind cu cuvintele: „... la Dumnezeu nimic nu
este cu neputin]\“. Prin r\spunsul dat solului
ceresc: „Iat\ roaba Domnului, fie mie dup\
cuv=ntul t\u“, Maica Domnului a schimbat starea
duhovniceasc\ a lumii. Cu ascultarea ei a vindecat neascultarea noastr\. Prin smerenia sa s-a
`n\l]at la Dumnezeu, iar Cuv=ntul S-a smerit `n
fa]a omului, cum spune Sf. Pavel (Filipeni 2, 7).
Prin na[terea lui Hristos, fecioria Maicii
Domnului nu a fost afectat\. Ea este pururea feanul IV (XII) nr. 7-8

cioar\: `nainte, `n timpul na[terii [i dup\ na[tere.
Sf=ntul Arhanghel Gavriil `i arat\ Maicii
Domnului cum va fi aceasta: „Duhul Sf=nt se va
pogor` peste tine [i puterea Celui Prea`nalt te va
umbri...“ (Luca 1, 35). {i a[a a n\scut pe UnulN\scut (Unicul), nu pe primul n\scut (Mat. 1, 25).
A n\scut pe Unul din Treime, pe Fiul cel n\scut
din veci din Tat\l f\r\ mam\ [i acum, `n timp, la
plinirea vremii, din mam\ f\r\ tat\, de la Duhul
Sf=nt, cum m\rturisim `n Crez. S\r\cia material\
`n care a vie]uit Maica Domnului se cunoa[te din
faptul c\ ea a fost orfan\ din fraged\ v=rst\ [i
apoi, adoptat\ de Dreptul Iosif, cu titlu de logodn\, spre ocrotire. M=ntuitorul ~nsu[i era numit
fiul teslarului, iar `ntr-o anumit\ situa]ie spune c\
Fiul Omului nu are unde s\ ~[i plece capul. Toate
acestea ne dovedesc via]a modest\ `n care au tr\it
Iisus Hristos [i mama Sa, Sf=nta Fecioar\ Maria.

Supravenerarea Maicii Domnului
~n istooria Biseericcii din primull mileniu, `n R\s\rit, teeotookia (ccallitateea dee N\scc\tooaree dee Dumneezeeu a Maiccii Doomnullui) a foost conteestat\. ~n all dooillea milleniu, `n
scchimb, Occcideentull cree[tin a exageerat culltull accordat Feeciooareei Maria. Caree estee rapoortareea coreect\
fa]\ dee Maicca lui Dumneezeeu?
Cum exprim\ Sfin]ii P\rin]i cinstireea fa]\ dee Maicca Doomnullui?

Am ar\tat [i mai sus. Sf=nta Fecioar\ a n\scut
`n timp, la plinirea vremii pe Cuv=ntul lui
Dumnezeu, Cel n\scut din veci din Tat\l, f\r\
mam\ [i de la Duhul Sf=nt, cum se arat\ `n
Evanghelie (Luca 1, 35) [i dup\ cum m\rturisim
`n Crez. Dac\ a fost contestat\ calitatea de

N\sc\toare de Dumnezeu a Maicii Domnului,
s-a f\cut din ne[tiin]\, dar dup\ `ncheierea sinoadelor ecumenice sau locale privitoare la aceast\
problematic\, cei care au `n]eles, au primit [i au
crezut c\ Maica Domnului este pururea fecioar\
[i n\sc\toare de Dumnezeu. Cei care nu au primit
[i-au ar\tat, de fapt, necredin]a `n cuv=ntul
Arhanghelului Gavriil: „La Dumnezeu nimic nu
este cu neputin]\“ (Luca 1, 37) [i, arogan]a.
Ace[tia sunt ereticii de atunci [i protestan]ii [i
neoprotestan]ii de ast\zi. Catolicii au exagerat
prin `nv\]\turile proclamate la unele sinoade mai
recente: Imaculata concep]ie (1858), ~n\l]area cu
trupul la cer prin puteri proprii (1954) [i cum c\
Maica Domnului este co-m=ntuitoare (1965).
Noi [tim c\ M=ntuitorul Iisus Hristos este singurul M=ntuitor. Maica Domnului este mijlocitoare
[i prin mijlocirile sale poate c=te voie[te. De
aceea ne [i rug\m: „Preasf=nt\ N\s\c\toare de
Dumnezeu, miluie[te-ne [i m=ntuie[te-ne pe noi“,
cum se arat\ `n Canoanele Maicii Domnului
(Bogorodicina) ale Sf=ntului Ioan Damaschin.
Ca [i `n alte probleme dogmatice, Ortodoxia
]ine calea de mijloc, nu extremele. P\rin]ii
Bisericii a[a ne-au `nv\]at, s\ mergem pe calea de
mijloc, calea `mp\r\teasc\. A[adar, cinstirea pe
care Biserica Ortodox\ o acord\ Maicii Domnului se nume[te supravenerare [i este superioar\
cinstirii sfin]ilor (venerare). Aceasta se reflect\
foarte frumos [i cuprinz\tor `n rug\ciunea
„Cuvine-se cu adev\rat...“: „Ceea ce e[ti mai cinstit\ dec=t Heruvimii [i mai sl\vit\ f\r\ de
asem\nare dec=t Serafimii, care f\r\ stric\ciune
pe Dumnezeu Cuv=ntul ai n\scut, pe tine cea cu
adev\rat, N\sc\toare de Dumnezeu te m\rim“.
Deci, `n raport cu sfin]ii [i `ngerii, pe Maica
Domnului o sl\vim, iar `n raport cu Sf=nta
Treime, o m\rim. (va urma)

Pe 15 august pr\znuim Adormirea Macii Domnului, cea mai bun\ mijlocitoare
a noastr\, mam\ a omenirii [i icoan\ a Bisericii,
prin faptul c\ L-a n\scut pe Hristos Dumnezeu.

23

BISERICA {I
SOCIETATEA

~n parohia B\se[ti, a avut loc sâmb\t\,
25 august, a IV-aa edi]ie a concursului
de [ah adresat copiilor [i tinerilor.

Toaca de la Oituz, simbol al credin]ei
[i eroismului românilor
100 de copii din ]ar\ [i str\in\tate
au participat, `n perioada 9 - 11
iulie, la Festivalul Interna]ional de
B\tut Toaca „C=ntecul care zide[te“, la Victoria, Bra[ov. Festivalul a debutat `n 1995, la `nceput
doar pe plan local. Din 2001,
festivalul a devenit unul na]ional,
iar din 2005 a c\p\tat un caracter
interna]ional, astfel c\ din 2007
festivalul a ajuns marc\ `nregistrat\.
~n acest an, la Festivalul Interna]ional de
Toac\, Alexandru, din Oituz, a ob]inut o
men]iune. Cu siguran]\ [i-ar fi dorit mai mult, dar
a fost con[tient c\ e greu s\-i dep\[e[ti pe cei care
exerseaz\ de ani buni aceast\ tehnic\ deloc facil\.
„Nu [tiu dac\ puteam s\ iau un premiu mai mare.
Sunt copii care merg la m\n\stire [i `nva]\ s\ bat\
toaca acolo. Eu am `nv\]at acas\ la p\rintele. M-am
apucat acum trei ani [i `mi place foarte mult“, a
explicat b\iatul, care `nva]\ la [coala din
Herestr\u. La cei 14 ani ai s\i, s-a apropiat mult
de p\rintele Ioan Bitir de la Groze[ti - Oituz, de
la care a `nv\]at nu doar tainele me[te[ugului
anun]\rii `nceperii serviciului religios, ci [i numeroase lec]ii de istorie a rom=nilor, dat fiind
faptul c\ toaca la care a exersat acest obiecei
cre[tinesc vechi de sute de ani este una unicat `n
toat\ Rom=nia.

Obuzul devenit toac\
Toaca de la Biserica „Sf. ~mp\ra]i“ din Oituz
este una deosebit\. Acum 30 de ani, c=nd am
venit preot aici, a[a am g\sit-o la biseric\, `n
clopotni]\. Este un obuz explodat din Primul
R\zboi Mondial, a c\rui form\ este cea pe care o

Toaca de la biserica „Sf. ~mp\ra]i“ din Oituz este un obuz explodat, r\mas din
primul R\zboi mondial, a c\rui form\ a permis `ntrebuin]area lui la biseric\.

vede]i. N-a t\iat-o nimeni, n-a rupt-o nimeni, a[a
a explodat pur [i simplu. Iar `nainta[ii au f\cut din
ea o toac\“, a declarat p\rintele Bitir. ~ntr-adev\r,
forma oarecum stranie a acestui obuz [i modul
cum [i-a schimbat destina]ia, te emo]ioneaz\ ca
rom=n cunosc\tor elementar al istoriei din acele
timpuri. „A fost aici, la biserica noastr\, de la
sf=r[itul primei conflagra]ii mondiale. Ne aminte[te tuturor de luptele eroice duse de osta[ii
no[tri la Oituz, de sacrificiul lor pentru idealul
na]ional. Iat\ cum, cu toate r\ut\]ile l\sate de
r\zboi, am g\sit [i un lucru bun, care este de folos pentru Biseric\ [i pentru to]i rom=nii din
aceast\ zon\“, a mai ad\ugat p\rintele care, la

festivalul de toac\, i-a uimit pe to]i cei prezen]i.
„Cu toaca aceasta am fost `n afara concursului,
deoarece a fost o `ntrecere pentru cele de lemn.
Dar `n biserica din Victoria, unde am c=ntat `n
seara din preziua concursului, to]i au fost suprin[i
s\ ne vad\. Pe l=ng\ semnifica]ia acestui obuz, ca
toac\ are o acustic\ deosebit\“, a precizat preotul de la Oituz, care a dat asigur\ri organizatorilor
c\ vor veni acolo, cu binecuv=ntarea ierarhului,
`n fiecare an. {i a[a, c=nd tineri din toate ]\rile
ortodoxe ale Europei vor veni la festival, vor
putea auzi cum sun\ [i toaca de la Oituz, un simbol al credin]ei, eroismului [i jertfelniciei
rom=nilor. (pr. Ctin GHERASIM)

~n parohia B\se[ti, s-a organizat un concurs de [ah pentru copii
~n parohia B\se[ti, a avut loc s=mb\t\, 25 august, a IV-a edi]ie a concursului de [ah adresat copiilor [i tinerilor. Competi]ia s-a derulat cu binecuv=ntarea
Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, [i a adunat la un loc 94 de participan]i.
Participan]ii au provenit din ora[ele Moine[ti, Com\ne[ti, One[ti, Bac\u
[i din comunele P=rjol, Scor]eni, Poduri, Balcani, As\u [i Solon].
Manifestarea a mai cuprins programe artistice (interpret\ri de muzic\ religioas\, executarea unor ritmuri de toac\, recitarea de poezii ce au caracter
religios-moralizator [.a.). La festivitatea de premiere a participat pr. Ciprian
Olteanu, secretar al Protopopiatului Moine[ti, care a transmis mesajul de
binecuv=ntare din partea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul. P\rintele
Ciprian Olteanu i-a felicitat pe copiii [i tinerii [ahi[ti, iar apoi a `nm=nat

c=[tig\torilor [ase cupe, 30 de medalii de aur, de argint [i de bronz, 30 de
diplome pentru premian]i [i 60 de diplome de participare, c\r]i biserice[ti [i
iconi]e. „Mul]umim Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul pentru arhiereasca
binecuv=ntare [i p\rinteasca purtare de grij\ [i p\rintelui Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti, pentru sprijinul acordat [i pentru grija [i
sus]inerea acestor activit\]i educativ-recreative cu copiii. Experien]a de anul
acesta ne-a `nt\rit convingerea c\ o competi]ie poate fi un prilej de comuniune, de apropiere sufleteasc\. Copiii au dovedit, `n cadrul concursului,
calit\]ile necesare unui bun [ahist, dar [i unui bun cre[tin, `mpletind armonios cuno[tin]ele `n [ah cu r\bdarea [i perseveren]a cre[tin\, respectul fa]\
de aproapele, `ncredere `n sine, unit\ cu modestia“, a declarat pentru „Ziarul
Lumina“ pr. paroh Dumitru Parfene.
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HRISTOS
~MP|RT|{IT
COPIILOR

15 august,

ziua când a plecat la cer Mama tuturor
Luna august `ncepe
cu dou\ s\pt\m=ni
`n care o cinstim `n
mod deosebit pe
Maica Domnului. Pe
15 august este s\rb\toarea Adormirea
Maicii Domnului,
cea mai mare s\rb\toare `nchinat\ ei.
De aceea, `nainte de
ea avem 14 zile de
post, `n care cei care
o iubesc pe Maica
Domnului ]in post, se
roag\ mai mult [i
particip\ la slujbele
deosebite `nchinate
N\sc\toarei de Dumnezeu `n aceast\ perioad\.
Maica Domnului a
fost mereu l=ng\ Fiul
ei, chiar [i dup\ ce a
crescut. Ea L-a urmat mereu, p=n\
c=nd a fost r\stignit pe Cruce. ~nainte
s\ moar\, Domnul Iisus l-a rugat pe
Sf=ntul Apostol Ioan s\ aib\ grij\ de
Mama Sa. De aceea, `n tot restul vie]ii
ei, Maica Domnului a locuit `n casa
lui Ioan. Aici era vizitat\ de Sfin]ii
Apostoli [i de ceilal]i ucenici, [i se
rugau `mpreun\. Astfel s-a format

Biserica, `n care Maica Domnului era
foarte important\. De aceea, c=nd a
murit, apostolii au venit din toat\
lumea pentru a-[i lua r\mas bun de la
cea care era acum Mama lor, a
tuturor.
Pe drumul spre cimitir, fariseii au pus
un grup de oameni s\ r\stoarne
sicriul. ~ns\ c=nd s-au apropiat,

Celor care au posibilitatea, le suger\m s\ urm\reasc\
un film de desene animate cre[tine, care ne arat\ cum
lucreaz\ Maica Domnului `n lume, purt=ndu-ne de
grij\ ca o mam\, chiar dac\ a p\r\sit lumea, pentru a
I se al\tura lui Hristos `n Cer. Filmul, intitulat
C\l\uzitoarea, poate fi vizionat on-line la adresa:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HJsTJW8B37Q

Pagin\ realizat\ de Otilia B+RG|OANU

Dumnezeu i-a orbit pe to]i, iar unuia
dintre ei, care ajunsese la sicriu, i-au
c\zut m=inile, r\mase lipite de acesta.
~l pute]i vedea [i `n icoana pe care o
ave]i de colorat. V\z=nd ce i s-a
`nt=mplat, omul a crezut imediat `n
Dumnezeu [i [i-a cerut iertare, iar
Dumnezeu l-a vindecat.
La moartea ei, Maica Domnului a fost
ridicat\ la cer de c\tre Fiul ei, Domnul
Hristos, dar ne-a promis c\ r\m=ne
mereu cu noi [i ne ajut\ ori de c=te ori
`i cerem ajutorul, pentru c\ ea este [i
Maica noastr\, a tuturor. (sursa: http:
//hristosimpartasitcopiilor.blogspot.ro)

~n ziua de 16 iulie, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a prezidat
Simpozionul cu tema „M
Modele de bune practici `n asigurarea de servicii
socio-m
medicale [i religioase“,, organizat la Centrul reziden]ial de `ngrijire
Sfântul {tefan cel Mare“,, Parohia Hârja.
a persoanelor vârstnice „S

REPERE

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, pentru luna iulie-august 2012
Duminic\ 1 iulie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a oficiat slujba de sfin]ire a
Catedralei „Duminica Tuturor Sfin]ilor“ din Negre[ti Oa[;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a oficiat Sf=nta
Liturghie hram la Catedrala „Duminica Tuturor Sfin]ilor“
din Negre[ti Oa[;
2 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
3 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, M-rea Varatic;
- a oficiat Slujba de `nmorm=ntare a monahiei Agafia
Barna, la M\n\stirea Varatic. A rostit cuv=nt de compasiune;
4 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: pr. Mihai Burlacu,
M\n\stirea Runc;
5-6 iulie
- a participat la lucr\rile [edin]ei Sf=ntului Sinod;
7 iulie
- a oficiat Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Sorin [i
Alina Macovei, la Biserica „Pogor=rea Duhului Sf=nt“
(armeneasc\), Roman. A rostit cuv=nt ocazional;
Duminic\ - 8 iulie
- a oficiat slujba de sfin]ire a A[ez\m=ntului social-filantropic „Sf. P\rin]i Ioachim [i Ana“, din Parohia M\gire[ti;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Na[terea
Maicii Domnului“, Parohia M\gire[ti. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom stavrofor pe PC pr.
paroh Sorin Mari[;
9 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Tomozei,
Protopop al Protopopiatului Bac\u; un grup de enoria[i
`nso]i]i de Pr. Constantin Toma, Parohia D\nceni; Pr.
Costel C`rlan, Parohia Cr\e[ti-Bac\u [i Pr. Nicolae Hurjui,
Parohia „~n\l]area Domnului“, Bac\u;
10 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
11 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Mihai Radu Bogdan,
Parohia Mesteac\n; Pr. Vasile S=rcu, Parohia „Sf. Trei
Ierarhi“, Bac\u, d-l Valentin Porea, Com\ne[ti; Pr. Ioan
Negoi]\, Protopop al Protopopiatului Sascut; Pr. Liviu
Vasile D\nil\, Parohia Bre[ti Sascut; Pr. Costel Mare[,
Protopop al Protopopiatului Moine[ti; Pr. Constantin
Tomozei, Protopop al Protopopiatului Bac\u;
12 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
13 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Negoi]\, Protopop al
Protopopiatului Sascut; Pr. Claudiu {o[u, Bac\u;
14 iulie
- a oficiat slujba de sfin]ire a unui a[ez\m=nt social-filantropic `n Parohia Schitul Frumoasa;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Na[terea Sf.
Ioan Botez\torul“, Parohia Schitul Frumoasa, Protopopiatul Moine[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.

- a hirotonit `n treapta de diacon pe teologul Valeriu
Porea, pe seama Bisericii de lemn „Sf. Mare Mucenic
Pantelimon“, din cadrul Centrului de recuperare [i reabilitare neuropsihiatric\, D\rm\ne[ti;
15 iulie
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“, filia Gura Cr\ie[ti, Parohia Cr\ie[ti,
Protopopiatul Sascut;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Gura Cr\e[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
16 iulie
- a prezidat Simpozionul cu tema „Modele de bune
practici `n asigurarea de servicii socio-medicale [i religioase“, organizat la Centrul reziden]ial de `ngrijire a persoanelor v=rstnice „Sf=ntul {tefan cel Mare“, Parohia
H=rja. A sus]inut o alocu]iune;
17 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe d-l Eduard Cozma;
18 iulie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Mare
Mucenic Emilian din Durostorum“, M\n\stirea Ciolpani,
Protopopiatul Buhu[i. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de ieromonah pe PC Ierod.
Vitalie (Vasile) Aldea [i ierodiacon pe PC monah Silvestru
(Ciprian)Teodorescu.

19 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de pomenire (st=lpi) pentru r\posata
Presv. Georgeta B=rliba, la Capela „Ioachim [i Ana“ din
Cimitirul Eternitatea Roman. A rostit cuv=nt de compasiune;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf=ntul Ilie“,
Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
20 iulie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat
Slujba de resfin]ire a Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“, M\n\stirea Agapia;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a oficiat
Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“, M\n\stirea Agapia;
22 iulie
- a oficiat Slujba de resfin]ire a Bisericii „T\ierea
Capului Sf. Ioan Botez\torul“, Parohia Ru[i-Valea Mare;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „T\ierea
Capului Sf. Ioan Botez\torul“, Parohia Ru[i-Valea Mare.
A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom pe PC Pr. paroh
C\t\lin Marius Acatrinei;
- a oficiat Slujba Tainei Cununiei tinerilor Eduard [i
Adina Cristina Cozma, `n Biserica „Sf. Nicolae“, Buhu[i.
A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
23 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ioan Bugu[, Parohia
Boi[tea II; Pr. Ioan Negoi]\, Protopop al Protopopiatului
Sascut; Pr. Ioan Ple[c\u, Parohia „Sf. Dumitru“-Narcisa,
Bac\u;
24 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
25 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
26 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

Resfin]irea bisericii Sfin]ilor Arhangheli
de la M\n\stirea Agapia
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a participat vineri
20 iulie, al\turi de IPS Mitropolit Teofan [i al]i ierarhi, la
slujba de resfin]ire a Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ a M\n\stirii Agapia. Al\turi de ierarhul eparhiei,
la evenimentele din incinta cunoscutei a[ez\ri monahale au
participat sute de b\c\uani. Prima manifestare cultural\ a
fost inaugurarea Muzeului de Art\ „Nicolae Grigorescu“,
dup\ care au urmat lansarea albumelor „Grigorescu la
Agapia“ semnat Marina Sabados, [i „Agapia `n fotografie
veche“ de c\tre directorul Direc]iei de Cultur\ Ia[i, dl
Vasile Munteanu, [i de c\tre dl C\t\lin Jeckel, directorul
Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
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Pe 27 iulie, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul
a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica
Sf. Mare Mucenic Pantelimon“,, Parohia
„S
Bere[ti-S
Sascut, Protopopiatul Sascut.
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Viorel Olah, Parohia
Ghime[ F\get; Pr. Nelu Ciobanu, Pr. Gheorghe Aniculoaie
[i Pr. Daniel Enea, Parohia „Sf. Nicolae“, Moine[ti;
27 iulie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Mare Mucenic Pantelimon“, Parohia Bere[ti-Sascut, Protopopiatul
Sascut. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\ (foto al\turat);
28 iulie
- a oficiat slujba de sfin]ire a Bisericii de lemn „Sf.
Mare Mucenic Pantelimon“, din cadrul Centrului de recuperare [i reabilitare neuropsihiatric\, D\rm\ne[ti;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica de lemn „Sf.
Mare Mucenic Pantelimon“, din cadrul Centrului de recuperare [i reabilitare neuropsihiatric\, D\rm\ne[ti. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Valeriu
Porea, pe seama Bisericii de lemn „Sf. Mare Mucenic
Pantelimon“, din cadrul Centrului de recuperare [i reabilitare neuropsihiatric\, D\rm\ne[ti;
29 iulie
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
30 - 31 iulie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

AUGUST
1 - 3 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
2 - 3 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
5 august
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia
IPS Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale [i
de Nord, a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan
Iacob Hozevitul“, din cadrul Seminarului Teologic
„Veniamin Costachi“, M-rea Neam];
6 august
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuv=nt de
`nv\]\tur\
8-10 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
12 august
- a participat ca delegat din partea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, la Slujba de sfin]ire a Bisericii armene[ti
„Sf=nta Maria“, Hagigadar, Suceava. A dat citire mesajului
transmis de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, cu acest
prilej: „Un moment solemn [i un eveniment misionar - 500
de ani de la sfin]irea m\n\stirii armene Hagigadar“
13 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Constantin Tomozei, protopop al Protopopiatului Bac\u, Pr. Constantin Florariu, Parohia
St\ne[ti; Pr. Liviu Vasile D\nil\, Parohia Bere[ti Sascut, Pr.
Ilarion M=]\, Parohia H=rja, d-l {tefan Diaconu, Bac\u;
14 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit vizita IPS Iosif, Mitropolitul Europei
Occidentale [i Meridionale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Baciu, Parohia
Soci; Pr. Iulian Neculai Mu[at, Parohia „Buna Vestire“,
Bac\u; Pr. Lauren]iu Stan, Parohia Sascut-sat;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Precista
Mare“, Roman [i Prohodul Maicii Domnului. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
15 august
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Precista“,
Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
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16 august
- a oficiat Sf=nta Liturghie la M\n\stirea „Adormirea
Maicii Domnului“, Varatic. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\
17 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Mare[, protopop
al Protopopiatului Moine[ti, d-l {enchea Liviu, d-l Ionu]
Avram [i d-l Vasile Poienaru din Bac\u;
18 august
- a oficiat slujba de pomenire la Biserica „Sf.
Nicolae“, Parohia B=ra;
Duminic\ 19 august
- a oficiat Slujba de sfin]ire a altarului Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului“, a a[ez\m=ntului social-filantropic [i a monumentului eroilor, din Parohia St\ne[ti,
Prot. Moine[ti. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului“, Parohia St\ne[ti;
- a oficiatTaina Cununiei tinerilor Ionu][i Ioana
Ple[c\u la Biserica „Sf. Dumitru“, Narcisa, Bac\u. A rostit cuv=nt ocazional;
20 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Romeo Sb=rcea, Parohia
Bl\ge[ti; Pr. Ioan Bugu[, Parohia Boi[tea II; Pr. Sebastian
Ghine], Parohia Poiana II; Pr. Vasile S=rcu, Parohia
„Sfin]ii Trei Ierarhi“, Bac\u; Pr. Vasile Ioan Pan]iru,
Parohia „Buna Vestire“, Tg. Ocna;
- a participat la `nt=lnirea de 35 ani a promo]iei de absolven]i ai Facult\]ii de Teologie, Bucure[ti, organizat\ la
M\n\stirea Dorna Arini, Suceava;
21 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
22 - 23 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
24 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Vasile Liche, Parohia
Poieni, Prot. Bac\u; Pr. Gheorghe Chirica, Parohia
Filipeni; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al Protopopiatului
Sascut; Pr. Petru Burduja, Parohia Bere[ti Sascut; Pr. Dan
Miloiu, Parohia M\n\stirea Ca[in I; Pr. Lauren]iu Stan,

Parohia Sascut sat; d-l Justinian Cimpoeru, Bac\u, d-l
Codrin Mihai Lasl\u, Bac\u;
- a oficiat slujba de pomenire (st=lpi) pentru Pr. Mihai
Gabor G\lu[c\, Parohia Solon], trecut la cele ve[nice;
26 august
- a oficiat Slujba de sfin]ire a picturii Bisericii „Sf.
Ilie“, T\t\r\[ti, Parohia Corni, Protopopiatul Sascut.
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf. Ilie“,
T\t\r\[ti, Parohia Corni, Protopopiatul Sascut. A rostit
cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe t=n\rul teolog
Codrin Mihai Lasl\u, pe seama Parohiei Fulgeri[,
Protopopiatul Sascut;
27 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe. Pr. Aurel C=rlan, Parohia
Vultureni;
28 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Nelu Ciobanu, Pr.
Gheorghe Aniculoae [i Pr. Daniel Enea, Parohia „Sf.
Nicolae“, Moine[ti; Pr. Vasile Ungureanu, Parohia
Dulce[ti; d-l Gheorghi]\ Ciobanu, Roman;
29 august
- a oficiat Sf=nta Liturghie la Biserica „Sf=ntul Dumitru“, cartier Narcisa, Bac\u. A rostit cuv=nt de `nv\]\tur\;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea Pogle];
30 august
- a oficiat Sf=nta Liturghie `n catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a `nt=mpinat pe credincio[ii care au adus racla cu
ve[m=ntul Cuvioasei Parascheva de la Ia[i pentru a fi
a[ezat `n Biserica „Sf. Parascheva“, Bl\ge[ti [i a oficiat
Slujba Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. A rostit
cuv=nt ocazional;
- audien]e [i lucr\ri birou;
31 august
- audien]e [i lucr\ri birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative `n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. R\zvan Petric\ Colpo[;
Parohia S\rata; Pr. Vlad Ungureanu, Parohia „Sf. Ioan“,
Bac\u; Pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului
Moine[ti; Pr. Bogdan Radu Mihai, Parohia Mesteac\n;
d-l Culi]\ T\r=]\, pre[edintele CJ Neam]. (a consemnat
arhid. Ciprian Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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