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Foto coperta 1
Slujba ~nvierii, oficiat\ de PS P\rinte Episcop ioachim B\c\uanul, a adunat [i anul
acesta la Catedrala arhiepiscopal\ „Sf. Cuvioas\ Parascheva“ din Roman mii de credincio[i veni]i s\ ia lumin\ din lumina sf=nt\ de la Ierusalim.
Foto coperta 4:
Anul acesta, s\rb\toarea Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena a fost marcat\
`n mod deosebit de credincio[ii din Bac\u, care au participat la o procesiune impresionant\, bucur=ndu-se de libertatea manifest\rii credin]ei c=[tigat\ acum 1700
de ani, prin Edictul de la Milan (foto: Bac\u, 19 mai 2013).

EDITORIAL
Redescoperirea [i tr\irea
valorilor perene ortodoxe
† IOACHIM B|C|UANUL,
Episcop-v
vicar al
Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului

~n cea de-a doua trimitere la
propov\duire a apostolilor,
Mântuitorul `i `ndeamn\ s\
fie preg\ti]i pentru lupta
duhovniceasc\ `narmându-se
cu armele spirituale, creionând astfel prototipul cre[tinului ce este `ntr-o continu\
lupt\ „nu `mpotriva trupului
[i a sângelui, ci `mpotriva
`ncep\toriilor, `mpotriva st\pâniilor, `mpotriva st\pânitorilor `ntunericului acestui
veac, `mpotriva duhurilor
r\ut\]ii“ (Efeseni 6, 12).
Aceasta este lupta `n care s-au
angajat atle]ii lui Hristos `n
pustiurile egiptene [i `n
sih\strii.
Lupta cre[tinului `n r\zboiul continuu cu
p\catul, cu patimile [i mai ales cu izvorul lor nu
este altceva decât o imitare a vie]ii lui Hristos, care
este echivalent\ cu lep\darea de sine [i asumarea
crucii ce devine simbol [i arm\ prin excelen]\ a
„unsului“ Domnului, a celui care prin moartea [i
`nvierea baptismal\ se `mbrac\ cu plato[a hristic\
[i se `nroleaz\ `n armia celest\ a celor care m\r[\luiesc spre `nviere [i `ndumnezeire.

Ortodoxia ca mod de vie]uire
autentic\
Dac\ via]a este o lupt\, atunci cre[tinul este
chemat s\ se angajeze nu doar `n vederea supravie]uirii sociale, ci mai ales `n perspectiva metavie]uirii `ndumnezeitoare, a dialogului haric-teandric, epectatic, `n care urcarea fiec\rei trepte
sfin]itoare `nseamn\ o nou\ izbând\ ce preg\te[te, la rândul s\u, ascetul pentru o nou\ provoanul V (XIII) nr. 5-6

care [i mai subtil\, dar [i pentru o r\splat\ inefabil\ [i o bucurie spiritual\ mai `n\l]\toare.
R\zboiul nev\zut la care s-au angajat asce]ii [i
misticii cre[tini este un mod firesc de vie]uire
pentru ace[tia [i credem c\ nu doar pentru ei, ci [i
pentru cre[tinul contemporan care este supus
unei presiuni mult mai complexe [i profunde.
~n]elegerea vie]uirii `n Hristos din aceast\ perspectiv\ [i `n ace[ti termeni ar putea facilita
asumarea condi]iei cre[tine a vie]ii `n contextul
secularizant al timpului aflat `n plin\ criz\ socioreligioas\. Via]a [i contextul etnic, social, economic [i politic pot fi `n]elese astfel ca o provocare posibil rezolvabil\, dac\ vom privi tot ceea
ce ne `nconjoar\ prin prisma valorilor cre[tine autentice, anima]i de o credin]\ dreapt\ [i o trezvie
alimentat\ de prezen]a haric\.

~ntotdeauna este nevoie de re`ntoarcere la
valorile [i principiile care au fundamentat
via]a cre[tin\, de `n]elegere [i asumare a entuziasmului ce a animat trupul ecleziastic al
lui Hristos `n epoca primar\ a cre[tinismului.
Cre[tinul este str\puns de gândul nostalgic al
re`ntoarcerii la starea de lumin\ baptismal\ de
fiecare dat\ când, sub epitrahil, renun]\ la
p\cat [i hot\r\[te s\-[i schimbe modul de
vie]uire, ca o continu\ metanoia sc\ldat\ de
lacrimile poc\in]ei curate. Acela[i lucru l-au
sim]it [i cre[tinii ardeleni [i români când,
dup\ Primul R\zboi Mondial, `n contextul
interetnic [i religios de atunci, au `n]eles s\-[i
restructureze axa valorilor [i s\ rea[eze
Ortodoxia, ca mod de vie]uire autentic\, `n
duhul Evangheliei [i al Sfintei Tradi]ii.
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Asocia]ia „O
Oastea Domnului“ nu este un organism
str\in sau separat de trupul BOR, ci face parte integrant\
din acesta, fiind o manifestare vie [i autentic\ a `nv\]\turii de
credin]\ a cultului [i normelor canonice specifice Ortodoxiei.

EDITORIAL

 Pertinen]a unei cereri
de acum nou\ decenii
Promotorul a ceea ce avea s\ se numeasc\
„Oastea Domnului“ a fost Iosif Trifa care,
chemat de mitropolitul Ardealului, Nicolae
B\lan, `n vederea reanim\rii vie]ii duhovnice[ti
ardelene, va `ngriji de via]a religioas\ a tinerilor
studen]i teologi [i `n acela[i timp va avea o bogat\ activitate cultural-religioas\ prin tip\riturile
de care s-a `ngrijit prin binecuvântarea aceluia[i
ierarh. ~nceputul acestei mi[c\ri duhovnice[ti
ortodoxe, ce mai târziu se va realiza ca asocia]ie
cu personalitate juridic\, este pus pe seama unui
eveniment personal din via]a preotului Trifa care,
hot\rând s\ lupte `mpotriva p\catelor care sec\tuiau vitalitatea duhovniceasc\ a românilor, `n
noaptea de Anul Nou a anului 1923 concepe `ntrun articol al ziarului „Lumina satelor“, `n primul
num\r, un `ndemn adresat cre[tinilor ortodoc[i de
a lupta cu aceste p\cate, asumându-[i principiile
[i modul de vie]uire desprinse din `ndemnurile
evanghelice. Acest voluntariat generalizat nu se
constituia ca protest fa]\ de dogma Bisericii sau
de administra]ia ei [i nu avea caracter inovator, ci
era o chemare la `mplinirea sincer\ a cuvântului
Evangheliei lui Hristos [i la lupta `mpotriva
p\catului, toate acestea realizându-se `n duhul [i
sub ascultarea Bisericii. A[adar, scopul acestei
mi[c\ri spontane cre[tine avea „un pronun]at caracter duhovnicesc, f\r\ a dep\[i hotarele Bisericii
[i ale Ortodoxiei“, cum avea s\ precizeze `nsu[i
ini]iatorul ei [i se referea la combaterea abaterilor
de la normele morale [i sociale.
Ini]iativa tipografic\ a preotului Trifa `[i
propunea redescoperirea [i tr\irea valorilor
perene ortodoxe, precum [i dinamizarea vie]ii religioase a clericilor [i mirenilor ce trebuia s\ se
constituie `ntr-o Ortodoxie militant\ fundamentat\ pe tr\irea `nv\]\turilor evanghelice, singurul
izvor ce putea face o Biseric\ vie [i lupt\toare.
Pentru a nu se l\sa loc posibilelor interpret\ri tenden]ioase, `n Mo]iunea din 12 septembrie 1937,
erau precizate inten]ia [i dezideratele acestei
mi[c\ri, care nu era un corp str\in `n trupul
Ortodoxiei, ci „un copil al ei ce s-a n\scut [i tr\ie[te sub aripa Bisericii [i care f\r\ a ad\uga `nv\]\turi dogmatice sau canonice care s\ fie peste
sau contra Bisericii, voia s\ tr\iasc\ mai intens
[i cu toat\ fiin]a, ie[ind din comunul vie]ii, regulile existente ale Bisericii“. Cu alte cuvinte, era
stipulat\ limpede dorin]a unei reforme fundamentale a vie]ii spirituale de tip mistagogic, marcate de taina R\stignirii, misterul euharistic [i
prezen]a lumin\toare a Logosului. Atitudinea militant\ a celor ce au r\spuns chem\rii preotului
Trifa este oarecum justificabil\ `n contextul interbelic al unui românism marcat de experien]a
tragic\ a r\zboiului [i de dorin]a reg\sirii identit\]ii cultural-religioase [i social-politice. Entuziasmul general al lumii de atunci, efervescen]a
intelectualit\]ii `n recuperarea idealurilor celor
mai `nalte specifice na[terii unei na]iuni indepen-

Anul acesta, `n ziua de 11 mai, la Biserica cu hramul „Sfântul Spiridon“
din Com\ne[ti, protopopiatul Moine[ti, a avut loc, cu binecuvântarea
PS Ioachim B\c\uanul, Adunarea pe ]ar\ a tineretului Oastei Domnului,
având ca tem\ „Tineretul `n misiunea Oastei Domnului“.
Prezent la deschiderea manifest\rilor, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
a adresat un cuv=nt de `nv\]\tur\ participan]ilor, accentu=nd nevoia de a p\stra
unitatea de credin]\ cu str\mo[ii no[tri, continu=nd tradi]ia l\sat\ de ace[tia

dente, f\cea ca imaginea cea mai specific\ emula]iei spirituale s\ fie cea a soldatului victorios
care tocmai scrisese istoria ]\rii prin jertfa sa.
Bra]ul necru]\tor al regimului comunist [i politica de partid a departamentelor cultelor au
`nfierat timp de patruzeci de ani aceast\ mi[care,
pentru ca `n perioada postdecembrist\, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s\ includ\ `n
activitatea sa misionar\ aceast\ mi[care ce era recunoscut\ ca „m\dular viu [i fidel al BOR“[i s\
oficializeze acest lucru printr-un act emis [i publicat `n num\rul 1 al ziarului „Vestitorul
Ortodoxiei“, `n 1990. Acest act nu face altceva
decât s\ certifice faptul c\ Asocia]ia „Oastea
Domnului“ nu este un organism str\in sau separat de trupul BOR, ci face parte integrant\ din
acesta, fiind o manifestare vie [i autentic\ a
`nv\]\turii de credin]\ a cultului [i normelor
canonice specifice Ortodoxiei, a[a cum ne-au
fost `ncredin]ate prin succesiune apostolic\ de-a
lungul a dou\ milenii.
~n prezent, `ntreaga activitate a asocia]iei se
desf\[oar\ cu binecuvântarea Sfântului Sinod al
BOR, iar membrii s\i sunt fii ai aceleia[i biserici
str\mo[e[ti, participând la serviciul religios liturgic din cadrul Bisericii Ortodoxe, organizând adun\ri duhovnice[ti `n lumina interpret\rii ortodoxe a
Evangheliei [i desf\[urând o bogat\ catehizare a
tinerilor ce sunt preg\ti]i pentru `n]elegerea [i promovarea valorilor fundamentale ale Ortodoxiei.

Ortodoxia ca mod de via]\ dezideratul „Oastei Domnului“
Anul acesta, la Com\ne[ti, pentru a marca
`mplinirea a 90 de ani de activitate misionar\ a
asocia]iei „Oastea Domnului“, s-au adunat tineri
cre[tin-ortodoc[i anima]i de acela[i sentiment entuziast al tr\irii vie]ii `n Hristos. Un moment festiv emo]ionant, care s-a constituit, `n acela[i timp,
`ntr-un bun prilej de a compara nivelul tr\irii
duhovnice[ti al genera]iei actuale, cu cel al genera]iei interbelice, când s-au ridicat primele voci
ale celor care m\rturiseau `ntr-un gând cuvintele
preotului Trifa: „Oastea Domnului este aflarea [i
vestirea lui Iisus Hristos Cel r\stignit“.
Aceast\ manifestare religioas\ de la Com\ne[ti trebuie contextualizat\ activit\]ii misionare
a Bisericii Ortodoxe, care `n aceast\ perioad\ de
timp, `n care fiin]a omului contemporan ajuns\ la
r\scruce este sfâ[iat\ de principii [i tendin]e ambigue [i contradictorii, propune ca solu]ie a ie[irii
din criz\ tr\irea autentic\ a mesajului biblic [i
modelul constantinian al biruin]ei prin cruce. Anul
acesta se `mplinesc 1700 de ani de când, prin
Edictul de la Mediolan (313 d.Hr.), ~mp\ratul
Constantin cel Mare, „instinctu divinitas“, elibereaz\ Cre[tinismul din lan]urile persecutorilor [i al
oprobriului legilor incriminatorii, din ilicitul stigmatizant, oferindu-i demnitatea [i legalitatea. Comemor\m 1700 de ani de când un edict imperial
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Este esen]ial ca cei `narma]i cu armele duhovnice[ti
ale lui Dumnezeu, care au pornit entuziasma]i `n
lupt\ cu r\utatea lumii acesteia, s\ nu se abat\ de la
calea-H
Hristos, ci s\ r\mân\ `n unitatea Bisericii.
 oficializa ceea ce timp de 250 de ani fusese perse- cru eclezial, privind prin fereastra deschis\ a tirului, `n cea a ascetului care se retrage `n pustiu
cutat [i surghiunit `n catacombe. Ca o s\mân]\ de
mu[tar, Cre[tinismul a `ncol]it `n m\dularele catacombelor preluând toate energiile hristice [i apostolice, iar prin Constantin cel Mare a crescut [i s-a
maturizat, dobândind unitate dogmatic\, liturgic\
[i canonic\, apoi sinodalitate [i identitate, prin recuperarea simbolului s\u emblematic: Crucea
r\stignirii. Astfel, Cre[tinismul devenea Biseric\
cre[tin\, iar un[ii Domnului `n]elegeau c\ aveau
aceea[i credin]\, cult [i disciplin\ canonic\, c\ erau
organiza]i `n acela[i trup viu ecleziastic, fiecare
m\dular `n parte cu darurile lui, dar fiecare slujind
la func]ionarea aceluia[i Trup condus `n chip
nev\zut de Hristos, Capul s\u.
Din aceast\ perspectiv\ a tensiunilor generate
de contextul politico-religios al Cre[tinismului
primar, am putea evalua Cre[tinismul [i pe fiecare cre[tin `n parte ca pe un organism c\lit `n
focul martirajului, a c\rui ran\ ad\pa idealurile
celei mai `nalte forme de vie]uire. Imaginea specific\ acestui cadru este cea a soldatului martirizat, a osta[ului `narmat cu crucea propriului
sacrificiu, a prietenului r\nit al Mirelui Hristos ce
arat\ `n icoan\ faptul c\ sacrificiul s\u are sens
doar prin raportarea la Hristos R\stignitul.
Astfel, evenimentele cultural-religioase de anul
acesta consacrate edictului constantinian, precum
[i cele legate de comemorarea a 90 de ani de misiune cre[tin\ a organiza]iei „Oastea Domnului“ se
`mbin\ armonios, devenind unitate [i evocând un
mod ascetic de vie]uire specific celui ce-l caut\ pe
Hristos [i vrea s\ se identifice `n lucrarea Sa.
Dezideratul „Oastei Domnului“ nu este altul
decât cel al cre[tinului autentic ce `n]elege
Ortodoxia ca pe un mod de via]\ [i se adap\ din
izvorul haric al cuvântului evanghelic, al cre[tinului care sondând `nl\untrul fiin]ei `[i caut\
izvorul ontologic al
na[terii sale `n
Hristos. Cre[tinul
este un lupt\tor cu
aten]ia mereu treaz\, un atlet ce alearg\ prin labirintul lumii acesteia
pentru a primi cununa sfin]eniei din
mâinile ~mp\ratului Hristos, un chip
mereu perfectibil
ce tinde continuu
spre a ajunge la asem\narea cu prototipul s\u, pregustând `nc\ din
lumea aceasta inefabilul tr\irii `n
Hristos, ce simte
timpul sacru `n
ritm liturgic [i p\[e[te `n spa]iul saanul V (XIII) nr. 5-6

icoanei care, prin culorile ei epifanice, coboar\
frumosul mistic `n inima lui. Gândirea cre[tinului
este simbolic\, iar hrana mistagogic\, pentru c\
`mplinirea fiin]ei sale ontologice nu poate fi alta
decât cea euharistic\.

Marturisitorii de ieri [i de azi
Actul mor]ii [i `nvierii lui Hristos este recapitulat `n fiecare experien]\ baptismal\, atunci
când neofitul se `mbrac\ `n haina luminoas\ [i
plin\ de har a lui Hristos, Lumina lumii [i
biruitorul mor]ii [i al p\catului. Una dintre
rug\ciunile botezului cere de la Dumnezeu puterea de a `nrola pe cel botezat `ntre osta[ii lui
Hristos: „{i-l f\ pe el osta[ al lui Hristos!“,
deoarece `mbr\carea `n Hristos ne a[az\ `n postura de fii ai luminii [i du[mani ai p\catului sau ai
[arpelui: „Te-ai f\cut osta[ al lui Hristos, ai luat
mare putere, sabie ascu]it\; cu ea `mpunge [arpele!“. Aceast\ lupt\ `n care este angajat cel nou
botezat, ca f\ptur\ nou\, nu este una `mpotriva
trupului [i a sângelui (Efeseni 6,13), ci imaginea
evanghelic\ a cre[tinului ce trebuie s\ lupte
`mpotriva uneltirilor diavolului cu armele duhovnice[ti ale lui Dumnezeu, având mijlocul `ncins cu adev\rul, `mbr\cat cu plato[a drept\]ii,
`nc\l]at pentru a fi gata de vestirea Evangheliei
p\cii, având pav\za credin]ei `mpotriva s\ge]ilor
vicleanului, coiful mântuirii [i sabia Duhului
care este cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6, 1117). Aceast\ `narmare duhovniceasc\ este recomandat\ efesenilor de c\tre Sfântul Apostol
Pavel care, la rândul s\u,lupta `mpotriva p\catului ca osta[ al lui Hristos (2 Timotei 4, 7-8).
Libertatea oferit\ cre[tinilor din 313 va produce
o schimbare `n ceea ce prive[te imaginea osta[ului
lui Hristos ce lupt\ pentru mântuire, din cea a mar-

pentru a ie[i `n `ntâmpinarea lui Hristos Judec\torul. Monahismul interiorizat contemporan nu exprim\ altceva decât aspira]ia spre Hristos prin lupta
unui martirio ascetic, ce tr\ie[te la intensitate maxim\ prezen]a lui Hristos printr-o lep\dare de sine
[i r\stignire fa]\ de lume `n vederea unirii mistice cu
Hristos. Astfel, ascetismul ridic\ pe om la o statur\
duhovniceasc\ specific\ f\pturii celei noi ce [i-a
schimbat prin metanoia `ntreaga fiin]\ [i a murit lumescului, lep\dându-se de hainele de piele pentru a
`nvia mistagogic `n lumina ve[mântului lui Hristos.
A[adar, martirul, osta[ul sau ascetul reprezint\
emblema efortului duhovnicesc `n perspectiva unirii mistice cu Hristos, fiind fiecare `n parte ipostas
ecleziastic ce r\mâne `n unitate de iubire comunitar\ izvorât\ din coasta r\stignit\ a lui Hristos.
Idealurile tinerilor angrena]i `n aceast\ mi[care
„eminamente duhovniceasc\“, asemenea idealurilor tinerilor ce au f\cut sau fac parte integrant\
[i din alte organiza]ii cre[tine, cum ar fi: „Rugul
aprins“, „Ascor“ etc. r\mân legitime [i binecuvântate doar `n m\sura `n care, vorbind lumii despre
Hristos, ei `[i vor aduce aminte c\ El este Domnul
istoriei Ce a murit [i `nviat [i Care ne-a l\sat testamentul de a tr\i `n comuniune de iubire, fiind m\dulare ale aceluia[i trup ecleziastic ce r\mâne viu
doar dac\ se hr\ne[te cu Trupul [i Sângele S\u [i
dac\, `n acela[i timp, vor p\stra ne`ntinat\ amintirea `nainta[ilor ce au primit [i transmis `nv\]\tura
evanghelic\ cu pre]ul vie]ii lor.
Este esen]ial ca cei `narma]i cu armele duhovnice[ti ale lui Dumnezeu, care au pornit entuziasma]i `n lupt\ cu r\utatea lumii acesteia, s\ nu se
abat\ de la calea- Hristos, ci s\ r\mân\ `n unitatea
Bisericii pe care `ns\[i prezen]a sa o recomand\:
„R\mâne]i `ntru dragostea Mea“. Chemarea
adresat\ acum 90 de ani tinerilor osta[i r\mâne la
fel de actual\ [i ast\zi [i ea este aceea[i pentru to]i cre[tinii de 2000 de ani:
„C\utarea [i aflarea
lui Hristos Cel r\stignit“, `ns\ aceasta
are sens nu doar ca
o sondare analitic\
a propriilor abisuri
sau ca identificare
a lui Hristos suferind din cauza c\derii morale a
aproapelui, ci mai
ales ca o chemare
la `ntâlnirea cu
Hristos cel `nviat,
biruitorul mor]ii
[i al p\catului, cu
Hristos cel ce a
zis mironosi]elor
[i prin ele tuturor:
„Bucura]i-v\!“.
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Seria de manifest\ri cultural-rreligioase sub egida
Zilele Episcop Melchisedec {tef\nescu“
„Z
a ajuns la cea de a treisprezecea edi]ie.

EVENIMENT

„Episcopul Melchisedec {tef\nescu
din nou `n mijlocul nostru“
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a organizat [i anul acesta,
`n perioada 15-16 mai,
o serie de manifest\ri
cultural-religioase sub
egida „Zilele Episcop
Melchisedec {tef\nescu“. Ajunse la cea de a
treisprezecea edi]ie,
manifest\rile dedicate
ilustrului ierarh s-au
desf\[urat anul acesta
pe tema „Ierarhul Melchisedec {tef\nescu [i
reafirmarea Ortodoxiei române[ti“. Cu cea
de a XIII-a edi]ie a
„Zilelor Melchisedec“
s-au deschis oficial [i
Zilele Municipiului
Roman.

La Roman,
cea de a XIII-a
edi]ie a
„Zilelor Episcop
Melchisedec
{tef\nescu“
a debutat `n
dup\-amiaza zilei
de miercuri,
15 mai, c=nd,
la Catedrala
arhiepiscopal\
„Cuvioasa
Parascheva“
din Roman
s-a oficiat
Slujba Vecerniei,
`ncheindu-se,
dup\ o scurt\
procesiune,
`n Paraclisul
Seminarului
Teologic din
Roman

Participan]ii la manifest\rile culturale organizate `n cadrul „Zilelor Melchisedec {tef\nescu“,
joi, 15 mai, au avut ocazia de a audia un concert de muzic\ sacr\ „Hristos a `nviat bucuria mea“, `n interpretarea Corului „Laudamus“ al Seminarului Teologic Ortodox Roman
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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~n cadrul Simpozionului „IIerarhul Melchisedec
{tef\nescu [i reafirmarea ortodoxiei române[ti“
au rostit alocu]iuni preo]i [i cadre didactice.

~n prima zi a manifest\rilor s-a desf\[urat
Simpozionul „Ierarhul Melchisedec {tef\nescu [i
reafirmarea ortodoxiei române[ti“, `n cadrul c\ruia
prof. univ. dr. Dan Zamfirescu a sus]inut conferin]a
cu tema „Episcopul Melchisedec {tef\nescu –
ctitor al studiilor de cultur\ veche româneasc\“.
Prelegerea prof. Dan Zamfirescu a fost urmat\ de
alocu]iuni sus]inute de preo]i [i cadre didactice

~n aceea[i sear\, a avut loc lansarea volumului
care cuprinde „Biografii“ ale unor personalit\]i,
scrise de Episcop Melchisedec {tef\nescu, edi]ie transliterat\
[i diortosit\ de arhim. Pimen Costea, exarhul administrativ al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ap\rut\ la Editura „Filocalia“

A urmat premierea elevilor
participan]i la Concursul
„Episcopul Melchisedec
{tef\nescu, personalitate
emblematic\ a culturii [i
spiritualit\]ii române[ti“,
dar [i a tinerilor seminari[ti
participan]i la Olimpiada
Na]ional\ de Religie pentru
Seminarii [i Licee
Teologice, care s-a
desf\[urat anul acesta la
Deva, `n perioada 8-11 mai.
Fiecare dintre reprezentan]ii
Eparhiei Romanului
[i Bac\ului s-a `ntors
de la Deva cu un premiu

S-au ad\ugat celor deja amintite
un miniconcert de muzic\ popular\
oferit de Diandra Bancu - reprezentanta
eparhiei noastre la sec]iunea interpretare
a unui cântec religios sau popular,
`n cadrul Concursului - spectacol
„Bucuria de a fi cre[tin,“ organizat
la nivelul Patriarhiei Rom=ne [i un vernisaj - expozi]ie de carte veche,
imagini, numismatic\ [i materiale documentare

anul V (XIII) nr. 5-6
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Când cânt\m «Hristos a `nviat», avem sentimentul
„C
c\ re`nvie episcopul Melchisedec `n sufletele noastre.
Hristos `nvie de fiecare dat\ când te re`ntâlne[ti
`n duh cu cei care au cântat slava ~nvierii.“

EVENIMENT

Manifest\rile au continuat joi, 16 mai, cu slujba Sfintei Liturghii arhiere[ti, oficiat\ `n catedrala din Roman,
de c\tre Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
al\turi de un impresionant sobor de preo]i [i diaconi, la care au fost prezen]i [i copiii beneficiari ai Centrului de zi
din cadrul Funda]iei „Episcop Melchisedec“ [i elevii Liceului Teologic „Melchisedec {tef\nescu“ din Roman

Concluziile manifest\rii au fost formulate de c\tre
PS Episcop Ioachim B\c\uanul, `n cuv=ntul rostit
cu aceast\ ocazie. Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, a men]ionat c\ manifest\rile dedicate
episcopului Melchisedec din acest an sunt legate
de Anul omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin
[i Elena. „~n aceste zile l-am adus din nou pe
episcopul Melchisedec {tef\nescu `n mijlocul
nostru. S\ nu uit\m c\ pomenirea lui se face `n
contextul ~nvierii. Când cânt\m „Hristos a `nviat“,
avem sentimentul c\ re`nvie episcopul
Melchisedec `n sufletele noastre. Hristos `nvie de
fiecare dat\ când te re`ntâlne[ti `n duh cu cei care
au cântat slava ~nvierii. ~n ultima vreme am dorit
s\ punem `n eviden]\ personalit\]ile marcante ale
culturii, ale neamului românesc [i ale spiritualit\]ii
noastre. M\ bucur c\ dup\ 13 ani exist\ o preocupare crescând\ pentru activitatea [i misiunea
episcopului Melchisedec {tef\nescu“,
a spus Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim.
Buletin oficial al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului
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La sediul Prim\riei Gârcina a avut loc
dezvelirea [i sfin]irea bustului vrednicului
de pomenire Episcop Melchisedec.

A XIII-a edi]ie
a „Zilelor episcop
Melchisedec“,
la Gârcina
~n contextul serb\rii celei de-a XIII-a
edi]ii a Zilelor „Episcop Melchisedec“,
la biserica din Gârcina, satul natal al
marelui ierarh, Preasfin]itul Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi
de un sobor de preo]i, a oficiat `n ziua
de 15 mai parastasul pentru familia
„p\rintelui“ autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române. Slujba de pomenire
a fost s\vâr[it\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `n prezen]a
a numero[i credincio[i, precum [i a
reprezentan]ilor autorit\]ilor jude]ene
[i locale. Cre[tinii din Gârcina au preg\tit pentru acest moment de rug\ciune produse tradi]ionale pascale, pe
care le-au oferit `ntru pomenirea episcopului Melchisedesc, a p\rin]ilor
Petru preotul [i Anastasia presbitera,
[i a familiei sale, manifestându-[i ast-

fel evlavia [i dragostea fa]\ de marele
ierarh de la a c\rui na[tere s-au `mplinit anul acesta 190 de ani. Dup\ rug\ciunile specifice, rostite de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, to]i cei prezen]i au mers `n procesiune la mormântul preotului Petru [i al presbiterei Anastasia, dup\ care s-au deplasat

Dup\ slujba Parastasului pentru episcopul Melchisedec, la
mormântul acestuia s-au depus coroane de flori. ~n
`ncheiere, Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul a ]inut
un cuvânt despre via]a [i activitatea distinsului membru al
Academiei Române [i ierarh de seam\ al Bisericii noastre

anul V (XIII) nr. 5-6

la sediul Prim\riei, unde au avut loc
dezvelirea [i sfin]irea bustului vrednicului de pomenire Episcop Melchisedec. Aici, reprezentantul autorit\]ii locale, primarul comunei Gârcina, a `nmânat diplome [i medalii tuturor celor
care s-au implicat `n derularea acestui
eveniment deosebit.

Preo]ii, `nso]i]i de credincio[i, au plecat `n procesiune `n
Parcul „Episcop Melchisedec {tef\nescu“, unde se afl\ [i
Centrul Social Multifunc]ional [i Centrul de Zi pentru copii

Pagin\ realizat\ de pr. Ctin GHERASIM
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Studiul culturii [i literaturii române vechi a avut
`n secolul al XIX-llea patru mari fondatori: Timotei
Cipariu, Episcopul Melchisedec {tef\nescu,
Alexandru Odobescu [i Bogdan Petriceicu Hasdeu.
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Episcopul Melchisedec – fondator al studiului
culturii [i literaturii române vechi
 Cuv=nt rostit `n cadrul Simpozionului „Ierarhul Melchisedec {tef\nescu [i reafirmarea Ortodoxiei
rom=ne[ti“, sus]inut la Roman, cu prilejul Edi]iei a XIII-a a „Zilelor Episcop Melchisedec {tef\nescu“ 
Istoria culturii [i literaturii române vechi are
ca obiect de studiu [ase secole din existen]a spiritual\ a românilor, `ntrucât ceea ce apar]ine literaturii propriu-zise nu se poate `n]elege f\r\ ansamblul realit\]ilor `n care [i din care aceasta a r\s\rit.

~ntemeietorii istoriei culturii
[i literaturii rom=ne vechi
Studiul culturii [i literaturii române vechi a
avut `n secolul al XIX-lea patru mari fondatori.
Ei au reprezentat patru direc]ii de cercetare [i au
l\sat urma[ilor patru mo[teniri pe care se cl\de[te
de atunci, o mare tradi]ie.
Ace[ti patru mari fondatori sunt: Timotei
Cipariu, Episcopul Melchisedec {tef\nescu,
Alexandru Odobescu [i Bogdan Petriceicu Hasdeu. I-am citat `n ordinea venirii lor pe lume, primul `n 1805, `n Ardeal, al doilea `n 1823, `n }ara
Moldovei, al treilea `n 1834, `n }ara Româneasc\
[i ultimul `n 1836 sau 1838 – datele sunt discutate – `n ceea ce, din 1812, devenise Basarabia.
La na[terea lor, România `nc\ nu ap\ruse pe hart\
[i vor fi cu to]ii chema]i s\ fac\ parte dintre cei ce
o vor `ntemeia [i o vor impune ca realitate inconfundabil\ `n cultura [i [tiin]a Europei.
Despre trei dintre ei avem numeroase monografii [i studii, spre deosebire de Episcopul Melchisedec, despre care ceea ce s-a tip\rit pân\
acum este mai pu]in decât degetele de la o mân\.
Dou\ teze de doctorat sus]inute `n ultimii ani stau
`nc\ nepublicate.
Primul care a pus `n lumin\ tocmai aceast\
parte din opera lui Alexandru Odobescu a fost cel
`mpreun\ cu care, din 1961 [i pân\ la `ncheierea
existen]ei sale p\mânte[ti, exact acum doi ani, la
14 mai, am lucrat pe acest ogor. Am reu[it s\
ducem cauza lui Neagoe Basarab de la contestarea general\ din 1961, la canonizarea din 2009,
cerut\, prima oar\, de G. Mih\il\, la Curtea de
Arge[, `n 1996. Ultima contribu]ie a celui care a
fost academicianul Gheorghe Mih\il\ s-a `ntâmplat s\ fie revizuirea versiunii date de Episcopul
Melchisedec, `n 1884, primei crea]ii originale `n
proz\ cu care, `mpreun\ cu „Pripealele“ lui Filotei de la Cozia, `ncepe literatura român\:
Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.
Cu acest prilej, cel mai mare slavist român al\turi
de Ioan Bogdan – `ntemeietorul slavisticii
române[ti ca disciplin\ [tiin]ific\ [i savantul
cunoscut [i recunoscut universal `n breasla sa – a
constatat cât de adânc\ era cunoa[terea slavonei
de c\tre fostul student [i magistru al Academie

Miercuri, 15 mai a.c, `n Sala de festivit\]i a Seminarului teologic de la Roman, a avut
loc Simpozionul „Ierarhul Melchisedec {tef\nescu [i reafirmarea Ortodoxiei Rom=ne[ti“

teologice din Kiev. Mi-a m\rturisit cu acest prilej
dorin]a de a-i consacra, la fel ca lui Alexandru
Odobescu1, un studiu `n care s\-l a[eze al\turi de
B. P. Hasdeu, ca fondator al slavisticii române[ti
[i precursor imediat, `mpreun\ cu acesta, al lui
Ioan Bogdan. Din voia Celui de Sus, n-a mai
ajuns s\-l scrie. Dar cred c\ m\rturia sa despre
slavistul Melchisedec sunt dator s\ o fac cunoscut\, la Roman, de peste un deceniu. Este ceea ce
ce ar putea fi socotit o parte din lupta noastr\
pentru supravie]uire ca na]ie „[i mai mult decât
atât“. Am folosit cuvintele celebre ale domnulitorului Moldovei Petru Rare[, cel care, `n semn
de recuno[tin]\ pentru ajutorul Sfintei Cuvioase
Parascheva, cu buc\]ica din moa[tele c\reia s-a
`ntors teaf\r `n 1541 pe scaunul Moldovei, i-a
dedicat m\rea]a catedral\ menit\ s\ ne aminteasc\ mereu de aceast\ minune, nu doar cu un
om, fie el [i domn, ci cu un neam [i o ]ar\, a[a
cum a ]inut s\ pun\ `n lumin\, chiar zilele acestea, vrednicul continuator al celor ce au `nscris
Romanul [i pe ierarhii s\i atât `n istoria neamului,
cât [i a culturii [i a [tiin]ei române[ti, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul.

Autor al celei dintâi pagini
de istorie a culturii române
Dac\ Episcopul Melchisedec {tef\nescu a
fost unul dintre cei patru stâlpi pe care s-a ridicat
`ntregul edificiu al unei [tiin]e despre trecutul

nostru ilustrat\ de atunci de atâtea mari figuri,
este o realitate c\ tot la Roman a p\storit [i cel
dintâi român cu care a ap\rut aceast\ atitudine: de
privire `n trecut [i de elogiere a celor ce s-au
nevoit spre a face din el unul de `nalt\ via]\ spiritual\ [i de crea]ie cultural\.
~ncepându-[i cronica sa fondatoare a istoriografiei na]ionale, Episcopul Macarie al Romanului, la data aceea `nc\ stare] la Neam]u, a ]inut
s\ aduc\ omagiul s\u anonimilor autori ai Letopise]ului de când cu voia lui Dumnezeu s-a `nceput
}ara Moldovei scriind: „Acestea, cele de pân\
acum, au fost alc\tuite `n chip fericit de acei scriitori care `naintea noastr\ s-au ar\tat iubitori de
`nv\]\tur\ [i ni le-au l\sat nou\, copiilor lor, cu
mult\ cinste. Iar de cine au fost lucrate ne este cu
totul ne[tiut, se vede c\ de iubitori de bine“ 2.
Din pana lui a izvorât cel dintâi portret de c\rturar român [i odat\ cu el cea dintâi pagin\ de istorie
a culturii române, dedicat\ mitropolitului Teoctist
al II-lea, propriul s\u `nv\]\tor, care, la 15 februarie
1528, a adormit `ntru Domnul, la adânci b\trâne]e,
„cel care ungea pe domni [i `nv\]\torul Moldovei,
mitropolitul chir Theoctist, `n p\storirea sa, la sfâr[itul soartei d\ruite lui de Dumnezeu [i [i-a schimbat numele `n marele chip `ngeresc, numindu-se
Teodor. Era b\rbat `nv\]at ca nimeni altul, cele vechi
[i cele noi le-a `nv\]at pân\ la cap\t [i a `ndeplinit
multe `nainte de plecarea lui c\tre Dumnezeu.
Din anii tineri fiind `n c\lug\rie, dup\ cei ce
m\rturisesc despre el, cunoscându-l bine, c\ era un
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Privit `n zarea istoriei [i pe m\sur\ ce-ll cunoa[tem
mai bine (...) Episcopul Melchisedec ni se `nf\]i[eaz\ ca
„ffarul luminos [i principele Episcopatului român“..

 f\c\tor de bine [i a fost egumen la Neam] aproape

17 ani [i ca episcop `n Târgul de Jos [adic\ la
Roman] a stat 8 ani `mplini]i [i `n scaunul de mitropolit a `mplinit 19 ani [i aproape 8 luni; tot cursul
anilor str\daniei lui `ntru Hristos 60 [i ceva mai
mult. {i a plecat p\rintele pe drumul cel lung, ca s\
primeasc\ r\splata dreapt\ pentru truda sa de la
judec\torul cel drept. {i nimeni s\ nu m\ b\nuiasc\
c\ laud `n acest chip pe p\rintele meu sufletesc [i pe
`nv\]\torul meu, c\ci to]i cei ce cuget\ bine vor
folosi acelea[i cuvinte ca [i mine. C\ci dac\ cel ce
scrie despre cele ce se petrec `n afar\ este fericit, cu
atât mai mult cel ce se `ngrije[te de cele mai `nalte
va fi cu totul vrednic [i de cunun\. Dac\ eu, cel care
m-am hr\nit cu cuvintele lui duhovnice[ti ca [i cu
lapte [i am fost `nv\]at de dânsul cu dragoste p\rinteasc\, oare nu voi fi vrednic de ocara robului lene[
care a ascuns talantul, near\tând roadele trudei sale
[i n-a[ scoate la lumin\ virtutea b\rbatului [i nu a[
face cinste, dup\ puterile mele, p\rintelui iubitor de
copil? Dar acestea cu atât mai mult dup\ ce a primit
pace dup\ str\daniile sale. Acest sfânt r\posat p\rinte a fost `ngropat `n chip prea cuvios la Neam],
`n mân\stirea `n care din tinere]e a fost `nchinat lui
Dumnezeu, cu ale c\rui rug\ciuni Dumnezeu s\ ne
fereasc\ de rele, amin.“ (p. 95 – 96)
Pe acela[i scaun arhieresc de la Roman vor
trece dup\ aceea marele c\rturar [i str\lucitul artist
miniaturist Anastasie Crimca, apoi unul dintre
„clasicii literaturii române vechi“ a[a cum `l va
numi George Iva[cu pe Sfântul mitropolit Dosoftei,
fondatorul poeziei române[ti [i primul ei reprezentant de geniu. Iar, dup\ mai bine de un secol,
marele Veniamin Costachi, f\r\ de care nu se poate
scrie [i `n]elege rena[terea modern\ a românilor.
Dar cel ce nu doar va trece, ci va r\mâne, precum Macarie `n veacul al XVI-lea, va fi Episcopul Melchisedec.

Contribu]ii la „reconstituirea
na]ionalit\]ii române“
Privit `n zarea istoriei [i pe m\sur\ ce-l
cunoa[tem mai bine pe cel `mpins prematur `n
groap\ de politicienii vremii, Episcopul Melchisedec ni se `nf\]i[eaz\ nu numai „farul luminos [i
principele Episcopatului român“ – cum l-a caracterizat cel mai `n m\sur\ s\ [tie a cânt\ri oamenii
[i a-i a[eza `n istorie, fiindc\ este el `nsu[i creator
al apogeului istoriei noastre, Ion I. C. Br\tianu –,
ci acea uria[\ prezen]\ bisericeasc\ din istoria
României moderne pentru care va trebui s\ treac\
aproape un secol pân\ s\-i apar\ perechea `n titanul supravie]uirii noastre sub osânda Ialtei:
vrednicul de pomenire [i de `n\l]are `n aceea[i
ceat\ a sfin]ilor, Patriarhul Justinian Marina.
~ntr-o vreme când `nnoirile, uneori necesare,
dar alteori amenin]ând s\ nimiceasc\ tot ce ne-a
]inut [i ne mai ]ine `n fiin]\ prin valurile vr\jma[e
ale istoriei, dominau realitatea politic\ [i puteau
face din România visat\ de genera]iile succesive
o ]ar\ locuit\ de in[i f\r\ con[tiin]a unui trecut [i
incapabili de a-[i cuceri un viitor, au existat
anul V (XIII) nr. 5-6

C\rturarul episcop Melchisedec a fost pentru cultura rom=n\
un deschiz\tor de drumuri `n multe domenii ale cunoa[terii

câ]iva oameni `n stare s\ se ridice `mpotriva valului r\[luitor [i s\ hot\rasc\ ei, [i nu acest val,
cursul ulterior al vie]ii române[ti, prin opera
scris\ [i prin faptele lor culturale. Iar `n cazul
Episcopului Melchisedec, [i prin rolul decisiv
avut `n constituirea unei Bisericii Ortodoxe
Române capabile s\ continue, [i `n era modern\,
oricât de lovit\ [i s\r\cit\, lucrarea multisecular\
pentru mântuirea neamului.
~n timp ce canonicul Timotei Cipariu lucra la
`ntemeierea filologiei române `n Blajul s\u grecocatolic, `nconjurat de o vast\ bibliotec\, dar pe un
p\mânt apar]inând `mp\ratului de la Viena, Ale-

xandru Odobescu, Episcopul Melchisedec {tef\nescu [i B. P. Hasdeu f\ceau fa]\ acestui t\v\lug ce
c\lca nu numai sechelele domina]iilor str\ine (de
alt\ religie [i confesiune, dar [i pravoslavnice), ci [i
mo[tenirea semi-milenar\ l\sat\ de voievozii [i
c\rturarii unui trecut deloc u[or, dar `nc\rcat de o
glorie nici pân\ azi suficient cunoscut\ de urma[i.
Partea de merit ce le revine, pe t\râmul
cunoa[terii [i salv\rii acestui trecut, lui Alexandru Odobescu [i B. P. Hasdeu, este bine cunoscut\. Aceluia[i academician Gheorghe Mih\il\ `i dator\m reeditarea integral\, `n 1983, dup\
un secol [i cinci ani de la prima apari]ie, a monu11



Explorarea sistematic\ a uria[ului tezaur de manuscrise slavone
l\sat de c\rturarii veacurilor XIV – XVI (..) apar]ine,
ca direc]ie de cercetare, Episcopului Melchisedec.

 mentului principal `n\l]at de B. P. Hasdeu
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vechii noastre culturi sub titlul Cuvente
den b\tr\ni.
Despre B. P. Hasdeu a scris Eminescu,
la apari]ia noii serii din „Columna lui
Traian“, ceea ce poate fi spus [i despre to]i
ceilal]i, inclusiv despre Episcopul Melchisedec: „Am putea zice c\ e lupta de toat\
ziua pentru toate bunurile na]ionalit\]ii
noastre. Ceea ce se dezgroap\ prin aceste
documente istorice [i lingvistice nu sunt
doar numai materialuri de interes arheologic, ci e România `ns\[i, e geniul poporului românesc de pe care se `nl\tur\
p\turile suprapuse de ruine [i barbarie.
Fiece pas `nainte se face aci `n `n]elesul
reconstituirii na]ionalit\]ii române [i pentru ca ea `ns\[i s\ se recunoasc\ pe sine,
s\-[i vie `n fire“ 3.
Opera [tiin]ific\ [i totodat\ aceast\ „reconstituire a na]ionalit\]ii române“,
apar]inând Episcopului Melchisedec, a
`nceput cu a[ezarea temeliilor unei alte
discipline [tiin]ifice, care va cunoa[te o
`ndelung\ [i rodnic\ traiectorie ilustrat\ de
figuri precum Nicolae Iorga, Ioan Lupa[,
{tefan Mete[, Silviu Dragomir, Nicolae
M. Popescu, Nicolae {erb\nescu [i Mircea
P\curariu: Istoria Bisericii Ortodoxe
Române. Adic\ tocmai a m\tcii culturii
noastre din epoca veche.
Acum mai bine de un secol Episcopul Melchisedec

articole de istorie, unde ocup\ paginile 15 –
94. El are `n centru tocmai textul mitropolitului Gheorghe al IV-lea, care-i d\ prilej
`nv\]atului bizantinolog s\-[i arate m\iestria
sa de critic al produselor istoriografiei române[ti, dar – ironie a vie]ii – o descoperirea ulterioar\ a istoricului {erban Papacostea va demonstra c\ exist\ totu[i un sâmbure
de adev\r, inatacabil chiar [i de acidul criticii sale.

A trasat f\ga[e de cercetare
valabile `nc\

~n dou\ alte lucr\ri – monografia `nchinat\ mitropolitului Iosif I de arhimandritul
Ciprian Zaharia `n 1987, dar mai ales `n
cartea deosebit de temeinic\ dat\ la lumin\
de Editura Doxologia din Ia[i, intitulat\
Icoana bizantin\ a Maicii Domnului de la
mân\stirea Neam], apar]inând actualului
stare] al Bistri]ei, p\rintele arhimandrit
Luca Diaconu – g\sim dovada adâncimii [i
str\baterii prin timp a brazdei trase, `n
urm\ cu 136 de ani, de Episcopul Melchisedec.
La fel de adânci [i capabile s\ devin\
f\ga[e de cercetare pân\ `n zilele noastre
sunt alte trei contribu]ii fondatoare ale
Episcopului Melchisedec:
~n 1883 el a publicat mai `ntâi `n
d\dea la lumin\ una dup\ alta, primele monografii „Revista pentru istorie, arheologie [i
Primele monografii
`nchinate unor episcopii: celei a Hu[ilor, filologie“, anul I, a lui Grigore Tocilescu,
apoi `n extras de 65 de pagini format mare
`nchinate unor episcopii
`n 1869, [i a Romanului, aceasta `n dou\
[i cu litera destul de mic\, ceea ce sub tivolume, `n 1874 [i 1875 tlul mai mult decât modest O visit\ la
Fa]\ de ceea ce se f\cuse peste mun]i
câteva mân\stiri [i biserici antice din
de c\tre Samuil Micu [i Petru Maior, `ntrucât acolo istoria Bisericii se acoper\ aproape m\rturie despre un moment de `n\l]are [i glorie Bucovina reprezint\ una dintre cele mai mari
total cu istoria unui neam lipsit de stat propriu, [i româneasc\, readus astfel `n con[tiin]a contempo- contribu]ii, nu doar la [tiin]a României modunde Biserica fusese singurul spa]iu de respira]ie, ranilor `ntr-o vreme de ocupa]ie str\in\ [i de erne, ci [i la viitorul ei politic realizat odat\ cu
hran\ [i afirmare a unei na]iuni doar „tolerate“ de sc\dere. Cel dintâi care i-a `nchinat un studiu mod- Marea Unire. Prin aceast\ lucrare, Episcopul
cei `nst\pâni]i cu sabia asupra p\mântului, eram, ern acestui text capital din secolul al XVIII-lea a Melchisedec a pus bazele unei `ntregi direc]ii de
f\r\ `ndoial\, la est de Carpa]i, `n urm\ cu fost Episcopul Melchisedec, urmat [i aici, ca `n lucru `n care se ilustrase deja Alexandru
aproape un secol, atunci când Episcopul multe altele, de marele `nv\]at rus, român dup\ Odobescu prin studiul s\u, am zice epocal, despre manuscrisele [i c\r]ile mân\stirii Bistri]a
Melchisedec d\dea la lumin\, una dup\ alta, mam\, Alexandru Ivanovici Ia]imirski.
din Oltenia. Dar nu trecuse de el. Explorarea
primele monografii `nchinate unor episcopii:
~n
capitolul
intitulat
Documentul
mitropolitusistematic\ a uria[ului tezaur de manuscrise
celei a Hu[ilor, `n 1869, [i a Romanului, aceasta
`n dou\ volume, `n 1874 [i 1875. De atunci lui George despre autocefalia Bisericii Moldovei, slavone l\sat de c\rturarii veacurilor XIV – XVI
monografiile de episcopii au ajuns s\ umple o de la paginile 86 – 100, este abordat, pentru pri- [i prin care cultura noastr\ s-a impus `n prim
bibliotec\. Dar [irul lor `ncepe tot cu cele dou\ ma oar\ `n [tiin]a modern\, acest text [i este edi- plan pentru trei secole [i jum\tate, `n aria de
tat integral cu alfabetul latin.
tradi]ie bizantino-slav\, apar]ine, ca direc]ie de
apar]inând Episcopului Melchisedec.
Alexandru Ia]imirski `i va consacra la rându-i, cercetare, Episcopului Melchisedec.
~n cea de a doua g\sim prima sa contribu]ie
Opera `nceput\ de Episcopul Melchisedec
esen]ial\ privind un text definitoriu pentru istoria `n 1903, studiul `n limba rus\ Ecouri moldovene[ti ale legendelor moscovite despre darurile prin acest studiu, completat cu marea carte din
literaturii. Este celebra, `n vremea rena[terii moderMonomahului – publicat `n „Jurnalul Ministerune, istorie a mitropolitului Moldovei Gheorghe al lui Educa]iei Na]ionale“ de la Moscova, octom- 1885 despre mân\stirile din Moldova [i cu cataIV-lea, despre icoanele de la Neam]u [i Bistri]a, brie, 1903, p. 347 – 390. ~n 1964 se va publica `n logul manuscriselor de la Neam]u, va fi continud\ruite lui Alexandru cel Bun de `mp\ratul Ioan al volumul Cultura moldoveneasc\ `n timpul lui at\, cu rezultate omologate universal, de AlexanVIII-lea Paleologul. Acest text, care a hr\nit mân- {tefan cel Mare, `ngrijit de Mihai Berza, cel mai dru Ia]imirski, cel care ne apare drept cel mai
dria na]ional\ modern\ [i a inspirat penelul de artist amplu studiu bizantinologic al profesorului [i vi- str\lucit emul [i continuator al s\u, dar din cuplastic, dar [i de prozator, al lui Gheorghe Asachi, itorului academician Alexandru Elian, intitulat prinsul [tiin]ei ruse, ceea ce i-a permis s\-[i câ[fusese editat pentru prima oar\ `n 1836, la Neam], Moldova [i Bizan]ul `n secolul al XV-lea, studiu tige un loc trainic `n slavistica mondial\ pân\ azi,
ca anex\ a vie]ii stare]ului Paisie, desigur la `ndem- reeditat `n 2003 `n volumul Alexandru Elian, `n special cu monumentala carte din 1905, Manul Mitropolitului Veniamin Costachi. Era o Bizan]ul, Biserica [i cultura româneasc\. Studii [i nuscrise slave [i ruse din bibliotecile române[ti.
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Ceea ce se cere `ns\ neap\rat amintit (...) este faptul c\ literatura,
devenit\ acum universal\, despre una dintre cele mai celebre
expresii ale sfin]eniei ortodoxe, Sfânta Cuvioasa Parascheva,
`ncepe cu un titlu semnat de Episcopul Melchisedec.

La Centrul eparhial de la Roman, o `ntreag\ sec]iune din cadul Muzeului de obiecte biserice[ti
`i este dedicat\ episcopului Melchisedec {tef\nescu



Pe t\râmul culturii române va trebui s\
a[tept\m `ns\ [ase decenii teza de doctorat a lui
Emil Turdeanu, despre manuscrisele epociii lui
{tefan cel Mare, [i studiile sale franceze din exil,
reunite `n 1985 de editorul I. Brill din Leiden sub
titlul Études de littérature Roumaine et d’écrits
slaves et grecs des Principautés Roumaines. Iar
`n ]ar\, catalogul lui P. P. Panaitescu consacrat
fondului de manuscrise slave al Bibliotecii
Academiei Române, din care primul volum, cu
primele trei sute de piese, va ap\rea `n 1959, iar
al doilea, cu alte 300, postum, `n 2003, `n revizia
Dalilei Aram\ [i a lui G. Mih\il\.
Peregrinarea lui Melchisedec din 1883-1885
[i a lui Ia]imirski din primii ani ai secolului
urm\tor va fi reluat\ de slavistele Olga Stoicovici
[i Elena Lin]a, ale c\ror cataloage de manuscrise
din Bucure[ti, Ia[i, Cluj-Napoca [i Bra[ov n-au
fost `ns\ socotite demne de alt\ form\ de publicare decât a litografierii de c\tre Facultatea de
limbi [i literaturi str\ine a Universit\]ii din
Bucure[ti. Mai noroco[i au fost regreta]ii Radu
Constantinescu [i Valentina Pelin, primul cu
volumul Texte Române[ti `n arhive str\ine publianul V (XIII) nr. 5-6

cat `n 1977 de Direc]ia general\ a Arhivelor statului din Bucure[ti, a doua cu Catalogul general
al manuscriselor moldovene[ti p\strate `n URSS
(sec. XIV – XIX), ap\rut la Chi[in\u, Editura
{tiin]a, 1989. De la Ia]imirski pân\ la Valentina
Pelin, pa[ii tuturor au apucat pe drumul ar\tat [i
c\lcat `ntâia oar\ de Episcopul Melchisedec!

Cu el `ncepe marele „inventar“
al mo[tenirii veacurilor trecute
Dar ceea ce a f\cut `n 1883 acest veritabil
Columb al continentului numit marea cultur\
român\ de limb\ slavon\ era mai mult decât
[tiin]\. Era o readucere, pe calea [tiin]ei, `n
con[tiin]a român\ modern\, a p\mântului h\cuit
din Moldova lui {tefan cel Mare de marile puteri
ale vremii [i dat `mp\ratului cu capitala `n Viena.
Bucovina, ca tezaur de cultur\, era readus\ [i redat\ adev\ra]ilor ei proprietari [i, totodat\,
Episcopul Romanului o str\b\tea `n numele tuturor, a[a cum gestul s\u va fi reeditat, nu peste
mult\ vreme, de tân\rul Nicolae Iorga, profetul
Marii Uniri [i unul dintre f\uritorii ei. Când va

scrie cartea sa despre Bucovina ocupat\, Nicolae
Iorga va c\lca pe urmele lui Melchisedec!
S-a `ntâmplat ca `n aceast\ istoric\ excursie ce
i-a dat prilejul Episcopului Romanului s\ descopere chipul adev\rat al marelui {tefan pe Tetraevanghelul de la Putna, unde este `nf\]i[at
`ngenuncheat la picioarele Maicii Domnului, s\
fie `nso]it de profesorul Grigore Cre]u. Adic\ de
cel c\ruia `i dator\m descoperirea a dou\ manuscrise capitale: ceea ce s-a numit „Codicele
Vorone]ean“, dup\ locul unde a fost g\sit, precum
[i cel mai vechi manuscris al cronicii lui Grigore
Ureche, decisiv pentru problemele legate [i de
acest monument al literaturii noastre, `nc\ supus
`ncerc\rii de furt de la genialul s\u autor `n folosul imbecilului veninos Simion Dasc\lul, cel cu
românii descenden]i ai tâlharilor de la Roma.
Publicarea edi]iei acestui manuscris [i a studiului
`nso]itor, de va vrea Dumnezeu chiar anul viitor,
`mi va permite s\ pun cap\t [i acestei seculare
abera]ii istorico-literare române[ti. Voi fi astfel, [i
va fi `ntreaga cultur\ român\ beneficiara c\l\toriei
bucovinene din 1883 a Episcopului Melchisedec.
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La Roman, avea s\ se scrie, de c\tre Episcopul Melchisedec,
cea dintâi monografie modern\ `nchinat\ vie]ii, moa[telor
[i minunilor Sfintei Cuvioase Parascheva.



Cu Episcopul Melchisedec `ncepe deci
marele „inventar“ al mo[tenirii veacurilor trecute. Iar ceea ce f\cuse `n Moldova `nstr\inat\, va
continua, cu Moldova r\mas\ la noi, `n a doua lui
carte de enorm\ importan]\ dup\ monografiile
episcopale: Noti]e istorice [i arheologice adunate
de pe la 48 mân\stiri [i biserici antice din Moldova, publicat\ `n 1885. Din nou va c\lca pe
urmele sale Nicolae Iorga, atunci când va publica
cele dou\ volume de inscrip]ii din bisericile
României. Dar aici este vorba, iar\[i, de mult mai
mult decât spune titlul.
A face lista complet\ a tuturor contribu]iilor
Episcopului Melchisedec la „dezgroparea“ [i salvarea de uitare a mo[tenirii unice [i glorioase
l\sate `n principal de oamenii apar]inând institu]iei sale eclesiale, ar `nsemna s\ pretind un sfert
din timpul alocat `ntregii noastre sesiuni. M\ limitez la a cere Preasfin]itului Episcop Ioachim
B\c\uanul, ini]iator [i diriguitor al ei, `n numele
tuturor „vechi[tilor“ români câ]i am mai r\mas,
ca `n seria de volume ale monumentalei reedit\ri
a operei marelui predecesor s\ nu lase la urm\
aceast\ parte care-l recomand\ `n deplin\tatea
imaginii lui de `nv\]at [i de ierarh ce nu a desp\r]it niciodat\ slujirea lui Dumnezeu de aceea a
neamului românesc, la fel ca to]i marii s\i
`nainta[i.
Ceea ce se cere `ns\ neap\rat amintit – [i cu
asta voi `ncheia – este contribu]ia sa de pionier la
studierea [i cunoa[terea literaturii române de
limb\ slavon\, precum [i faptul c\ literatura, devenit\ acum universal\, despre una dintre cele
mai celebre expresii ale sfin]eniei ortodoxe,
Sfânta Cuvioasa Parascheva, `ncepe cu un titlu
semnat de Episcopul Melchisedec.
~n 1884, Episcopul Melchisedec, primul ierarh ortodox membru titular al Academiei
Române, a prezentat comunicarea despre Grigorie }amblac, `n care a editat pentru prima oar\ [i
a tradus `n române[te Mucenicia Sfântului Ioan
cel Nou, atribuit\ acestuia. Universal cunoscut\,
universal citat\, acesta lucrare a creat un mit literar adoptat de urgen]\ [i sus]inut cu str\[nicie [i
azi de c\tre cei interesa]i: c\ marele c\rturar bulgar – despre care `ntre timp s-a scris o bibliotec\,
dar primele dou\ titluri cu care debuteaz\ bibliografia sunt unul rusesc, nu important, [i cel
românesc, cu un enorm ecou – ar fi autorul primei noastre opere literare `n proz\, o capodoper\
a hagiografiei r\s\ritene, cu r\spândire `n toat\
lumea slav\ [i cu patru traduceri/prelucr\ri
neogrece[ti. Chiar dac\ cea care l-a f\cut celebru
peste hotare dintre scrierile sale nu mai r\mâne `n
picioare `n tezele principale, prezen]a lui }amblac `n Moldova lui Alexandru cel Bun [i paternitatea Muceniciei Sfântului Ioan cel Nou neputând fi demonstrate, aceasta nu-i poate r\pi meritul de a fi fost primul editor al scrierii dup\ cea
mai veche copie cunoscut\, a lui Gavriil Uric,
precum [i cel ce ne-a dat prima ei traducere `ntr-o
limb\ modern\, cu aproape un secol mai `nainte
ca Penio Rusev [i Anghel Davidov s\ o traduc\ [i

`n bulgar\ [i `nainte de traducerea par]ial\ `n
german\ a lui
Ziglauer. Cu acest amplu memoriu academic,
din 1884, Melchisedec a devenit un nume al
slavisticii universale, omologat ca atare al\turi de B. P. Hasdeu. El a deschis
drumul lui Ioan Bogdan, care descoperind [i editând cronicile `n limba slavon\ `n 1891, 1895 [i
1909, le-a tradus `n române[te, repetând astfel
ceea ce f\cuse `n 1884 Melchisedec pentru
Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou.
Opera celor doi va fi des\vâr[it\ abia `n 1959
[i 1966 de P. P. Panaitescu [i Gheorghe Mih\il\
care vor traduce primul par]ial, al doilea integral,
fragmentele p\strate din originalul slavon al
~nv\]\turilor lui Neagoe Basarab – cea mai ampl\
oper\ unitar\ alc\tuit\ vreodat\ `n limba lui Chiril
[i Metodie. Din nou `i g\sim, pe to]i, `n[ira]i pe
brazda tras\ de Episcopul Melchisedec.

Contribu]ia la amplificarea
cultului Cuvioasei Parascheva
Acum se `ntâmpl\ ca aceast\ a 13-a edi]ie a
„Zilelor Melchisedec“ s\ ne g\seasc\ angaja]i
`ntr-o lucrare ce dep\[e[te cu mult tot ceea ce s-a
f\cut pân\ acum `n leg\tur\ cu marele ierarh al
Romanului, sfâr[it, ca [i Eminescu, prematur sub
povara aceleia[i sarcini, revenit\ `n zilele noastre
la maxima ei urgen]\ – de a salva neamul românesc pe toate c\ile posibile, cea mai veche, `ncercat\ [i mai eficient\ dovedindu-se, `nc\ de la
{tefan cel Mare, aceea de a-L angaja prin
rug\ciunile noastre pe `nsu[i Dumnezeu, cu
sfin]ii S\i.
~n aceste zile `n care reperele na]ionale par a
se disipa, s-a „`ntâmplat“ – dac\ `ntâmplare este
a[a ceva – s\ fie redescoperit\ acea p\rticic\ din
moa[tele Sfintei Parascheva despre care Sfântul
Dosoftei, `n Vie]ile sfin]ilor, spune c\ se afl\ la
Catedrala episcopal\ din Roman. Odat\ cu
aceast\ descoperire, ni se readuce `n minte [i realitatea c\, la Roman, voievodul Petru Rare[ [i
marele episcop Macarie au instituit, cu un secol
`nainte ca Vasile Lupu s\ aduc\ racla cu moa[tele
Sfintei Parascheva la Ia[i, cultul Sfintei Parascheva ca ap\r\toare [i ocrotitoare a neamului
românesc `ntreg.
Tot aici, la Roman, avea s\ se scrie, de c\tre
Episcopul Melchisedec, cea dintâi monografie
modern\ `nchinat\ vie]ii, moa[telor [i minunilor
Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre aceste minuni nu se v\dise `ns\ cea mai mare: aceea cu
Moldova lui Petru Rare[, culeas\ de pe marginea

DOCUMENTAR

Dl Prof. Dan Zamfirescu a subliniat `n
cadrul simpozionului organizat anul
acesta la Roman c\ „literatura, devenit\
acum universal\, despre Sfânta
Cuvioasa Parascheva `ncepe cu un titlu
semnat de Episcopul Melchisedec“.
Lucrarea la care se face referire
a fost reeditat\ `n anul 2012,
la Editura Filocalia (foto),
dup\ o edi]ie din anul 1896 (medalion)

pr\pastiei, unde o adusese gre[eala domnitorului
ei de a pune mai presus de puterea de Sus, puterile p\mânte[ti am\gitoare [i `mping\toare `n catastrofe istorice. Petru Rare[ a descoperit abia
dup\ ce [i-a pierdut tronul, `n 1538, `n cele zece
luni cât a stat la Istanbul, c\ puterea Sfintei
Parascheva, la care s-a rugat de mântuirea sa [i a
Moldovei, este nem\rginit\.
Aceleia[i puteri ne adres\m [i noi, `n acest
ceas, cel mai primejdios al `ntregii noastre istorii
pline de primejdii. {i-l descoperim acum, `nc\ o
dat\, deasupra noastr\, `n ceata sfin]ilor, unde nu
ne `ndoim c\-l vor recunoa[te `ntr-o zi, nu prea
`ndep\rtat\, [i cei `n drept, pe Melchisedec
{tef\nescu, cel ce a f\cut, dup\ Petru Rare[ [i
episcopul Macarie, [i dup\ Sfin]ii Varlaam [i
Dosoftei, cel mai mult pentru evlavia românilor
fa]\ de Sfânta Cuvioas\ Parascheva, n\dejdea
mântuirii noastre. (prof. Dan ZAMFIRESCU)

1
Alexandru Odobescu – cercet\tor al culturii [i literaturii române vechi, în volumul G. Mih\il\, Scriitori [i filologi
români (sec. XVI – XX), Bucure[ti, Editura Academiei
Române, 2005, p. 83-131.
2
Cronicile slavo-române din sec. X – XVI publicate de
Ioan Bogdan. Edi]ie rev\zut\ [i completat\ de P. P. Panaitescu, Bucure[ti, Editura Academiei Române, 1959, p. 90.
3
Vezi [i articolul subsemnatului Eminescu [i Hasdeu în
Istorie [i cultur\, vol. II, Bucure[ti, Editura Roza Vânturilor,
2003, p. 155.
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CONFERIN}E
Familia ortodox\ `n scrierile
p\rintelui Dumitru St\niloae
Duminic\, 26 mai 2013, cu binecuvântarea
PS Ioachim B\c\uanul, a avut loc `ntâlnirea anual\ a familiilor preo]ilor din cadrul protoieriei
Sascut, având ca tem\ „Familia cre[tin\ `n opera
p\rintelui Dumitru St\niloae“, tem\ sus]inut\ de
prezbitera Elena Abageru.
Delegat din partea Centrului Eparhial a fost
Pr. Consilier Eugen Ciuche. ~ntâlnirea s-a
desf\[urat `ntr-o atmosfer\ pl\cut\, discu]iile pe
marginea temei antrenându-i pe to]i participan]ii,
ne informeaz\ site-ul protoieriasascut.ro.
Pornind de la cele afirmate de pr. D. St\niloae
`n „Teologia Dogmatic\ Ortodox\“, cu privire la
Taina Nun]ii, care „este un act sfânt, de origine
dumnezeiasc\“, participan]ii au c\zut de acord
asupra ideii conform c\reia «c\s\toria dintre un
b\rbat [i o femeie `ntruchipeaz\ umanitatea complet\, atunci c=nd este `n]eleas\ ca uniune natural\ pe via]\ `ntre un b\rbat [i o femeie. Via]a de
familie a `nceput `n rai, prin binecuvântarea lui

Dumnezeu. Dumnezeu este unul `n fiin]\ [i `ntreit
`n persoane, iar omul pe om L-a creat dup\ chipul
[i asem\narea Sa: „a f\cut Dumnezeu pe om,
dup\ chipul S\u l-a f\cut pe el; a f\cut b\rbat [i

Teologia filocalic\ a pr. D. St\niloae, `n
aten]ia preo]ilor din Protopopiatul Bac\u
Cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `n data de 12 iunie, `n sala de
[edin]e a Protoieriei Bac\u, a avut loc [edin]a administrativ\ a preo]ilor din Protopopiatul Bac\u. Delega]i din partea Centrului Eparhial de la Roman au fost
pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ, [i pr.
Drago[ Munteanu, inspector patrimoniu [i construc]ii.
Dup\ cuvântul de introducere rostit de pr.
protopop Constantin Tomozei, a fost prezentat, `n
contextul Anului Omagial dedicat p\rintelui
Dumitru St\niloae, referatul „P\rintele Dumitru
St\niloae, profil de teolog [i filosof cre[tin ortodox“, sus]inut de pr. Adrian Ghinea, de la parohia
„Pogorârea Duhului Sfânt“ - {erb\ne[ti. „Teo-

logia p\rintelui St\niloae este filocalic\, fiind
frumoas\ prin `ns\[i natura ei, dar conduce [i la o
`nfrumuse]are duhovniceasc\ a celor ce se apleac\ s\ o studieze“, a precizat p\rintele Ghinea.
A urmat apoi o discu]ie pe marginea acestui subiect, dup\ care preo]ii consilieri, delega]i ai
Centrului eparhial, au f\cut cunoscute câteva dintre
ultimele hot\r\ri ale Sfântului Sinod, cu privire la
activitatea administrativ\ [i pastoral-misionar\ a
clerului. ~ntâlnirea s-a `ncheiat cu prezentarea de
c\tre responsabilii la nivelul Arhiepiscopiei a unor
noi aspecte din cadrul Proiectului FORTE, discu]iile concentrându-se `n jurul propunerilor de activit\]i pentru viitor, cum ar fi organizarea unor cursuri
noi pentru preo]ii interesa]i.

femeie“ (Facerea 1, 27). Vorbind de doi,
Dumnezeu vorbe[te de unul singur, nota Sf. Ioan
Gur\ de Aur. Persoana nu se realizeaz\ decât `n
comuniune. Omul, persoana, ~l poate cunoa[te pe
Dumnezeu privind c\tre altul, iar cei c\s\tori]i cu
atât mai mult privindu-se unul pe altul [i
descoperind frumuse]ea roadelor harului primit
la Taina Nun]ii», a precizat prezbitera Elena
Abageru.

Conferin]a
preo]ilor din
Protopopiatul
Moine[ti
~n ziua de 15 mai 2013, cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, a avut loc, `n sala de conferin]e
a Protopopiatului Moine[ti, conferin]a administrativ\ lunar\ a preo]ilor moine[teni.
~n contextul „Anului Omagial al Sfin]ilor
~mp\ra]i Constantin [i Elena“ [i `n conformitate cu programul - cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, [edin]a condus\ de protopop pr. Costel Mare[ a prilejuit sus]inerea
conferin]ei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena, promotori ai libert\]ii religioase“.
Conform ordinii de zi, au fost puse `n
discu]ie diverse aspecte ce ]in de activitatea
cultural\, pastoral-misionar\ [i administrativ\
a parohiilor din Protoieria Moine[ti. Printre
acestea, s-a vorbit despre organizarea concursului de crea]ie literar-religioas\ [i plastic\
numit\ „Cuvânt [i culoare din suflet de copil“,
aflat acum la cea de-a doua edi]ie, dar [i despre evolu]ia lucr\rilor la construirea noului
sediu al protopopiatului de la Moine[ti.
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~n cea mai frumoas\ noapte din an, peste 3000
de credincio[i au primit lumin\ din Lumina
Sfânt\ a ~nvierii Domnului adus\ de la Ierusalim
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman.

REPORTAJ

S\rb\toarea ~nvierii Domnului la Catedrala
„Cuvioasa Parascheva“ din Roman
At=t pe parcursul S\pt\m=nii Mari, c=t [i `n
noaptea ~nvierii, credincio[ii din Roman, prezen]i la
str\vechea biseric\ a Sfintei Parascheva, au `n\l]at
rug\ciunile lor al\turi de PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul [i soborul preo]ilor [i diaconilor
slujitori la Catedrala arhiepiscopal\. Rememorarea
evenimentelor m=ntuitoare s-a concentrat spre finele
S\pt\m=nii Mari [i debutul S\pt\manii Luminate.
Astfel, `n seara zilei de joi, 2 mai 2013, slujba
Deniei din Sfânta [i Marea Vineri, numit\ [i Denia
celor 12 Evanghelii, de c\tre Preasfin]itul P\rinte
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. Cele 12 pericope evanghelice ale acestei slujbe alc\tuiesc un tablou
complet al Sfintelor P\timiri ale Mântuitorului,
culminând cu r\stignirea [i moartea Sa pe Cruce.
~n timpul Deniei, `n dang\tul clopotului,
Sfânta Cruce pe care este pictat\ r\stignirea Mântuitorului Iisus Hristos a fost purtat\ pe umeri `n
jurul sfântului l\ca[, dup\ care Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim a adus-o `n mijlocul bisericii, unde a fost depus\ spre `nchinare.
La final, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul a ]inut [i un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a prezentat
`n mod succint evenimentele descrise `n cele 12
pericope evanghelice.

Noaptea ~nvierii
~n cea mai frumoas\ noapte din an, peste 3000
de credincio[i au primit lumin\ din Lumina Sfânt\
a ~nvierii Domnului adus\ de la Ierusalim la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. Slujba ~nvierii a

~ntr-un glas, ierarhi, preo]i, diaconi [i credincio[i au pl=ns
punerea cu trupul `n morm=nt a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos

fost oficiat\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
La finalul primei p\r]i din sfânta zi a ~nvierii, desf\[urat\ `n mijlocul credincio[ilor, `n incinta agheasmatarului din curtea Centrului eparhial, Preasfin]ia Sa a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a
subliniat importan]a s\rb\torii ~nvierii Domnului
nostru Iisus Hristos pentru via]a cre[tinilor.
S\rb\toarea a continuat cu partea numit\
Canonul ~nvierii Domnului, cu o procesiune `n

jurul Catedralei [i apoi cu oficierea Sfintei
Liturghii a Sfântului Ioan Gur\ de Aur de c\tre
PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de
soborul preo]ilor [i diaconilor slujitori. R\spunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala
„Paraschevi“ a Catedralei arhiepiscopale. La finalul Sfintei Liturghii, dup\ ce foarte mul]i dintre cei prezen]i s-au `mp\rt\[it cu Trupul [i
Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a adresat un cuvânt tuturor celor au avut dragostea [i r\bdarea de a pe-

Credincio[i [i preo]i moine[teni
pe „Calea Luminii“
Peste 500 de credincio[i din ora[ul Moine[ti au participat
`n ziua de 5 mai 2013 la Procesiunea „Calea Luminii“, dedicat\ s\rb\torii Sfintelor Pa[ti.
„~n Biserica „Sfântul Nicolae“ din Moine[ti s-a oficiat Vecernia din prima zi de Pa[ti, iar apoi, pelerinajul a pornit c\tre Biserica „Sf. Gheorghe“. Pe parcursul procesiunii, preo]ii [i credincio[ii din ora[ul nostru au intonat cânt\ri religioase specifice
s\rb\torii ~nvierii“, a declarat pr. Costel Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti, care a transmis cre[tinilor [i cuvântul de
binecuvântare al ierarhului. Totodat\, pr. protopop Costel Mare[ a subliniat importan]a m\rturisirii credin]ei prin pelerinaj,
mai ales c\ anul acesta este dedicat Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena [i libert\]ii de exprimare a credin]ei noastre.
„Prezen]a tuturor preo]ilor moine[teni [i a sutelor de
credincio[i arat\ c\ acest pelerinaj este dorit `n ora[ul nos-

tru. Am citit pe fe]ele oamenilor bucuria s\rb\torii ~nvierii
Domnului Hristos“, a ad\ugat p\rintele Mare[. La procesiunea „Calea Luminii“ au participat [i autorit\]ile locale,
care s-au implicat, al\turi de Poli]ia Român\ [i Jandarmeria Român\, `n buna organizare a manifest\rii.
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~n prima zi de Pa[ti consilierii de la Centrul eparhial, al\turi de
soborul de preo]i prezen]i, au oficiat un Te-D
Deum de mul]umire
cu ocazia anivers\rii a 13 ani de la hirotonia ca arhiereu
a PS Ioachim B\c\uanul `n scaunul vl\dicesc de la Roman.

Peste 3000 de credincio[i au primit lumin\ din Lumina Sfânt\ a ~nvierii Domnului
adus\ de la Ierusalim la Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman

 trece noaptea binecuvântat\ `n rug\ciune, dup\

care, conform tradi]iei `nd\tinate, a ciocnit un ou
ro[u cu fiecare dintre cei prezen]i, rostind salutul
pascal „Hristos a `nviat!“.

La finalul Vecerniei, consilierii de la Centrul eparhial, al\turi de soborul de preo]i prezen]i, au oficiat un Te-Deum de mul]umire cu

ocazia anivers\rii a 13 ani de la hirotonia ca arhiereu a PS Ioachim B\c\uanul `n scaunul vl\dicesc de la Roman.

Aniversarea a 13 ani de arhierie
`n context pascal
~n prima zi de Pa[ti, la ora 13.00, câteva sute
de credincio[i au participat `n Catedrala arhiepiscopal\ „Sfânta Cuvioas\ Parascheva“ din Roman
la slujba Vecerniei din Duminica ~nvierii, numit\
`n popor [i „a doua ~nviere“, oficiat\ de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor alc\tuit din preo]ii slujitori din
municipiul Roman [i `mprejurimi. ~n cadrul acestei slujbe a fost citit\ pericopa evanghelic\ de la
Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XX-lea,
versetele de la 19 la 25, dup\ care Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a rostit un
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a ar\tat semnifica]ia
acestei Sfinte Evanghelii.

Pagini realizate cu sprijinul
pr. Constantin GHERASIM
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Cu 13 ani `n urm\, `n prima zi de Pa[ti, PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a fost
instalat ca Arhiereu-vicar al Eparhiei Romanului, fapt marcat anul acesta prin
oficierea unei slujbe de Te Deum, la finalul slujbei Vecerniei din ziua ~nvierii Domnului
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La Huruie[ti, comuna natal\ a marelui
istoric Vasile Pârvan s-aa s\vâr[it
slujba de sfin]ire a picturii bisericii.

ACTUALITATE

O nou\ pagin\ de istorie acas\ la Vasile Pârvan
~n Duminica a VI-a dup\ Pa[te, `n ziua de 9
iunie 2013, PS Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a
poposit `n Huruie[ti, comuna natal\ a marelui istoric Vasile Pârvan. ~n satul Pradai[, Preasfin]ia
Sa a s\vâr[it slujba de sfin]ire a picturii bisericii.
L\ca[ul de cult cu hramurile „Adormirea Maicii
Domnului“ [i „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“ a
fost zidit pe locul bisericii mistuite de incendiul
din Vinerea Mare 2010 (2 aprilie). ~n aceea[i localitate, ierarhul a pus piatra de temelie a unei noi
sc\ri c\tre cer, cu hramul „~n\l]area Domnului“.
S\rb\toarea spiritual\ a acestei zile a `nceput cu
slujba de sfin]ire, urmat\ de Sf. Liturghie, dup\
care s-a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie
a noii biserici din vatra satului Pradai[. Ierarhul a
]inut [i un impresionant cuvânt de `nv\]\tur\ `n care
a vorbit credincio[ilor despre semnifica]ia picturii
din sfântul l\ca[, explicând, de asemenea, importan]a bisericii `n via]a cre[tinilor.
„Necesitatea construirii unei noi biserici `n
aceea[i localitate, de[i abia s-a sfin]it cea ale c\rei
lucr\ri s-au `ncheiat anul acesta, decurge din faptul
c\ accesul c\tre loca[ul de cult consacrat este foarte
anevoios mai ales `n timpul iernii [i pe timp nefavorabil, iar credincio[ii `n vârst\ [i cei bolnavi sunt
priva]i de posibilitatea particip\rii la Sf. Liturghie“,
a explicat pr. Ioan Negoi]\, protopop de Sascut.
Lucr\rile ce s-au derulat [i se deruleaz\ la bisericile din aceast\ comun\ sunt rezultatul conlucr\rii dintre Biseric\, Prim\ria Huruie[ti [i deputatul zonei, dl. Petru-Gabriel Vlase, comuna aceasta fiind un exemplu al modului `n care Biserica [i autorit\]ile pot coopera.

Pentru activitatea rodnic\ desf\[urat\ `n parohie,
pr. Paroh Constantin P\unoiu a primit distinc]ia de ico-

Bucuria finaliz\rii
renov\rii bisericii
din Berzun]i
~n urma finaliz\rii lucr\rilor de renovare [i restaurare a bisericii cu hramul
„Adormirii Maicii Domnului“ din Parohia Berzun]i (Protopopiatul One[ti), `n
ziua de 19 mai 2013 s-a resfin]it loca[ul de cult de c\tre P.S. P\rinte Episcop
Ioachim B\c\uanul. Dup\ slujba de târnosire, s-a oficiat Sf. Liturghie
arhiereasc\, la care a participat pr. protopop Constantin Alupei, protopop de
One[ti, `mpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi. La acest moment au mai fost
prezen]i reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i jude]ene ce au ajutat la restaurarea bisercii, precum [i un num\r mare de credincio[i, aducând prin aceasta
laud\ lui Dumnezeu, Care i-a `nvrednicit s\ `mplineasc\ aceast\ lucrare.
R\spunsurile la stran\ au fost date de c\tre corala „Filomenos“ a protopopiatului One[ti. La finalul Sf. Liturghii, ierarhul a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n
care a explicat semnifica]ia evangheliei din acea zi, subliniind rolul bisericii
`n via]a omului. Pentru deosebitele lucr\ri pe care le-a realizat pentru restaurarea bisericii, Pr. Paroh Nicolae C\t\lin Bucovineanu a fost hirotesit iconomstavofor. De asemenea, li s-au `nmânat distinc]ii de vrednicie persoanelor care
au contribuit la lucr\rile realizate la biserica din Berzun]i.

nom stavrofor, iar cei care au contribuit `n mod deosebit la lucr\rile efectuate au primit distinc]ii de vrednicie.

Biserica din Bârs\ne[ti
s-a `mbog\]it
cu o nou\ tâmpl\
~n ziua de 16 iunie 2013, Duminica a VII-a dup\ Pa[te, dup\ slujba
Vecerniei, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, a oficiat slujba de resfin]ire a bisericii cu
hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din parohia Bârs\ne[ti,
Protopopiatul One[ti. Construc]ia sfântului loca[, situat pe locul unui altuia, mai vechi, a `nceput `n anul 1970 [i s-a finalizat 10 ani mai târziu,
când, la 1 iunie 1980, a fost târnosit\ de ierarhul locului. ~n ultimii ani,
sub coordonarea PC Pr. Mihai Mitrea, au fost ini]iate noi lucr\ri de `nfrumuse]are. Cu sprijinul credincio[ilor [i al unor oameni de bine ce au dorit
s\-[i `nscrie numele `n ve[nicie, a fost `mpodobit l\ca[ul sfânt cu o nou\
catapeteasm\, s-a re`mprosp\tat pictura interioar\, s-a placat podeaua cu
marmur\, s-a schimbat tâmpl\ria. La acest moment haric, precum [i la
Sfânta Liturghie arhiereasc\, al\turi de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul
au participat PC. Pr. Constantin Alupei, protopop al Protoieriei One[ti, un
sobor numeros de preo]i, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, precum [i
mul]ime de popor, aducând prin aceasta laud\ lui Dumnezeu, Care i-a
ocrotit [i `nvrednicit s\ `mplineasc\ aceast\ lucrare.

Pagin\ realizat\ de pr. Constantin GHERASIM
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ACTUALITATE

Necesitatea organiz\rii unui sediu administrativ pentru coordonarea
activit\]ii `n jude]ul Bac\u, supus\ dezbaterii `n Adunarea eparhial\
La biserica „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i Elena“
din municipiul Bac\u a avut loc, `n ziua de 14 iunie
2013, Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Conform tradi]iei, `ntâlnirea a debutat la ora 9.00, cu o slujb\ de Te Deum, oficiat\ de
un sobor de preo]i [i diaconi, `n prezen]a Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
La aceast\ slujb\ de mul]umire au participat
clerici [i mireni, membri ai Adun\rii eparhiale, precum [i credincio[i b\c\uani. ~ncepând cu ora 9.30,
lucr\rile prezidate de Preasfin]itul Ioachim, au
debutat `n sala A[ez\mântului social-filantropic de
la „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“. ~n cuvântul de introducere, Preasfin]ia Sa [i-a exprimat bucuria de a se re`ntâlni cu membrii deputa]i pentru a
stabili noi strategii pentru activitatea pastoral-misionar\, cultural\ [i social-filantropic\ a eparhiei.
Dup\ un cuvânt de mul]umire adus preotului Ion
Chirib\u de la Parohia „Sf. ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ - Bac\u, ierarhul i-a oferit acestuia distinc]ia
„Crucea moldav\“ pentru activitatea administrativgospod\reasc\ desf\[urat\. De asemenea, Preasfin]itul Ioachim a amintit de faptul c\ anul 2013 este
Anul omagial al Sf. ~mp. Constantin [i Elena, motiv pentru care a [i fost ales acest loc pentru desf\[urarea [edin]ei Adun\rii eparhiale.
Membrii Adun\rii eparhiale au fost convoca]i `n
aceast\ [edin]\ pentru a discuta despre `nfiin]area
unui metoc apar]inând Centrului Eparhial de la
Roman `n localitatea Valea Budului, precum [i despre identificarea unui imobil `n municipiul Bac\u
`n vederea coordon\rii activit\]ilor social-filantropice, cultural-misionare [i pastorale din zona
Bac\ului, luându-se `n considerare c\ Sectorul social-filantropic desf\[oar\ o bogat\ activitate `n
acest ora[. Dup\ câteva lu\ri de cuvânt ale unor
membri ai Adun\rii Eparhiale, care au apreciat ac-
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tivitatea derulat\ `n Arhiepiscopia Romanului [i
Bac\ului, PC Pr. Eugen Ciprian Ciuche, consilier al
Sectorului Misiune [i Filantropie, a prezentat un
material privind activit\]ile sectorului pe care `l coordoneaz\, eviden]iindu-se o bogat\ activitate social-filantropic\, `n favoarea unor diverse categorii
de beneficiari din centrele deschise `n Bac\u,
One[ti, Moine[ti, Sascut [i Buhu[i. S-a f\cut cunoscut\ activitatea desf\[urat\ prin Proiectul Forte [i
strategia pe care Centrul eparhial o urm\re[te `n
vederea bunului mers al activit\]ilor filantropice.
La final, Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul a
mul]umit tuturor membrilor Adun\rii eparhiale [i
tuturor colaboratorilor Centrului eparhial, a adresat
arhiereasca binecuvântare [i le-a urat spor `n activitate, mult\ s\n\tate [i noi `mpliniri.

Comuniune [i rug\ciune
la Catedrala „~n\l]area
Domnului“ Bac\u
~n ziua de 12 mai, `n Duminica Tomei, la
Catedrala „~n\l]area Domnului“ din municipiul
Bac\u, `n prezen]a câtorva sute de credincio[i,
Sfânta Liturghie a fost oficiat\ de Preasfin]itul
Episcop Ioachim B\c\uanul, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. Slujba a avut loc la
demisolul Catedralei, acolo unde se afl\ [i mormântul vrednicului de pomenire episcop al
Hu[ilor, Ioachim Mare[. Cu acest prilej, dup\
dumnezeiasca Liturghie, Preasfin]itul Ioachim a
oficiat parastasul fostului episcop al Hu[ilor, cel
care a activat `n aceast\ zon\, atât `n calitate de
preot, cât [i de arhiereu-vicar al Epicopiei
Romanului [i Hu[ilor pân\ `n anul 1996.
Episcopul Ioachim Mare[ este [i cel care a `nceput
lucr\rile la Catedrala „~n\l]area Domnului“,
lucr\ri ce continu\ acum sub coordonarea

Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

Bucurie sfânt\ la Biserica
„~nvierea Domnului“
din municipiul Bac\u
Câteva sute de b\c\uani au participat `n ziua de 2
iunie 2013, `n Duminica a V-a dup\ Pa[te, la slujba
arhiereasc\ oficiat\ de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
[i Bac\ului, la Biserica „~nvierea Domnului“ din municipiul Bac\u. La dumnezeiasca Liturghie a participat, al\turi de ierarh, [i un sobor de preo]i, `n frunte
cu p\rintele Constantin Tomozei, protopop de Bac\u.
Cu acest prilej, la biserica al c\rei paroh este preotul
Dinu Petru, zeci de copii prezen]i la s\rb\toarea
duhovniceasc\ din zona Miori]a au fost `mp\r\[i]i de
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul cu Sfântul Trup [i
Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
~n contextul binecuvântatei s\rb\tori din
Duminica Samarinencei, Preasfin]ia Sa a ]inut un
cuvânt de `nv\]\tur\ cu referire la s\rb\toarea
~nvierii Domnului, cea mai important\ s\rb\toare
a Bisericii, [i hramul uneia dintre cele mai frumoase biserici din Bac\u. PS Ioachim B\c\uanul a
vorbit [i despre sfânta Evanghelie a femeii samarinence. „Cei care suntem grefa]i prin botez pe via]a
Lui Hristos trebuie s\ fim martorii lui Hristos pân\
la sfâr[itul veacurilor. ~n m\sura `n care tr\im [i
propov\duim mesajul lui Hristos, tot a[a [i Hristos
se va recunoa[te `n noi [i `n faptele pe care le-am
f\cut spre slava Lui“, le-a spus ierarhul, printre altele, credincio[ilor b\c\uani.

Pagin\ realizat\ de pr.
Constantin GHERASIM
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~ntr-oo lume a confuziilor [i `ndoielilor
suntem datori s\ ne manifest\m ast\zi
credin]a [i s\ fim asemenea apostolilor.

{TIRI

Vorbi]i cu Hristos [i despre Hristos,
fiecare dup\ darul s\u!
~n ajunul S\rb\torii Sfin]ilor Apostoli Petru [i
Pavel, `n ziua de 28 iunie 2013, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a oficiat
Slujba Vecerniei la biserica ce poart\ hramul
sfin]ilor apostoli, biseric\ situat\ `n Cartierul N.
B\lcescu, Roman.
Potrivit unei rânduieli ini]iate cu peste 20 de
ani `n urm\, preo]ii din municipiul Roman se
adun\ la Slujba Privegherii `n ajunul hramului
fiec\rei biserici din ora[, slujind `n sobor al\turi
de ierarh, `n prezen]a credincio[ilor roma[cani.
Se creeaz\ astfel, la fiecare s\rb\toare, un pelerinaj al preo]ilor [i credincio[ilor care-[i `ndreapt\
pa[ii c\tre l\ca[ul de cult, pentru a-i cinsti cu
evlavie ocrotitorul.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit la sfâr[itul slujbei, Preasfin]itul P\rinte Ioachim a amintit rolul
pe care l-au avut apostolii Mântuitorului Iisus
Hristos [i, `n special, Sfântul Apostol Petru [i,
mai târziu, Sf. Ap. Pavel. „Pe ace[tia i-a trimis
Hristos s\ propov\duiasc\ `nv\]\tura Evangheliei, s\ sfin]easc\ [i s\ conduc\ neamurile pe calea
mântuirii. {i unul [i cel\lalt L-au prezentat pe
Hristos, `ns\ cel din urm\, de[i nu L-a cunoscut,
L-a m\rturisit cu toat\ puterea cuvântului pe Cel
`nviat, chez\[ie a `nvierii noastre. Ace[tia au
`nv\]at, au p\strat [i perpetuat dreapta `nv\]\tur\,
au consacrat, prin hirotonie, `n succesiune, episcopi [i preo]i care, la rândul lor, au continuat s\
propov\duiasc\ acela[i adev\r de 2000 de ani.
Acest adev\r `l m\rturisim [i noi, [i avem datoria
s\-l p\str\m nealterat. ~n biseric\ suntem cu to]ii
m\rturisitori ai dreptei `nv\]\turi, `n iubirea lui
Dumnezeu, `n comuniune. Oricine vine s\
propov\duiasc\ alt\ `nv\]\tur\, neconform\ cu
Evanghelia lui Hristos, acela este mincinos [i trebuie `ndep\rtat. ~ntr-o lume a confuziilor [i
`ndoielilor suntem datori s\ ne manifest\m ast\zi
credin]a [i s\ fim asemenea apostolilor, c\ci
fiecare, slujitor sau laic, are un dar de la Hristos.

Acest dar trebuie s\-l folosim `n Biseric\, [i
clerul [i credincio[ii, `n sobornicitate [i comuniune. ~n virtutea acestui dar, suntem chema]i s\
fim apostoli, c\ci apostolat `nseamn\ [i
rug\ciune, [i credin]\ [i d\ruire. V\ `ndemn s\ fi]i
apostoli, s\ fi]i propov\duitori, s\ fi]i apologe]i
acolo unde sunte]i, `n familie sau la locul de
munc\. Vorbi]i cu Hristos [i despre Hristos, fiecare dup\ darul s\u! Cel care are darul rug\ciunii s\
multiplice rug\ciunea, s\ se roage unul pentru
cel\lalt, cel care are darul contempla]iei s\ contemple mai mult, s\ cugete la taina persoanei
celuilalt, pentru a intra `n comuniune. Toate acestea s\ le facem potrivit mandatului pe care ni L-a
l\sat Hristos `n Biseric\, pentru a `mplini lucrarea
la care am fost chema]i.“

Pentru bogata activitate pastoral-misionar\,
administrativ-gospod\reasc\ [i social-filantropic\
desf\[urat\ de PC Pr. Daniel Alexandru Zamfir,
parohul Bisericii „Sf. Ap. Petru [i Pavel“ [i consilier administrativ bisericesc `n cadrul Centrului
eparhial a fost hirotesit iconom-stavrofor.
A fost oficiat\ apoi o slujb\ de pomenire a ctitorilor sfântului l\ca[ [i a celor care sunt `nmormânta]i `n cimitirul parohiei.
P\rintele Alexandru Zamfir a mul]umit ierarhului [i celor prezen]i ar\tând c\ distinc]ia pe
care a primit-o `l onoreaz\ [i, `n acela[i timp, `l
oblig\ s\ `mplineasc\ lucrarea preo]iei pentru a se
dovedi vrednic de a purta Crucea Mântuitorului
Hristos [i de asemenea, s\ fie la `n\l]imea
a[tept\rilor celor care [i-au pus `ncrederea `n el.

Sfin]irea Altarului de var\ al m\n\stirii Hadâmbu
PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `mpreun\ cu PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a sfin]it `n vinerea luminat\ altarul de var\ al
M\n\stirii Hadâmbu, ridicat `ntre anii 1994 -1995. L\ca[ul de `nchin\ciune
pictat de pictorul Dan Gogu din Bucure[ti este locul unde, pe timpul verii,
atunci când vremea este frumoas\, se oficiaz\ Sfânta Liturghie, dar [i alte
slujbe ale Bisericii. Din soborul slujitorilor au f\cut parte p\rin]i stare]i [i
preo]i parohi din toat\ Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. ~n cuvântul de
`nv\]\tur\ adresat celor prezen]i, PS Ioachim B\c\uanul a apreciat c\
M\n\stirea Hadâmbu str\luce[te ca o oaz\ de har [i de binecuvântare pentru
cei care vin s\ se roage cu mult\ credin]\. ~n acela[i timp, Episcopul-vicar

al Eparhiei Romanului [i Bac\ului a subliniat c\, `n cadrul slujbei, preo]ii [i
credincio[ii [i-au amintit de mesajul ~nvierii. „Acum 2000 de ani, fiecare
dintre noi, cei boteza]i, am primit un mandat. Noi ~l c\ut\m pe Hristos Cel
~nviat, pe care `l recunoa[tem prin semnele dragostei Sale. ~n cadrul Sfintei
Liturghii oficiate ast\zi, Hristos a venit `n chip tainic [i nu personal. Pâinea
euharistic\ este semnul prezen]ei reale [i substan]iale a lui Hristos. ~nvierea
lui Hristos nu se demonstreaz\ cu argumente ra]ionale“, a spus PS Ioachim
B\c\uanul, care i-a `ndemnat pe credincio[ii prezen]i s\ fie f\clierii luminii
[i ap\r\torii valorilor credin]ei noastre str\mo[e[ti.

Pagin\ realizat\ de arhid. Ciprian-IIoan IGNAT
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{TIRI
Vecernie `n cinstea Sf. Voievod {tefan cel Mare, la Roman
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul s-a aflat, duminic\, 30 iunie 2013, `n mijlocul credincio[ilor roma[cani, la Biserica „Sfântul Voievod {tefan cel Mare“, din Roman, unde a
oficiat Slujba Vecerniei [i a Litiei `n cinstea voievodului moldovean, `nscris de c\tre Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române `n rândul
sfin]ilor [i pr\znuit la data de 2 iulie.
Piatra de temelie a acestei biserici a fost pus\,
`n ziua de 06 iulie 2003, de c\tre Preasfin]itul
Ioachim B\c\uanul. La momentul actual lucr\rile
de [antier la sfântul l\ca[ se afl\ `ntr-un stadiu
destul de avansat, urmând a se realiza pictura,
policandrele, placarea cu marmur\, mobilierul [i
`mpodobirea cu obiectele de cult necesare
desf\[ur\rii serviciului liturgic.
La acest proiect s-au conjugat eforturile Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ale Prim\riei
Municipiului Roman [i ale credincio[ilor p\stori]i
de Pr. Vasile {erban Ghini]\ [i Pr. C\t\lin Micl\u[.
~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit la finalul Slujbei
Vecerniei, Preasfin]itul P\rinte a m\rturisit c\, participând la aceast\ slujb\ [i v\zând pe credincio[ii
care frecventeaz\ biserica `nchinat\ sfântului
voievod, vede `n fiecare „un urma[ al acestuia“. „{i
la acea vreme timpurile erau grele, ca [i `n aceste
timpuri tulburi pe care le tr\im. {i atunci erau popoare care c\utau s\ ne dezr\d\cineze credin]a [i

neamul. {i acum suntem chema]i s\ ne m\rturisim
dreapta credin]\, când din toate p\r]ile vin tot felul
de s\ge]i sub forma unor `nv\]\turi mincinoase,
unor `nv\]\turi str\ine de Evanghelia lui Hristos.
V\ `ndemn s\ r\spunde]i ast\zi [i de fiecare dat\

Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Ap.
Petru [i Pavel“, B\rcu-Go[mani
Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“ din Parohia B\rcu a comunei Români,
Neam], [i-a s\rb\torit hramul. Slujba Vecerniei unit\ cu Litia a fost s\vâr[it\ de
c\tre Preasfin]itul P\rinte Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, `n prezen]a unui
mare num\r de credincio[i.
~n cuvântul de `nv\]\tur\, Preasfin]ia Sa a `ndemnat pe cei prezen]i s\ urmeze
`nv\]\turile apostolilor ca [i eroismul lor `ntru ap\rarea dreptei credin]e [i a valorilor
morale, la finalul acestuia exprim=ndu-[i bucuria de a fi din nou `n comunitatea
dreptm\ritoare a credincio[ilor din comuna Români, Parohia Go[mani: „Am venit
pentru a m\ bucura `mpreun\ cu fr\]iile voastre de aceast\ comuniune de slujire `n
cadrul Vecerniei, aici, `n satul dumneavoastr\, unde se tr\iesc autentic s\rb\toarea
hramului [i celelalte s\rb\tori, unde se p\streaz\ tradi]iile str\mo[e[ti…“
La sfâr[it a fost oficiat\ slujba parastasului pentru cei adormi]i `ntru Domnul,
informeaz\ site-ul protoieriei Buhu[i. Vorbind despre pomenirea celor adormi]i,
ierarhul [i-a ar\tat recuno[tin]a pentru modul `n care P\rintele Gheorghe Ursache,
al\turi de credincio[i, a [tiut s\ p\streze tradi]iile [i obiceiurile locului: „Faptul c\
s-a statornicit aceast\ tradi]ie, cu prilejul hramurilor, de a se face [i pomenirea
mor]ilor, este un lucru `nsemnat. Prin pomenirea celor ce au plecat dintre noi,
ar\t\m c\ p\str\m leg\tura de dragoste spiritual\ care ne ajut\ s\ `ndur\m absen]a
lor fizic\, c\ci prin Hristos suntem `n comuniune. Numindu-i dup\ nume `n
rug\ciunea noastr\, ad\ug\m dragostea noastr\ la dragostea lui Dumnezeu, care i-a
chemat `n n\dejdea vie]ii ve[nice.“

anul V (XIII) nr. 5-6

chem\rii Bisericii, s\ fi]i o[tenii voievodului {tefan.
~narma]i cu scutul rug\ciunii [i arma crucii, s\
str\juim hotarele spiritualit\]ii neamului nostru românesc care a fost evanghelizat [i botezat de Apostolul
Andrei, cel `ntâi chemat de Mântuitorul Hristos.“

Serbarea Sfântului Ioan
Evanghelistul la parohia
M\gura Bac\u
Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul, dimpreun\
cu un sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat `n ziua de 8 mai, Sfânta
Liturghie `n parohia „Sfântul Ioan Evanghelistul“ - M\gura 2,
Protopopiatul Bac\u, jude]ul Bac\u. Slujba a fost precedat\
de sfin]irea unei troi]e `nchinate Sfintei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, precum [i a crucilor care vor fi montate pe acoperi[ul bisericii parohiale. „Biserica noastr\ este singurul sfânt l\ca[
din Bac\u `nchinat Sfântului Evanghelist Ioan. Ne-am bucurat
de prezen]a Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul [i a soborului
numeros de preo]i [i diaconi. ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu
aceast\ ocazie, PS P\rinte Episcop Ioachim a amintit c\, `n perioada când era la studii la Paris, a g\sit o comunitate româneasc\ ocrotit\ de Sfântul Ioan Evanghelistul [i `n amintirea
acestei profunde leg\turi cu diaspora rom=neasc\, când s-a
sfin]it locul bisericii noastre parohiale, Preasfin]ia Sa a ]inut
`n mod deosebit s\ fie `nchinat\ Sfântului Ioan Evanghelistul“, a declarat pr. Radu Grigora[. Amintim c\ la {coala General\ „Emil Br\escu“ din parohia M\gura 2 func]ioneaz\ din anul 2011 Centrul de Zi „Sfântul Ioan Evanghelistul“, ce apar]ine Funda]iei „Episcop Melchisedec“ a Eparhiei Romanului [i
Bac\ului [i ofer\ sprijin material [i asisten]\ educa]ional\ copiilor
din familii monoparentale [i cu situa]ii materiale precare. (C.G.)
Pagin\ realizat\ de arhid. Ciprian-IIoan IGNAT
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La Biserica „S
Sf. Gheorghe“ din Roman,
s\rb\toarea hramului a fost `ntregit\ de un concert
caritabil destinat sus]inerii activit\]ii social-ffilantropice
a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

EVENIMENT

Doi ierarhi `n rug\ciune
la Biserica „Sf. Gheorghe“ din Roman
~naltpreasfin]itul Arhiepiscop Teodosie [i
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi, au oficiat luni, 6
mai, slujba Vecerniei la biserica „Sf. Gheorghe“
din municipiul Roman, cu ocazia hramului acestui sfânt loca[. ~n acest cadru spiritual, Corala
„Armonia“ a oferit un concert caritabil roma[canilor, iar fondurile strânse pe aceast\ cale au fost
oferite pentru sus]inerea Funda]iei „Episcop
Melchisedec“, filiala Roman.
La Biserica „Sf. Gheorghe“ din Roman, Vecernia prilejuit\ de s\rb\toarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a fost s\vâr[it\ de ~naltpreafin]itul
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul, al\turi de un sobor de
preo]i [i diaconi. „~ntrucât s\rb\toarea Sfântului
Gheorghe a c\zut anul acesta `n perioada Postului
Mare, ne-am gândit s\ serb\m hramul `n cea de-a
treia zi de Pa[ti. Aceasta pentru a da semnifica]ie
aparte s\rb\torii bisericii noastre. Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,
am rânduit ca slujba Vecerniei s\ fie slujit\ `n seara
celei de-a doua zile de Pa[ti. Am dorit s\ d\m un
plus de frumuse]e [i tr\ire cre[tin\ acestui hram,
astfel c\ l-am invitat [i pe ~naltpreasfin]itul Teodosie. ~naltpreasfin]ia Sa a adresat cu acest prilej un
cuvânt duhovnicesc `n care a apreciat ini]iativa
noastr\ de a organiza aceste frumoase manifest\ri
`n ziua hramului“, a declarat p\rintele paroh Ioan
Gherasimescu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n cea de a treia zi de Pa[ti Sfânta Liturghie a
fost oficiat\ `n Biserica „Sfântul Gheorghe“ din

Vecernia [i Sf. Liturghie din ziua serb\rii Sf. Gheorghe, la Roman, au fost oficiate
de IPS P\rinte Arhiepiscop Teodosie [i PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul

Roman de IPS Arhiepiscop Teodosie [i de Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul. „La momentul
Chinonicului, Corala „Armonia“ ne-a `ncântat cu
un concert pascal. Credincio[ii din Roman,
prezen]i `n num\r mare la slujb\, s-au rugat cu
mult\ evlavie al\turi de cei doi ierarhi [i de
soborul de preo]i. D\m slav\ lui Dumnezeu pentru c\ [i anul acesta Sfântul Gheorghe a fost
s\rb\torit `ntr-un mod festiv. Ne afl\m `ntr-o pe-

Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului,
`n concert la Biserica „Sf. Gheorghe“ din Roman

rioad\ `n care natura se bucur\ de minunata
~nviere a Domnului. Ne bucur\m c\ la Roman
via]a duhovniceasc\ se contureaz\ `ntr-un mod
aparte“, a ad\ugat pr. paroh Ioan Gherasimescu.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfin]itul
P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul a mul]umit
pentru prezen]\ ~naltpreasfin]itului Arhiepiscop
Teodosie, dar [i Coralei „Armonia“ care a oferit
r\spunsurile liturgice [i concertul pascal.

Curtea Bisericii „Sf. Gheorghe“ din Roman s-a dovedit
a fi cas\ primitoare pentru to]i cei veni]i
s\ se al\ture `n rug\ciune celor doi ierarhi invita]i
la slujbele oficiate cu prilejul hramului parohiei
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CALEA
PELERINULUI
Pelerini pe urmele ~mp\ratului Constantin cel Mare
Cu binecuvântarea PS Ioachim
B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului, `n luna mai 2013, 50
de credincio[i din zona One[tiului au vizitat, vreme de trei
zile, ora[ul Istanbul, cel `ntemeiat de Sfântul Constantin cel
Mare, sub numele de Constantinopol. Grupul de pelerini a fost
alc\tuit `n cea mai mare parte
din preotese [i a fost c\l\uzit de
parintele Constantin Alupei,
protopop de One[ti.
~n prima zi a pelerinajului, pe 30 mai, primul
obiectiv important vizitat a fost m\rea]a catedral\
a Ortodoxiei, vestita Sfânta Sofia, `ntemeiat\ de
primul `mp\rat cre[tin al Imperiului roman,
Sfântul Constantin Cel Mare, [i finalizat\ de Justinian Cel Mare. A urmat apoi muzeul Topkap`,
cu nenum\rate dovezi [i trofee ale expansiunii
Imperiului Otoman precum toiagul lui Moise,
turbanul lui Iosif sau mâna Sf.Ioan Botez\torul.
Pelerinii au avut apoi ocazia de a se `nchina la
Biserica „Sfânta Irina“, iar `n drumul spre
Moscheea Albastr\ au trecut pe lâng\ bisericile
Micu]a Sfânta Sofia [i Sfântul Serghie [i Vach.

Liturghie la Biserica Izvorul
T\m\duirii
A doua zi, pelerinii au participat la Sfânta
Liturghie, dând r\spunsurile la stran\ la Biserica
„Izvorul T\m\duirii“. Despre `ntemeierea acestei
sfinte s\rb\tori legenda spune c\, pe când nu era
`nc\ `mp\ratul Bizan]ului, Leon a `ntâlnit un orb pe
care l-a luat de mân\ spre a-l c\l\uzi. B\trânul era
un om luminat, [i cei doi, prin[i de discu]iile despre
~nvierea lui Hristos, s-au r\t\cit `n p\dure. B\trânul
a cerut ap\, iar Leon s-a `ntristat pentru c\ nu avea
de unde s\-i dea. Tân\rul a auzit `ns\ glasul Maicii
Domnului, care i-a spus c\ va g\si un izvor cu apa
c\ruia `[i vor potoli setea [i orbul se va vindeca.
Minunea s-a petrecut `ntocmai, iar când a devenit
`mp\rat, Leon a construit lâng\ apa Izvorului
T\m\duitor o biseric\ `n cinstea Maicii Domnului.
Pa[ii pelerinilor s-au oprit apoi `n Biserica
„Brâul Maicii Domnului“ [i, ceva mai târziu, `n
Biserica „Sfânta Paraschevi“, singura biseric\ româneasc\ de pe continentul Asiei Mici, `n apropierea c\reia se afl\ [coala `n care a `nv\]at Dimitrie
Cantemir. Itinerariul pelerinajului a continuat cu
anul V (XIII) nr. 5-6

La Patriarhia Ecumenic\ din Constantinopol, grupul de pelerini one[teni
a primit binecuvântarea Preafericitului Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic

biserica din Vlaherne, construit\ de `mp\r\teasa
Pulcheria, l\ca[ `n care s-a scris primul Acatist al
Sfântului Acoper\mânt al Maicii Domnului.

Binecuvântare
la Patriarhia Ecumenic\
Un moment cu totul aparte l-a constituit popasul la Patriarhia Ecumenic\ din Constantinopol,
unde grupul de pelerini one[teni a primit binecuvântarea Preafericitului Bartolomeu, Patriarhul
Ecumenic. Tot aici pelerinii s-au `nchinat cu bucurie la raclele cu sfintele moa[te ale celor trei
Sfin]i Ierarhi - Vasile, Grigorie [i Ioan [i la icoana
F\c\toare de minuni a Maicii Domnului - [i altor
relicve aduse la Constantinopol de Sf=nta
~mp\r\teas\ Elena. Conform tradi]iei, Sf. Elena,
dup\ primul pelerinaj `n }ara Sf=nt\, a adus aici un
piron din Sf. Cruce [i un fragment din stâlpul de
care a fost legat Hristos când a fost biciuit de
solda]ii romani. De asemenea, cu acela[i prilej,
pelerinii one[teni au adus cinstire moa[telor Sfintei
Teofana ~mp\r\teasa, Sfintei Eufimia [i Sfintei
Solomoni.

Liturghie `n sfânt\ ctitorie
brâncoveneasc\
~n ultima zi, duminic\, grupul pelerinilor din
Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului a participat
la Sfânta Liturghie oficiat\ de pr. protopop
Constantin Alupei [i de pr. Sergiu Marcel Vlad,
preot paroh la a[ez\mântul românesc din Istanbul.
Acest sfânt l\ca[, cu hramurile Sf. Mc. Paraschevi
(26 iulie), Sf. Mc. Arghira (30 aprilie) [i Sfin]ii

Martiri Brâncoveni (16 august), a fost preluat oficial de comunitatea ortodox\ `n ziua de 23 mai
2004. A[ezat pe locul unei biserici bizantine,
aproape de Bosfor, biserica a fost ref\cut\ din
temelie de Sfântul Voievod martir Constantin
Brâncoveanu `n anul 1692, devenind peste timp
proprietate a comunit\]ii grece[ti din ora[. Prin
rânduial\ divin\, la trei ani de la `nfiin]area parohiei ortodoxe române din Istanbul (2001), biserica
Brâncovenilor a revenit românilor.
Din vechea biseric\, anterioar\ ctitoriei brâncovene[ti, s-au p\strat cele patru icoane `mp\r\te[ti
aflate pe catapeteasma sfântului l\ca[: Mântuitorul
Pantocrator, Maica Domnului cu Domnul Iisus
Hristos Prunc, Sfânta Mc. Arghira, Sf. Ioan
Botez\torul [i Sf. Mc. Paraschevi, t\m\duitoarea
de boli oculare, patroana bisericii. Aceste icoane,
veche mo[tenire bizantin\, au fost men]ionate mai
târziu, `n sec. al XVI-lea, ca f\c\toare de minuni.
~n biseric\ se mai afl\ [i o frumoas\ icoan\
`nf\]i[ându-le pe Sfintele Ecaterina [i Varvara.
De asemenea, biserica ad\poste[te mormântul
uneia dintre cele mai cinstite sfinte din calendarul ortodox grec, Sfânta Muceni]\ Arghira,
martirizat\ la 30 aprilie 1735 [i cunoscut\ drept
ocrotitoarea croitoreselor [i a femeilor nedrept\]ite. ~n acela[i sf\nt l\ca[, pelerinii se pot `nchina
[i la o p\rticic\ din moa[tele Sfântului Ierarh
Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
Dup\ participarea la Sf.Liturghie, grupul
pelerinilor one[teni s-a `ndreptat spre ]ar\ purtând `n
suflete pre]ioase amintiri ale istoriei zbuciumate a
cre[tinismului bizantin aureolat de prezen]a haric\ a
Sf. Constantin Cel Mare, fondatorul m\re]ei capitale Noua Rom\. (prof. Otilia BÂRG\OANU)
23

Preafericitul P\rinte Daniel le-aa
`nmânat diplome [i daruri premian]ilor
concursului „B
Bucuria de a fi cre[tin“..

Copiii c=[tig\tori ai concursului
„Bucuria de a fi cre[tin“, etapa
eparhial\, au fost premia]i de PF P\rinte
Patriarh Daniel, `n cadrul seriei de manifest\ri organizate cu ocazia s\rb\toririi
hramului Catedralei patriarhale

REPORTAJ

Reprezentan]ii Eparhiei Romanului [i Bac\ului felicita]i de PF P\rinte Patriarh Daniel

Premia]i la Patriarhie, fiii eparhiei au sim]it
„Bucuria de a fi cre[tin“
~n seara zilei de 20 mai, a avut loc la Palatul
Patriarhiei din Bucure[ti premierea copiilor [i
tinerilor care au câ[tigat Concursul na]ional „Bucuria de a fi cre[tin“, desf\[urat `n cadrul eparhiilor din ]ar\ ale Bisericii Ortodoxe Române.
La evenimentul desf\[urat `n ajunul hramului
Catedralei patriarhale, au participat 87 de copii [i
tineri `mbr\ca]i `n costume populare specifice zonei
din care au venit, ei fiind câ[tig\torii concursului la
etapa eparhial\, la una din cele trei sec]iuni: interpretarea unui cântec cu tematic\ religioas\ [i popular\, recitarea unei poezii populare sau religioase,
interpretarea unui text literar `n proz\ desprins din
literatura popular\ sau cult\. Al\turi de cei mici
s-au aflat p\rin]ii, profesorii [i coordonatorii lor, iar
la spectacolul oferit `n Aula Mare „Teoctist Patriarhul“ din palat au asistat Preafericitul P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi din
Sinodul Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei, slujitori din cadrul Administra]iei patriarhale [i ai Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, precum
[i numero[i iubitori ai artei populare [i cre[tine.
Bucuria de a fi cre[tin a fost ilustrat\ celor
prezen]i prin prezentarea unui amplu reportaj

realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, care a con]inut film\ri cu cântecele [i interpret\rile unor versuri [i fragmente de proz\ ale
câ[tig\torilor concursului.
Preafericitul P\rinte Daniel le-a `nmânat diplome [i daruri preg\tite de Sectorul teologic-educa]ional al Patriarhiei Române. Profesorii [i coordonatorii celor mici au primit [i ei diplome de merit.

„Sunt bucuroas\
c\ sunt [i eu un cre[tin“
Din partea Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului au participat premian]ii locurilor `ntâi la cele trei
sec]iuni de la faza Eparhial\, dup\ cum urmeaz\: la
sec]iunea interpretarea unui cântec religios sau
popular - Brancu Diandra - Protopopiatul Roman;
la recitarea unei poezii religioase sau populare cu
caracter patriotic/religios - Bârg\oanu {tefan - Protopopiatul One[ti; la interpretarea unui text literar
`n proz\ - Mih\il\ Harina - Protopopiatul Roman.
Copiii plini de emo]ie au m\rturisit: ,,Pentru
mine ziua de ast\zi este o zi de neuitat. ~n momentul `n care l-am v\zut pe PF P\rinte Patriarh

Daniel mi-am `mplinit un vis pe care `l aveam de
mult. Mul]umesc lui Dumnezeu pentru aceast\
mare binecuvântare“, a spus Diandra.
,,Ast\zi am putut s\ v\d mai mul]i prieteni bucuro[i c\ sunt ortodoc[i. Este o zi de s\rb\toare `n
care am sim]it c\ familia Ortodoxiei este mare [i cu
oameni ferici]i [i `mplini]i. De mult mi-am dorit s\-l
v\d `ndeaproape `mbr\cat `n alb pe PF P\rinte
Patriarh Daniel. Ast\zi am sim]it puterea Duhului
Sfânt care zboar\ pe deasupra noastr\, a[a cum
spune [i poezia pe care am recitat-o. Am o mare bucurie `n suflet, cu ea plec spre cas\ [i cu ea voi
r\mâne“ a ad\ugat {tefan. La bucuria acestora s-a
ad\ugat [i cea m\rturisit\ de Harina, care a apreciat
c\ ziua premierii la Patriarhie a fost una de neuitat
,,Slujba la care am asistat [i mai ales premiile primite mi-au umplut sufletul de emo]ie. Sunt bucuroas\ c\ sunt [i eu un cre[tin `n Biserica lui
Hristos [i mai ales c\ ~l simt prezent pe Dumnezeu
`n sufletul meu, iar prin tot ceea ce fac ~l m\rturisesc pe Dumnezeu“. Cu aceste g=nduri s-a `ncheiat
experien]a reprezentan]ilor eparhiei noastre `n
cadrul concursului „Bucuria de a fi cre[tin“. (prof.
Otilia B+RG|OANU)

Excursie „cadou“ pentru copiii din Bere[ti Bistri]a
Copiii din clasa a III-a de la {coala Gimnazial\ „Vasile Borcea“ din
Bere[ti Bistri]a, condu[i de prof. Camelia Dordea, [i un grup de tineri din
parohia Bere[ti-Bistri]a II (Protoieria Buhu[i) au primit un cadou deosebit cu
ocazia Zilei Interna]ionale a Copilului. Ace[tia au efectuat o excursie de o zi,
ce a cuprins câteva obiective religioase [i culturale deosebite, respectiv
Castelul Sturdza, M\n\stirea de la Micl\u[eni, Palatul Cuza de la Ruginoasa,
Casa Memorial\ Vasile Alecsandri de la Mirce[ti, Cetatea Neam]ului [i Casa

Memorial\ „Ion Creang\“ de la Humule[ti. Evenimentul a fost organizat la
ini]iativa preotului paroh Rotaru {tefan Ovidiu de la Parohia Bere[ti-Bistri]a
II (Protoieria Buhu[i), cu sus]inerea deosebit\ a Prim\riei Bere[ti- Bistri]a, `n
colaborare cu {coala Gimnazial\ „Vasile Borcea“ din Bere[ti-Bistri]a.
„Mult\ bucurie a adus `n sufletele micu]ilor aceast\ ie[ire `n afara satului,
mai ales de „Ziua lor“, ei sim]indu-se `ntr-adev\r pre]ui]i `n mod deosebit [i
prin acest dar“, a declarat p\rintele Rotaru. (C.G.)
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BISERICA
{I {COALA

Emo]ii [i premii la cea mai veche biseric\ din Bac\u
~n dup\-amiaza zilei de 21 iunie
2013, aproape 200 de elevi de la
[coli din tot jude]ul Bac\u, care
au fost premian]i la fazele
jude]ene [i na]ionale ale unor
concursuri cu tematic\ religioas\
[i cultural\, au primit din partea
Preasfin]itului P\rinte Ioachim
B\c\uanul premii [i diplome prin
care le-au fost recunoscute eforturile depuse de-a lungul `ntregului an [colar spre `nsu[irea valorilor ce ne definesc ca na]iune.
Elevii premian]i au primit din partea ierarhului atât daruri c=t [i cuvinte de `mb\rb\tare [i
binecuvântare. ~n cuv=ntul rostit cu aceast\
ocazie, PS P\rinte Episcop Ioachim a men]ionat
c\ „societatea trebuie s\ plaseze educa]ia tinerilor
`n centrul aten]iei, deoarece rolul profesorilor,
rolul educatorilor e foarte important `n inima copiilor no[tri“.
Pentru câteva ceasuri, sufletul `nv\]\mântului
b\c\uan s-a mutat la Biserica „Precista“ din municipiul Bac\u. Al\turi de micu]ii `nv\]\cei, `n
curtea l\ca[ului de cult „`n care pulseaz\ spiritualitatea ortodox\ moldav\“, dup\ cum a remarcat PS
P\rinte Ioachim B\c\uanul, au fost prezen]i [i dasc\lii [i p\rin]ii elevilor, cu to]ii dornici s\ ia parte la
acest festin spiritual. Evenimentul a fost deschis cu
o slujb\ de Te Deum, oficiat\ de un sobor de preo]i,
sub protia pr. Ioan Gherasimescu, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
~n cadrul festivit\]ii de premiere, prof. Irina Leonte,
Inspector la disciplina religie `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Bac\u, co-organizator al evenimentului, a f\cut un rezumat al rezultatelor ob-
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]inute la nivel na]ional, `n anul [colar 2012-2013,
de c\tre elevii din municipiul Bac\u. Prof. Irina
Leonte a precizat faptul c\ `n ultimii ani Bac\ul a
ob]inut numeroase premii la Olimpiada de Religie.
La rândul s\u, Preasfin]itul P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul le-a mul]umit profesorilor [i elevilor pentru faptul c\ au reprezentat cu demnitate [i
cinste Eparhia la cel mai `nalt nivel al concursurilor
[colare. „Am ]inut s\ cre\m o tradi]ie, ca la sfâr[itul
fiec\rui an de `nv\]\mânt s\ ne `ntâlnim cu profesorii [i elevii merituo[i, mul]umind lui Dumnezeu
pentru roadele Sale cele bogate rev\rsate asupra
noastr\. M\ bucur pentru rezultatele frumoase ob]inute de ace[ti copii minuna]i“, a precizat ierarhul.
Premii, constând `n diplome, icoane [i c\r]i, au
fost oferite tuturor copiilor care s-au eviden]iat la
Olimpiada Na]ional\ de Religie Ortodox\, la concursul na]ional interdisciplinar „Cultur\ [i spiritualitate româneasc\“, la concursul na]ional interdisciplinar „Luminile credin]ei“, la concursul jude]ean „Ethnos b\c\uan“ [i la etapa jude]ean\ a Olimpiadei de Religie. La final, prof. inspector Irina
Leonte a ]inut s\ mul]umeasc\ Centrului eparhial
Roman, `n mod special Preasfin]itului P\rinte
Episcop Ioachim B\c\uanul [i p\rintelui vicar-administrativ Ioan Gherasimescu, pentru sprijinul
acordat, precum [i p\rintelui Constantin Tomozei,
protopop al Protopopiatului Bac\u, pentru sprijinul acordat la organizarea evenimentului.
S\rb\toarea s-a `ncheiat cu vizitarea unei expozi]ii de icoane [i etnografic\, cu obiecte realizate
de elevi, deschis\ `n incinta Protoieriei Bac\u.

Tinerii talenta]i din Moine[ti,
premia]i la concursul „Cuvânt
[i culoare din suflet de copil“
Peste 100 de copii din clasele III-VIII, care `nva]\ la [colile din cuprinsul Protoieriei Moine[ti au
participat la cea de-a II-a edi]ie a concursului de

crea]ie plastic\ [i literar-religioas\ „Cuvânt [i culoare din suflet de copil“. Organizat cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Ioachim B\c\uanul,
concursul [i-a desemnat premian]ii `n cadrul unei
ample manifest\ri organizate joi, 6 iunie, `n sala de
conferin]e a Protoieriei Moine[ti. „Anul 2013 a fost
consacrat de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena `n Patriarhia Român\. Nu este altceva decât o invita]ie de a urm\ri
via]a sfin]ilor [i a urma exemplul lor. Avem convingerea c\ este necesar ca tinerii s\ caute [i alte repere
decât cele pe care le propune societatea de ast\zi.
~ntr-o lume dezorientat\, sau care este orientat\ mai
mult pe orizontal\, pierzându-[i dimensiunea vertical\, Biserica propune reperele credin]ei. ~n acest
demers se `nscrie [i aceast\ a doua edi]ie a concursului nostru, activitate `n cadrul c\reia copiii au fost
chema]i s\ ne arate cum `n]eleg ei libertatea ca dar
al lui Dumnezeu, sau cât de importante sunt familia
[i educa]ia pentru dezvoltarea [i devenirea noastr\.
La vârsta copil\riei, r\spunsurile lor, `n cuvânt sau
culoare, sunt uimitoare, [i `ntotdeauna ne surprind
prin prospe]ime [i sinceritate“, a declarat preotul
p\rintele protopop Costel Mare[, care a [i coordonat comisia de evaluare a lucr\rilor.
Tot atunci, a fost proiectat\ [i o scurt\ prezentare `n imagini a festivit\]ii de premiere de anul trecut, forma concentrat\ a eforturilor `ncununate, dar
[i a bucuriei [i emo]iilor primei edi]ii. Prezen]a copiilor, `nso]i]i de p\rin]ii [i profesorii lor, a adus culoare [i lumin\ `n sediul Protopopiatului care a devenit, vreme de un ceas, cas\ a bucuriei, loc al `mplinirilor [i [coal\ a form\rii [i cre[terii spirituale.
Protopopiatul Moine[ti mul]ume[te pe aceast\
cale tuturor colaboratorilor, atât copiilor, cât [i
profesorilor implica]i `n acest demers educa]ional,
comisiei de evaluare [i `n mod special sponsorilor
si donatorilor, cei care sustin material acest concurs oferind copiilor premii consistente, informeaz\ site-ul oficial al Protoieriei Moine[ti.
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Dup\ binecuvântarea de `nceput,
PS P\rinte Ioachim a rostit
mai multe rug\ciuni speciale pentru ploaie.

EVENIMENT

Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena
au unit b\c\uanii `n rug\ciune
 Aproape 10.000 de persoane au participat la cea mai impresionant\ procesiune
organizat\ `n municipiul Bac\u, `n dup\-amiaza zilei de 19 mai a.c.,
`n contextul serb\rii Anului Omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena 

Sfin]ii ~mp\ra]i
serba]i la Bac\u
Preasfin]itul Ioachim B\c\uanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi, a s\vâr[it
mar]i, 21 mai 2013, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena“ din Bac\u. La
slujb\ au participat sute de
b\c\uani, dar [i reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, care au avut prilejul de a se `nchina icoanelor f\c\toare de minuni de la m\n\stirile Giurgeni [i Trife[ti din jude]ul Neam],
precum [i raclei `n care se afl\ fragmente din moa[tele mai multor
sfin]i ai Bisericii noastre, adus\ de
la Catedrala arhiepiscopal\ din Roman. ~n acela[i context, PS Episcop
Ioachim B\c\uanul a oferit Crucea
Moldav\ p\rintelui paroh Ioan Chirib\u, apoi a oficiat Parastasul pentru ctitori. (C.G.)

Evenimentul religios, la care au participat
credincio[i din `ntreg jude]ul Bac\u, precum [i
din municipiul Roman, a debutat la Biserica
Precista, unde, `n prezen]a Preasfin]itului
Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, au fost aduse sfintele icoane f\c\toare de minuni de la m\n\stirea

Giurgeni [i Trife[ti, precum [i sfintele moa[te de
la catedrala Arhiepiscopal\ Sf. Cuv. Parascheva
din Roman. Dup\ binecuvântarea de `nceput, PS
P\rinte Ioachim a rostit mai multe rug\ciuni speciale pentru ploaie. Cu capetele plecate [i cu gândurile `ndreptate spre mila lui Dumnezeu, to]i cei
prezen]i, cler [i credincio[i, `nso]i]i de icoana

Comuna Dealu-Morii
pus\ sub ocrotirea Sf. ~mp\ra]i
~ncepând cu 21 mai anul acesta, Comuna Dealu-Morii are ca ocrotitori pe Sf.
~mp\ra]i Constantin [i Elena, informeaz\ site-ul Protoieriei Sascut. Decizia
luat\ `n Consiliul Local al comunei se `nscrie `n cadrul manifest\rilor dedicate
Anului Omagial al Sf. ~mp\ra]i.
S\rb\toarea a debutat cu slujba Sfintei Liturghii oficiat\ de un sobor de
preo]i sub protia pr. Ioan Negoi]\, protoiereu de Sascut, la slujb\ participând
reprezentan]i ai autorit\]ilor locale [i numero[i credincio[i.
Dup\ oficierea Sf. Liturghii `n biserica satului, s-a plecat `n procesiune spre
prim\rie unde, pe un podium amenajat special, s-a oficiat slujba de Te-Deum,
dup\ care, din partea PS P\rinte Ioachim B\c\uanul, a fost oferit\ comunit\]ii
locale o icoan\ a Sf. ~mp\ra]i, ca simbol al colabor\rii dintre Biseric\ [i autorit\]ile locale. A urmat oferirea de diplome de excelen]\ celor care s-au remarcat prin implicarea lor `n via]a comunit\]ii, dup\ care a urmat un program
artistic sus]inut de elevii {colii generale din comun\. (protoieriasascut.ro)
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Pe `ntreg cuprinsul Eparhiei Romanului [i Bac\ului
au fost organizate manifest\ri dedicate
cinstirii Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena.

 Sfin]ilor ~mp\ra]i, au pornit, `n acordul cânt\rilor chiriarhul lor mul]umind Bunului Dumnezeu ~mp\ra]i Constantin [i Elena `n Patriarhia
specifice perioadei pascale, spre Catedrala
„~n\l]area Domnului“. Aici, lâng\ statuia
Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare [i
Sfânt, miile de b\c\uani s-au rugat `mpreun\ cu

pentru darurile rev\rsate peste poporul s\u binecredincios. Apoi, PS Episcop Ioachim B\c\uanul
a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a subliniat
importan]a serb\rii anului omagial al Sfin]ilor

Român\. Apoi, a f\cut o scurt\ prezentare a istoriei Bisericii din primele veacuri pân\ la edictul
de la Milan din anul 313, amintind suferin]ele
`ndurate de m\rturisitorii dreptei credin]e `n pe-

„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena,
promotori ai libert\]ii religioase“
Miercuri 15 mai 2013, cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, `n sala de conferin]e a Protopopiatului Moine[ti s-a desf\[urat conferin]a administrativ\ lunar\ a preo]ilor moine[teni.
Dat fiind faptul c\ anul 2013 a fost declarat `n Biserica Ortodox\ Român\
„Anul Omagial al Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ [i `n conformitate cu
programul-cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, [edin]a - condus\ de
PC. p\rinte protopop pr. Costel Mare[, a fost prilejuit\ (`nainte de toate) de
sus]inerea conferin]ei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena, promotori ai libert\]ii religioase“, tem\ prezentat\ de p\rintele Te[u Cristian-Marius, preot slujitor la Capela „Sf. Arhidiacon {tefan“ a Unit\]ii militare de pompieri, Moine[ti.
Printre altele, pe ordinea de zi, au fost puse `n discu]ie: probleme curente [i comunic\ri administrative; detalii despre organizarea concursului de crea]ie literar-religioas\ [i plastic\ „Cuvânt [i culoare din suflet de copil“, aflat acum la cea
de-a doua edi]ie; evolu]ia lucr\rilor la construirea noului Centru Administrativ al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului la Moine[ti, dar [i o serie de alte detalii, fiind abordate diverse aspecte ce ]in de activitatea cultural\, pastoral-misionar\ [i
administrativ\ a parohiilor din Protoieria Moine[ti. (protoieriamoinesti.ro)
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~n cadrul conferin]ei lunare a preo]ilor moine[teni
s-aa dezb\tut tema „S
Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena,
promotori ai libert\]ii religioase“..

 rioada de prigoan\ a `mp\ra]ilor romani, `nce-

pând cu Nero, pân\ la momentul când Sfântul
~mp\rat Constantin a acordat libertate religiei
cre[tine, punând astfel cap\t unei perioade `n care
credin]a se m\rturisea mai mult `n catacombe. De
asemenea, cuvântul ierarhului a constituit un veritabil cuvânt catehetic, Preasfin]ia Sa `ndemnându-i pe b\c\uani s\ fie, cu to]ii, ap\r\tori ai
valorilor cre[tine [i, fiecare `n dreptul s\u, s\ constituie pentru semenii s\i o lumin\ `ntru lumina
lui Hristos. Procesiunea s-a `ncheiat la biserica
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“, unde au
fost depuse spre `nchinarea credincio[ilor cele
dou\ icoane f\c\toare de minuni, precum [i sfintele moa[te de la Catedrala din Roman. Bucuria
duhovniceasc\ a zilei a continuat cu slujba Litiei, oficiat\ de PS Episcop Ioachim, r\spunsurile
la stran\ fiind date de corala „Episcop Melchisedec“ a Protopopiatului Bac\u, care a oferit
[i un scurt concert de muzic\ religioas\, urmat de
un altul sus]inut de corala Bisericii „Sf. ~mp\ra]i“. (pr. Ctin Gherasim)

EVENIMENT

Concurs dedicat Sfin]ilor ~mp\ra]i
Cu binecuvântarea Preasfin]itului Ioachim B\c\uanul, `n ziua de 31 mai
2013, la {coala General\ din P\nce[ti, comuna Sascut, a avut loc finala concursului de desene [i eseuri dedicat Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i mama sa
Elena, desf\[urat sub egida anului omagial dedicat acestor sfin]i de c\tre Sf.
Sinod al B.O.R.
Concursul s-a desf\[urat pe dou\ sec]iuni: literar\ [i artistic\ (desene [i pictur\).
Premiul I la sec]iunea Literatur\ a fost atribuit elevei Iona[cu Diana-Elena
de la {coala General\ P\nce[ti, premiul II elevei Toma Isabela de la aceea[i
[coal\, iar elevei Paris Denisa, premiul al treilea. La sec]iunea artistic\ locul I
a fost atribuit elevului Stupu Andrei de la {coala General\ din Moto[eni locul
II elevului Bucur Alexandru-Andrei de la {coala General\ din R\c\ciuni, iar
locul III elevei Ciov\r Profira-Elena de la {coala General\ din Sascut.
Premian]ilor le-au fost oferite diplome [i premii `n bani, icoane [i altele. (protoieriasascut.ro)
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DOSAR
Despre Botezul Sfântului ~mp\rat Constantin cel Mare
Via]a Sfântului ~mp\rat
Constantin cel Mare ne este
`n general cunoscut\ din
celebra biografie cu caracter
encomiastic ce apar]ine
episcopului – teolog, apologet
[i istoric – Eusebiu de Cezareea (265-339). Studii recente
`ns\ au `ncercat s\ demonstreze – [i `n mare parte au
reu[it – c\ aceast\ biografie,
pe lâng\ „nucleul eusebian“
autentic, mai cuprinde [i alte
pasaje `nsemnate ad\ugate
ulterior, având al]i autori.
Referitor la momentul botezului, vom `ncepe
cu relatarea lui Eusebiu de Cezareea, care afirm\
c\ `mp\ratul Constantin, primind `n prealabil
iertare pentru p\cate prin Sfânta Spovedanie, a
fost botezat `n preajma mor]ii sale, `n apropiere de
Nicomidia (aceasta fiind varianta cu cea mai mare
credibilitate), f\r\ a specifica numele botez\torului. El nu pomene[te numele episcopului Eusebiu
de Nicomidia, afirmând doar c\ aceast\ Sfânt\
Tain\ a fost administrat\ de c\tre „episcopi“.

„Botezul apocrif al lui Silvestru“
Dar versiunea asupra c\reia vom face o scurt\
analiz\ este cea a botezului primit de c\tre
`mp\ratul Constantin cel Mare din mâinile Papei
Silvestru I (314-335).
~n aceast\ relatare, `mp\ratul Constantin nu
numai c\ se converte[te la cre[tinism, dar este –
conform legendei – vindecat [i de lepr\. Aceast\
tradi]ie prin care `mp\ratul Constantin, p\gân [i
bolnav, este purificat [i vindecat prin botez, are
ca baz\, dar nu `n mod exclusiv, scrierea Actus
Silvestri, o construc]ie aghiografic\ anonim\ dedicat\ Sf. Silvestru I, redactat\ `n sec. IV-V.
Capitolul privind botezul `mp\ratului – intitulat Conversio Constantini – face parte din documentul mai amplu men]ionat anterior [i este numit de unii cercet\tori „Botezul apocrif al lui
Silvestru“.
~n limba român\, varianta cea mai cunoscut\ a
botezului Sf. ~mp\rat Constantin cel Mare, s\vâr[it
de c\tre Sf. Silvestru, este aceea relatat\ de c\tre
Sf. Simeon Metafrastul `n Vie]ile Sfin]ilor.
anul IV (XII) nr. 7-8

~n cele ce urmeaz\ vom prezenta pe scurt
pa[ii istorisi]i `n Actus Silvestri: `mp\ratul
Constantin fiind un mare persecutor al cre[tinilor,
a primit drept pedeaps\ divin\ o boal\ foarte
grea, [i anume lepra. Pentru a se vindeca, preo]ii
p\gâni din Roma `i recomand\ acestuia s\ fac\
baie `n sânge cald de copii, ce urmau s\ fie sacrifica]i. Dup\ ce `mparatul d\ ordinul s\ fie sacrifica]i copiii, se `nduio[eaz\ v\zând mamele acestora `ndurerate [i `n cele din urm\ renun]\ la acest
plan. ~n somn i se arat\ doi oameni ce `l `ndeamn\
s\ se adreseze papei Silvestru, care era refugiat
pe muntele Soratte.
Ascultând sfatul din vis, `mp\ratul merge la
papa Silvestru, unde identific\ cele dou\ personaje ca fiind Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel,
recunoscându-le chipurile `ntr-o icoan\ pe care
papa i-o arat\. ~mp\ratul Constantin accept\ s\
se converteasc\ [i s\ fie botezat, iar dup\ ce se
vindec\ adopt\ o serie de legi `n favoarea
Bisericii, face un pelerinaj la mormântul Sf.
Petru [i `ncepe lucr\rile la noua biseric\ dedicat\ acestuia.
Sfânta ~mp\rateas\ Elena `[i `ndeamn\ fiul s\
se converteasc\ la religia ebraic\, aducând `n
sprijinul s\u doisprezece rabini, cu scopul de a-l
convinge pe `mp\rat.
Are loc o disput\ teologic\ `ntre evrei [i cre[tini, `n care unul dintre rabini, pentru a demonstra
puterea numelui lui Dumnezeu, [opte[te un cuvânt
`n urechea unui taur, provocându-i moartea. Sfântul Silvestru,k rostind `ns\ o rug\ciune, readuce la
via]\ animalul, spre surprinderea tuturor, determi-

nând convertirea tuturor evreilor prezen]i, precum
[i a `mp\r\tesei Elena.
~n acel timp, Roma era terorizat\ de un balaur
care cu r\suflarea sa veninoas\ ucidea zilnic sute
de cre[tini. Silvestru, folosind o frânghie legat\
de un cerc, având `n interiorul s\u semnul crucii,
`nchide gura monstrului [i `l ucide. Tot Sf.
Silvestru readuce la via]\ doi magi, care, `n necredin]a lor, se apropiaser\ prea mult de monstru.
Dup\ cum putem observa, legenda nu este
alc\tuit\ omogen, fiind potrivit\ doar pentru a alimenta religiozitatea popular\ sensibil\ la povestiri miraculoase.

Convertirea, un proces gradual
Majoritatea cercet\rilor `nclin\ balan]a `n
favoarea sursei mai credibile – redactat\ de
Eusebiu – ce prezint\ botezul din apropierea mor]ii, `ntrucât acesta `l aduce pe `mp\ratul Constantin
mai repede spre sfin]enie: `n urma botezului primit
i s-a [ters nu numai p\catul str\mo[esc, ci [i toate
p\catele s\vâr[ite de-a lungul vie]ii.
~n sprijinul acestei afirma]ii vin cercet\torii
care afirm\ c\ procesul de convertire la cre[tinism a `mp\ratului a fost unul gradual, ce a culminat cu botezul din apropierea mor]ii. Conform
relat\rii f\cute de c\tre Eusebiu, aceast\ convertire are un `nceput [i un sfâr[it. ~nceputul coincide
cu viziunile pe care le-a avut `mp\ratul `naintea
b\t\liei cu Maxen]iu, adic\ revela]ia divin\ ce a
constituit fundamentul victoriei, [i se `ncheie cu
botezul primit `n luna mai, anul 337, când se afla
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Indiferent de cel care i-aa administrat botezul `mparatului
Constantin cel Mare, trebuie s\ privim consecin]ele pe care
le-aa avut acesta pentru istoria Imperiului Roman.
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 pe patul de moarte, acesta fiind momentul intr\rii siunea botezului din Actus Silvestri ca fiind cea Ilustrarea iconografic\
sale oficiale `n rândul cre[tinilor. Aceast\ convertire se extinde de-a lungul a mai multor veacuri,
putem spune chiar de-a lungul `ntregii sale vie]i
[i culmineaz\ cu decizia `mp\ratului de a primi
botezul.
Dup\ aproximativ 1700 de ani de la botez, reflect\m [i noi la aceea[i `ntrebare ce l-a preocupat
pe Patriarhul Fotie (sec. al IX-lea): de ce scriitorul cel mai `ndrept\]it, autorul contemporan,
care era `n rela]ii strânse atât cu `mp\ratul
Constantin cel Mare, cât [i cu presupusul autor al
botezului nicomidian, episcopul Eusebiu al
Nicomidiei, simpatizant la fel ca [i acesta al arianismului, evit\ s\-l numeasc\ `n scrierea sa?
Oare `ncearc\ s\ nu-l pun\ `ntr-o lumin\ defavorabil\ pe `mp\rat? R\spunsul Patriarhului Fotie
este acela c\ punerea sub t\cere a acestui fapt
reprezint\ „un semn evident de tendin]e arianiste
ale lui Eusebiu de Cezareea“.
Tot `n secolul al IX-lea, Sf. Teofan M\rturisitorul, cunoscând ambele versiuni despre botez, o
alege ca fiind real\ pe cea din Actus Silvestri, numind botezul nicomidian „o calomnie arian\“.
Acest fapt demonstreaz\ c\ [i o parte dintre orientali au adoptat aceast\ versiune, introducând-o
`n istoriografia bizantin\.
Cert este faptul c\ din cauza reputa]iei pe care
o c\p\tase `ntr-o anumit\ perioad\ Eusebiu de
Cezareea, fiind numit simpatizant al arianismului, origenist, iar nu `n ultimul rând [i iconoclast,
operele sale au intrat `ntr-un con de umbr\.
Astfel, pentru mul]i a fost mai u[or s\ aleag\ ver-

adev\rat\.

Botezul `mp\ratului schimb\
soarta imperiului
Contrareforma catolic\, prin cercet\torii s\i
iezui]i, `ncepe s\ aduc\ acuza]ii serioase scrierii
eusebiene, `n special prin vocea lui Antonio
Possevino, care o nume[te „inexact\“. Acesta
afirm\ c\ sunt omise diverse episoade din via]\
`mp\ratului, dar `n special, cel mai semnificativ,
episodul care face referire la botez nu este complet, adic\ nu pomene[te despre botezul roman
s\vâr[it de papa Silvestru. Acelea[i obiec]ii le
aduce [i cardinalul Baroniu.
Dar trebuie s\ preciz\m c\ mai mul]i au fost
contestatarii lui Actus Silvestri (de ex. Nicolae
Cusano [i Lorenzo Valla), cei care au atacat
„imaginea mitologic\“ a `mp\ratului Constantin
cel Mare; `n special `n timpul Reformei fiind
readus\ `n discu]ie varianta istoric\ „eusebian\“,
fapt demonstrat de traducerile `n limba latin\ din
mediul protestant ale Vie]ii lui Constantin cel
Mare scris\ de Eusebiu de Cezareea.
Indiferent de cel care i-a administrat botezul
`mparatului Constantin cel Mare, trebuie s\
privim consecin]ele pe care le-a avut acesta pentru istoria Imperiului Roman. ~n primul rând,
adeziunea sa oficial\ la cre[tinism, datat\ de c\tre
istoriografia cre[tin\ `n octombrie 312, a f\cut ca
soarta Imperiului s\ ia o `ntors\tur\ radical\,
botezul fiind `n fond doar o autentificare, o confirmare a hot\rârii sale.

~nv\luit `n mister, plin de elemente mitologice [i biblice, Actus Silvestri r\mâne `nc\
nedeslu[it pân\ ast\zi, de aceea am `ncercat s\ `l
readucem `n aten]ie `mpreun\ cu unele elementele istoriografice [i iconografice.
Programul iconografic din capela dedicat\
Sfântului Silvestru din Roma, situat\ `n apropierea
`ntr\rii bisericii Santi Quattro Coronati, este cel
care reflect\ cel mai bine `ntâmpl\rile relatate `n
Actus Silvestri. Peretele de la intrare g\zduie[te
pictura Judec\]ii Universale, iar sub aceasta, precum [i pe pere]ii laterali, se poate observa un ciclu
de fresce compus din unsprezece scene. Ele au fost
pictate `n anul 1248, f\când referire, dup\ cum am
mai spus, la via]a legendar\ a `mp\ratului Constantin cel Mare [i a Papei Silvestru I.
A[adar, argumentând cu relat\rile din Actus
Silvestri, pentru unii a fost mai u[or s\ spun\ c\
botezul `mp\ratului Constantin cel Mare nu a
venit `n Orient, ci `n Occident, acordând centralitate episcopului de Roma, care trebuia s\ câ[tige
[i `n aceast\ direc]ie `ntâietatea fa]\ de celelalte
scaune patriarhale, negând astfel orice suspiciune
de erezie a `mp\ratului.
~ncheiem prin afirma]ia cercet\torului
Claudio Rendina, care dezv\luie adev\ratul motiv al red\rii iconografice a legendei Actus
Silvestri: „Aceste picturi trebuiau s\ devin\ un
mijloc de propagand\ pentru a demonstra superioritatea puterii Bisericii din Roma asupra celei
imperiale; acest lucru l-a dorit papa Inocen]iu IV,
pe timpul când era `n lupt\ cu `mp\ratul Frederic
al II-lea“. (Mihai-Flavius BALABAN)
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Postul - act de rela]ie personal\ `ntre om [i Dumnezeu
~n Anul Omagial al P\rintelui
Dumitru St\niloae, aducem `n
aten]ia cititorilor no[tri
c=teva dintre g=ndurile
marelui teolog rom=n despre
`n]elesul [i rostul postului `n
viziunea Bisericii Ortodoxe.
Lupta omului cu patimile este o lupt\ continu\, mai mult sau mai pu]in con[tientizat\.
N\zuin]a permanent\ spre Dumnezeu este s\dit\
`n om prin chipul lui Dumnezeu din el. Sfântul
Grigorie de Nyssa vorbe[te de chipul lui
Dumnezeu din om ca de o „aspira]ie irezistibil\ a
omului c\tre Dumnezeu“. Momentele de lupt\
mai intens\ `mpotriva patimilor sunt fixate de
Biseric\ [i sunt ni[te perioade `n care omul se retrage din mersul monoton al lucrurilor [i `[i
`ndreapt\ aten]ia `n mod deosebit spre Dumnezeu.
Astfel, zilele unui an nu se
scurg identice, `ntr-o „monotonie
omor=toare de suflet“. „Dac\
via]a naturii e f\cut\ s\ aib\ trebuin]\ de varietate, cu atât mai
mult e necesar\ varietatea pentru
spirit“, spune Pr. St\niloae, pentru c\ „postul e timp de retragere
a spiritului din vârtejul vie]ii [i de
`ndreptare a lui spre Dumnezeu“.
~n Telegraful Român din
1938, P\rintele St\niloae precizeaz\ c\ perioadele de post fixate de Biseric\ sunt „r\stimpuri
de aprindere a luptei noastre `mpotriva patimilor, (...) r\stimpuri
care trezesc `n noi coarda seriozit\]ii. A seriozit\]ii nu fa]\ de
al]ii, ci fa]\ de noi `n[ine. Sunt
r\stimpuri `n care ni se impun
st\ruitor marile `ntreb\ri, `n care
ni se cere o r\fuial\ serioas\ cu
noi `n[ine, sub privirea p\trunz\toare a lui Dumnezeu“.

„Actul omorârii fiin]ei
noastre p\c\toase“
Sfântul Maxim M\rturisitorul vorbe[te chiar de dou\
feluri de mor]i: moartea firii
care este adus\ [i `ntre]inut\ de
p\cat [i moartea mor]ii, care este
moartea care elibereaz\ firea de

anul IV (XII) nr. 7-8

puterea nimicitoare a p\catului, redând-o vie]ii.
P\rintele St\niloae, comentând afirma]iile
Sfântului Maxim, spune c\ „pân\ la Iisus Hristos
a fost numai moartea cea dintâi, spre desfigurarea
firii omene[ti. El a r\sturnat rostul mor]ii, `ntorcând-o `mpotriva ei, f\când-o moarte a mor]ii,
moarte spre via]\“. Cu moartea pe moarte
c\lcând – spune, atât de sugestiv, troparul
~nvierii. Omorârea aceasta continu\ a trupului
p\catului se realizeaz\, prin `ncord\rile noastre,
mai ales `n Postul Pa[telui. Progresul nostru spiritual trebuie s\ fie atât de profund, `ncât `n
Vinerea Mare, `n care se produce moartea
Domnului Hristos pe cruce, s\ experiem [i noi
moartea total\ a fiin]ei noastre vechi, pentru ca a
treia zi, când `nvie Hristos, s\ avem [i noi
con[tiin]a c\ am `nviat ca o alt\ f\ptur\. ~n
Epistola c\tre Romani, Apostolul Pavel spune
„C\ci dorin]a c\rnii este moartea“ (Romani 8, 6),
iar la Romani 8, 13 spune „C\ci dac\ vie]ui]i
dup\ trup, ve]i muri, iar dac\ ucide]i, cu Duhul,
faptele trupului, ve]i fi vii“. Acest lucru `nseamn\

c\ de nu va muri fiin]a noastr\ veche, nu va `nvia
cea nou\, de nu va muri trupul, adic\ existen]a
noastr\ `nglobat\ `n pofte, nu vom `nvia `ntr-o
via]\ dup\ duh. Moartea, `n sensul mortific\rii
p\catelor, trebuie sa premearg\ ~nvierii, pentru c\
„a `nvia“, spune P\rintele St\niloae, `nseamn\ a
smulge fiin]a noastr\ din boala pe care o spore[te
`n ea p\catul, `nseamn\ a t\ia `n prealabil cangrena care a sl\bit, a schilodit fiin]a noastr\ [i a
amor]it puterile ei. Opera]ia este `mpreunat\ desigur cu suferin]a, iar aceast\ suferin]\ este asceza, care const\ din post, din c\in]\, din suportarea cu r\bdare a diferitelor `ncerc\ri.

Folosin]a postului

P\rintele St\niloae spune c\ prin post „sco]i
din casa propriei tale fiin]e fumul care te `mpiedic\ s\ vezi starea adev\rat\ din interiorul ei,
stare care nu te prea `ncânt\, sau te `ncânt\ [i mai
pu]in dup\ ce o vezi cum e. Iar poc\in]a e triste]ea
care cre[te pe masur\ ce, prin `nl\turarea fumului, vezi tot mai clar
marea dezordine din casa ta“.
(Telegraful Român nr. 16 / 1937)
Judecând ra]ional, omul caracterizat de o intensitate mai mic\ a credin]ei nu vede niciun motiv care s\ `l `ndemne la post [i
gânde[te chiar c\ nici Dumnezeu
nu poate s\ g\seasc\ vreo pl\cere
`n postul lui! {i, din aceasta, de
multe ori omul modern are iluzia
c\ este liber, dar nu este. Acest
lucru pentru faptul c\ Dumnezeu
nu i se mai arat\ ca fa]\ personal\, iubitoare, ci ca lege oarb\,
fatal\, pedepsitoare. Dup\ veacuri `ntregi de ridiculizarea a
postului din partea intelectualilor, azi au devenit ei cei mai mari
apologe]i ai acestuia, de[i numai
din motive medicale [i numai `n
teorie, trecerea la practic\ f\când-o numai când sunt for]a]i de
boal\. Constat\rile mai noi ale omului au ajuns totu[i la concluzia
c\ `nfrân\rile [i posturile sunt
benefice [i chiar necesare. Organismul, printr-un trai prea bun, se
uzeaz\, obose[te [i sl\be[te, pentru c\ printr-o consuma]ie peste
m\sur\, el mai mult `[i consum\
energia dec=t [i-o spore[te.
„Necredinciosul care poste[te
– spune Pr. St\niloae – este un
sarcolatru“. Acest lucru `nseamn\ c\ locul lui Dumnezeu a fost
Pr. Dumitru St\niloae (1903-1993) luat pe soclul cultului s\u de
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 trupul propriu. Ceea ce, de fapt, este o absurditate, dându-ne iluzia [i tr\ind astfel, de parc\ numai per- nim\nui, nu deranjez pe nimeni [i fac acte de caripentru c\ trupul nu dureaz\ etern, chiar dac\ `i po]i
prelungi, prin astfel de metode, existen]a.

Cum sc\p\m de
„microbii p\catelor“
P\rintele St\niloae vorbe[te de o „buh\ial\ monstruoas\ a eului“ de care sufer\ uneori omul. Ea este
manifestarea lucr\rii tuturor microbilor spirituali
s\l\[lui]i `n eul nostru. „Postul este adunarea smerit\
a eului `n marginile importan]ei sale fire[ti“. Se
spune de câte un om c\ nu mai vede nimic de nas,
fie c\ este prea mare, fie c\-l ]ine prea sus. ~n sensul
acesta vorbe[te Pr. St\niloae de faptul c\ `n fa]a
ochilor spiritului a crescut carnea bolnav\ a
hipertrofiei eului. Se vede peste tot numai pe sine.
Pe lâng\ `nfrân\rile trupe[ti, postul este, `n
primul rând, act religios, deci fapt\ s\vâr[it\ pentru Dumnezeu Cel personal [i nu un fel de
„economie dirijat\ a vie]ii trupe[ti dup\ legile biologice“. Adev\ratul post este act de rela]ie personal\ `ntre om [i Dumnezeu, este act de cult, act
de m\rire [i de iubire a lui Dumnezeu. P\rintele
St\niloae afirma la un moment dat c\ „actul postului nu st\ `n rând cu gimnastica de diminea]\, cu
plimbarea de dup\-amiaz\, cu recreerea de peste
var\, cu aerisirea camerei [i cu celelalte acte de
igien\“. Sigur c\ ne putem `ntreba de ce vrea
Dumnezeu postul nostru! De ce este postul un act
de pream\rire a lui Dumnezeu? Pentru c\ este un
act de dezumflare a propriului egoism crescut prin
pofte spirituale [i trupe[ti `n a[a m\sur\ `ncât nu
mai `ncape nimeni de noi, nici chiar Dumnezeu,

soana noastr\ ar exista [i de ea ar depinde totul.
Se poate vorbi chiar de un caracter social al
postului. Prin practicarea postului nu s\vâr[im un
act de interes strict individual, care nu are s\ implice decât persoana noastr\ proprie, ci unul social. Postul nu te ajut\ doar la detoxifierea organismului, ci `n primul rând la capacitatea de a sesiza `n fiecare aproape al nostru chipul lui
Hristos. Din aceast\ sesizare decurg firesc [i iubirea [i milostenia.

Sufletul [i trupul
nu-[i tr\iesc via]a izolat
„Postul sufletesc este principalul, nu cel trupesc“! ~n concep]ia cre[tin\, `n special ortodox\,
sufletul [i trupul nu-[i tr\iesc via]a izolat, ci `n influen]are reciproc\. Pr. St\niloae spunea c\ „o anumit\ pozi]ie a trupului produce o anumit\ stare `n
suflet“. (Telegraful Român nr. 12 / 1940). Postul
`nfrâneaz\ egoismul biologic al naturii noastre, `n
spatele c\ruia st\ egoismul spiritual. Iar omul lipsit de libertate fa]\ de trup este lipsit [i fa]\ de
spirit, spunea Berdiaev `n „Spirit [i libertate“.
~n ceea ce prive[te prezen]a petrecerilor cu
scop caritabil, chiar [i `n post, trebuie spus c\ postul [i caritatea stau de obicei `n cea mai strâns\
leg\tur\, dar, totu[i, cine nu-i `n stare s\ se
`nfrâneze, nu-i `n stare nici de caritate. Auzim de
multe ori remarca: pentru ce trebuie s\ postesc sau
s\ merg la Biseric\ [i s\ fac tot ce `mi spune preotul de vreme ce eu sunt „moral“, nu dau `n cap

tate, chiar dac\ nu cred `n Dumnezeu? Totu[i caritatea s\vâr[it\ f\r\ credin]\ `n Dumnezeu [i f\r\ sobrietatea vie]ii, chiar dac\ ajut\ pentru moment
trupul unui s\rac, nu-i ajut\ [i sufletul. Dimpotriv\,
stric\ciunea ce-o produce `n societate este `nmiit
mai mare decât acel ne`nsemnat ajutor dat doar ca
un tribut pentru c\ „d\ruitorului“ i s-a dat posibilitatea s\ petreac\. Omul mândru nu vede valoarea
[i existen]a demn\ de apreciat a altuia. Prea adesea
vedem cum [i cre[tinismul este interpretat ca
neobligând la `nfrânare. Acest lucru provine [i din
gre[ita `n]elegere a libert\]ii cre[tine, confundat\ la
tot pasul cu libertinajul. Diferen]a dintre libertate
[i libertinaj o face P\rintele Staniloae `n Dogmatica sa spunând c\ „libertatea nu este b\ltoaca f\r\
margini a libertinajului“. Oximoronul „b\ltoac\
f\r\ margini“ este cât se poate de sugestiv `n explicarea proastei `n]elegeri [i `ntrebuin]\ri a libert\]ii. Ra]iunea ultim\ se afl\ `n caracterul nostru
de fiin]e `ndatorate fa]\ de semeni. Nu suntem f\cu]i
s\ ne gândim noi la noi, ci [i la al]ii. Orânduirea
aceasta este un mijloc de educa]ie a noastr\ `n
dragoste [i comuniune, prin `nfrânare. Omul poate
tr\i [i cu mai pu]in. (prof. Eduard COZMA)
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REPERE
Agenda de lucru a PS P\rinte Episcop Ioachim B\c\uanul,
pe lunile mai [i iunie 2013
MAI
Miercurea Mare, 1 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Grigore Dialogul `n
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
hirotesit duhovnic pe PC Pr. Ionu] Cristea, Parohia Gutina[;
- a oficiat Slujba Deniei la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Joia Mare, 2 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Deniei Celor 12 Evanghelii la Catedrala
arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Vinerea Mare, 3 mai
- a participat la Slujba Ceasurilor ~mp\r\te[ti;
- a oficiat Slujba Vecerniei Scoaterii Sf. Aer;
- a oficiat Slujba Prohodului Domnului;
Sâmb\ta Mare, 4 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman;
Duminica ~nvierii, 5 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie a ~nvierii Domnului la
Catedrala arhiepiscopal\ „Cuvioasa Parascheva“, Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei ~nvierii;
Luni, 6 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea Varatic;
- a oficiat Slujba Vecernie `mpreun\ cu IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe“,
Roman;
Mar]i,7 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie, `mpreun\ cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Biserica „Sf. Gheorghe“, Roman;
- a organizat [i participat la Concertul pascal de caritate
„Hristos a `nviat - bucuria mea!“, organizat la Teatrul de var\,
Bac\u, pentru sus]inerea activit\]ilor social-filantropice ale
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului;
Miercuri, 8 mai - Sf. Ioan Evanghelistul
- a oficiat slujba de sfin]ire a unei Sfinte Troi]e `nchinat\
Sf. Cuv. Parascheva, ridicat\ `n Parohia M\gura I de c\tre
fam. Constantin [i M\rioara Radu;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan Evanghelistul“, M\gura II. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
Joi, 9 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat Concursul „Bucuria de a fi cre[tin“, etapa
eparhial\;
- s-a `ntâlnit la Prim\ria Bac\u cu d-l primar Romeo
Stavarache;
Vineri, 10 mai - Izvorul T\m\duirii
- a oficiat, al\turi de PS P\rinte Calinic Boto[\neanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, slujba de sfin]ire a
Altarului de var\ la M\n\stirea Hadâmbu;
- a oficiat, al\turi de PS P\rinte Calinic Boto[\neanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Sfânta Liturghie la
M\n\stirea Hadâmbu;
Sâmb\t\, 11 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ier. Spiridon“
Com\ne[ti, cu prilejul Conferin]ei Na]ionale a Tineretului
Oastei Domnului. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Conferin]a Na]ional\ a Tineretului Oastei
Domnului, organizat\ la Com\ne[ti. A rostit un cuvânt
duhovnicesc;
Duminic\, 12 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „~n\l]area
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de pomenire a Episcopului Ioachim
Mare[, la Catedrala „~n\l]area Domnului“, Bac\u
13 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
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~n cadrul Deniei celor 12 Evanghelii, PS P\rinte Ioachim B\c\uanul,
`nso]it de preo]ii slujitori la Catedrala arhiepiscopl\ din Roman,
a dus `n procesiune Sf=nta Cruce, depun=nd-o spre `nchinare
`n fa]a Altarului Catedralei arhiepiscopale „Sf. Cuvioas\ Parascheva“
- a primit `n audien]\ pe Pr. Constantin Solomon, Parohia
M\r\[ti;
14 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- s-a `ntâlnit cu preo]ii din Protopopiatul Bac\u pentru
organizarea manifest\rii organizat\ cu prilejul `mplinirii a
1700 de ani de libertate cre[tin\;
- a sus]inut o conferin]\ de pres\ `n fa]a jurnali[tilor massmediei b\c\uane cu privire la manifestarea „Merge]i `n toat\
lumea [i vesti]i c\ Hristos a `nviat!“, organizat\ cu prilejul
`mplinirii a 1700 de ani de libertate cre[tin\;
15 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba de parastas a p\rin]ilor Episcopului
Melchisedec {tef\nescu `n cimitirul Parohiei G`rcina, jud.
Neam]. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba aghiasmei pentru sfin]irea unui monument `nchinat Episcopului Melchisedec {tef\nescu [i a
dezvelit stema Prim\riei G`rcina;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopal\
„Cuv. Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Litiei la Paraclisul „Sf. Gheorghe“ al
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman. A rostit
cuvânt de `nv\]\tur\;
- a participat la Simpozionul „Ierarhul Melchisedec {tef\nescu [i reafirmarea ortodoxiei române[ti“, organizat cu prilejul Zilelor „Episcop Melchisedec {tef\nescu“, Edi]ia a XIIIa, `n sala de festivit\]i a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, Roman. ~n cadrul simpozionului d-l Prof. univ. dr.
Dan Zamfirescu a sus]inut conferin]a cu tema: „Melchisedec
{tef\nescu [i reafirmarea Ortodoxiei române[ti“;
16 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie `n Catedrala arhiepiscopal\
„Cuvioasa Parascheva“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba parastasului pentru pomenirea Episcopului Melchisedec {tef\nescu, la Capela „Adormirea Maicii
Domnului“ din Parcul Melchisedec;

17 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
18 mai
- a oficiat Slujba Tainei Botezului pruncei Maria Lungu,
la Biserica „Sf. Voievod {tefan cel Mare“, Bac\u. A rostit cuvânt ocazional;
19 mai
- a oficiat slujba de resfin]ire a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului [i Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Berzun]i;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului [i Sf. ~mp. Constantin [i Elena“„, Berzun]i. A rostit cuvântul de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. Nicolae
Bucovineanu, paroh al parohiei „Adormirea Maicii Domnului
[i Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Berzun]i;
- a participat la Procesiunea „Merge]i `n toat\ lumea [i
vesti]i c\ Hristos a `nviat!“, organizat\ `n Mun. Bac\u cu
prilejul `mplinirii a 1700 de ani de libertate cre[tin\. Procesiunea s-a desf\[urat pe traseul Biserica „Precista“, Catedrala „~n\l]area Domnului“ [i Biserica „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“ A rostit cuvânt ocazional;
- a oficiat Slujba Litiei la Biserica „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
20 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. ~mp.
Constantin [i Elena“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
21 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. ~mp.
Constantin [i Elena“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
22 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
23 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la M\n\stirea „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, pasul Oituz. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;

33

~n ziua de 20 iunie PS P\rinte Episcop Ioachim a f\cut parte din
soborul de ierarhi care, sub protia IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „S
Sf. Arh. Mihail
[i Gavriil“,, M\n\stirea Petru Vod\, iar mai apoi, slujba de
`nmormântare a Arhim. Justin Pârvu, stare]ul M\n\stirii Petru Vod\;
24 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe Pr. Nicolae Munteanu, Roman;
Pr. S\vi]\ Graur, Parohia Sascut-târg; d-l dr. Dan Arv\tescu,
Roman; d-l Balaban Flavian, Bac\u;
25 mai
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ier. Nicolae“,
Parohia Hociungi II. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a clopotni]ei noi [i a
a[ez\mântului social-filantropic „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena“, Parohia Hociungi II;
- a hirotesit `n treapta de iconom pe PC Pr. paroh Adrian
C\t\lin Bibiru[, Parohia Hociungi II;
Duminic\ 26 mai
- a oficiat slujba de resfin]ire a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“, Br\te[ti;
- a oficiat Sf. Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“, Parohia Br\te[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit `n treapta de iconom-stavrofor pe PC Pr.
paroh Ciprian Genes, Parohia Br\te[ti;
- a efectuat vizit\ canonic\ la M\n\stirea „~n\l]area
Domnului“, M\gura Ocnei;
- a oficiat Taina Cununiei tinerilor Drago[ [i AlinaEugenia Porojnicu, la Biserica „Sf. ~mp. Constantin [i Elena“,
Com\ne[ti. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
27 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
28 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a lucr\rilor efectuate la
Centrul social, cultural, gospod\resc „Sf. Cuv. Antipa“, Ite[ti;
29 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: ierom. Ciprian Mera, schitul
Zimbru; Pr. Cristi Te[u, Capela „Sf. Voievod {tefan cel
Mare“, Unitate de pompieri, Moine[ti; d-l Andrei Grozescu,
Com\ne[ti;
30 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
31 mai
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Costel Mare[, protopop al
Protopopiatului Moine[ti [i Pr. Marin Racovi]\, Parohia Cucova;

IUNIE
Sâmb\t\, 1 iunie
- a oficiat Slujba parastasului r\posatei Maria Pricopi, `n
cimitirul Roman;
Duminic\, 2 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „~nvierea
Domnului“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Tainei Botezului pruncei Ruxandra Elena Am\rinii, la Biserica „Sf. Ier. Vasile“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Tainei Cununiei tinerilor Ciprian Dumitru [i Elisabeta P\v\leanu, la Biserica „Sf. Ioan Botez\torul“, Piatra Neam]. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
3-8 iunie
- a efectuat o vizit\ `n Fran]a;
Duminic\, 9 iunie
- a oficiat slujba de sfin]ire a catapetesmei [i picturii
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului [i Sf. Mare Mucenic
Gheorghe“, Parohia Pradai[;
- a oficiat Sfânta Liturghiela Biserica „Adormirea Maicii
Domnului [i Sf. Mare Mucenic Gheorghe“, Parohia Pradai[;
- a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie pentru
Biserica „~n\l]area Domnului“ `n centrul satului Pradai[;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh Constantin
P\unoiu, Parohia Pradai[;
10 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;

Slujba de binecuv=ntare a ramurilor
de tei `n ziua Rusaliilor,
la Biserica Precista din Bac\u
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Valentin Porojnicu, Parohia
„Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Com\ne[ti; Pr. Ovidiu Radu,
Bac\u; Pr. Constantin Cârlan, Parohia Cr\e[ti; Pr. Costel
Mare[, protopop al Protopopiatului Moine[ti;
11 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a acordat interviu pentru emisiunea „Universul
Credin]ei“, Tvr 1;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Vasile Cozma, protopop al
Protopopiatului Buhu[i; Pr. Florin Aurel }uscanu, protopop al
Protopopiatului Roman;
12 iunie
- a participat la lucr\rile Sinodului Mitropolitan organizat
la M-rea Neam];
13 iunie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat
Sfânta Liturghie la Biserica „~n\l]area Domnului“, M\n\stirea Neam], cu prilejul hramului;
14 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
15 iunie
- a participat la Slujba de Te-Deum oficiat\ `n Biserica
„Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u, cu prilejul `ntrunirii
Adun\rii eparhiale `n [edin]\ extraordinar\;
- a prezidat [edin]a extraordinar\ a Adun\rii eparhiale,
`ntrunit\ `n sala a[ez\mântului social-filantropic al Bisericii
„Sf. ~mp. Constantin [i Elena“, Bac\u;
Duminic\, 16 iunie
- a oficiat slujba de sfin]ire a luc\rilor de restaurare efectuate la Biserica „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil“, din satul
Lichiti[eni, parohia Vultureni;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a Altarului de var\, a
A[ez\mântului social-filantropic „Izvorul T\m\duirii“ [i a casei parohiale din Parohia Vultureni;
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Arh. Mihail [i
Gavriil“, din satul Lichiti[eni, parohia Vultureni. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh Aurel
Cârlan, Parohia Vultureni;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe“, Parohia Bârs\ne[ti;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a lucr\rilor de `nnoire la
Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“, Parohia Bârs\ne[ti.
A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
17 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;

REPERE
18 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a prezidat [edin]a trimestrial\ cu preo]ii din Protopopiatul Buhu[i;
19 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
20 iunie
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat Sfânta Liturghie la
Biserica „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil“, M\n\stirea Petru Vod\;
- a f\cut parte din soborul de ierarhi care, sub protia IPS
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a oficiat slujba
de `nmormântare a Arhim. Justin Pârvu, stare]ul M\n\stirii
Petru Vod\;
21 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a participat la Slujba de Te-Deum de mul]umire oficiat\
la Biserica „Precista“, Bac\u, cu prilejul `ntâlnirii tuturor premian]ilor la olimpiadele [i concursurile [colare organizate la
Disciplina Religie [i a oferit premii.
22 iunie
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Pogorârea Duhului
Sfânt“, (armeneasc\), din Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
23 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie [i Slujba Vecerniei la Biserica
„Precista“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de preot pe PC Diacon Andrei Ioan
Antal, pe seama Bisericii „Sf. Voievod {tefan cel Mare“,
Ciolpani;
- a oficiat Slujba Vecerniei la M\n\stirea „Sfânta
Treime“, Rafaila. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
24 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt“, Bor[ani. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba de sfin]ire a aghiasmei [i a clopotni]ei
noi a Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt“, Bor[ani;
- a oficiat slujba de pomenire (stâlpi) pentru r\posatul
Gheorghe Opri[an, `n Parohia Frunte[ti;
25 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a dezb\tut [i solu]ionat diverse probleme administrative
`n cadrul sectoarelor Cancelariei eparhiale;
- a prezidat {edin]a Permanen]ei Consiliului eparhial;
26 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Petru Burduja, Parohia
Bere[ti Sascut; Pr. Lauren]iu Adumitroaei, Parohia Godine[ti;
Pr. Vasile Liche, Parohia Poieni; Pr. Ioan Negoi]\, protopop al
Protopopiatului Sascut, d-l Florin Mocanu, Bac\u, d-l
Constantin Valeriu Segneanu, d-l Vlad Samoil\, Roman;
27 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
28 iunie
- audien]e [i lucr\ri de birou;
- a primit `n audien]\ pe: Pr. Ciprian-Mihai Gunea,
Parohia Siretu; d-l Andrei Iulian P\duraru, Bac\u; d-l
Alexandru Onofrei, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Apostoli Petru
[i Pavel“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotesit iconom-stavrofor pe PC Pr. paroh Alexandru
Daniel Zamfir, Parohia „Sf. Apostoli Petru [i Pavel“, Roman;
29 iunie
- a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ap. Petru [i
Pavel“, Valea Budului, metoc al Centrului eparhial Roman. A
rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a oficiat Slujba Vecerniei [i slujba pomenirii celor
adormi]i la Biserica „Sf. Ap. Petru [i Pavel“, Parohia B\rcGo[mani. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
30 iunie
- A oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Mare
Mucenic Gheorghe“, Bac\u. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\;
- a hirotonit `n treapta de diacon pe tân\rul teolog
Constantin Valeriu Segneanu, pe seama Catedralei arhiepiscopale „Cuvioasa Parascheva“, Roman;
- a oficiat Slujba Vecerniei la Biserica „Sf. Voievod {tefan
cel Mare“, Roman. A rostit cuvânt de `nv\]\tur\. (a consemnat arhid. Ciprian-Ioan IGNAT, Secretar eparhial)
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HRISTOS
~MP|RT|{IT
COPIILOR

Podul prieteniei `ntre Roman [i Iuc[a
Copila[ii din Roman au avut la Iuc[a ocazia s\ vad\ animalele domestice,
cunoscute din c\r]i [i din pove[ti, `n realitate
~n acest num\r, dragii no[tri,
v\ prezent\m un alt fel de
poveste adev\rat\, care ne
dovede[te c\, iubindu-l
pe Dumnezeu, nu putem s\ nu `i iubim
pe semenii no[tri
De ziua `n care lumea `ntreag\ ar trebui s\ s\rb\toreasc\ pe to]i copiii, pre[colarii de
la Gr\dini]a Nr. 5 cu Program
Prelungit din Roman, jude]ul
Neam], au ales s\ mearg\ cu daruri
la copiii din satul Iuc[a, comuna
Bozieni. Cadrele didactice, T\lmaciu
Angela [i Smeu Daniela `mpreun\ cu membrii grupei „Neghini]\“, din cadrul Gr\dini]ei cu
Program Prelungit Nr. 5 Roman, [i p\rin]ii acestora, au realizat o colect\ de juc\rii, haine,
`nc\l]\minte, rechizite [i alimente. Ac]iunea a
f\cut parte din cadrul proiectului de strategie comunitar\ „S\ d\ruim bucurie semenilor no[tri“,
proiect ce a avut menirea de a-i responsabiliza pe
copii `nc\ de la vârste fragede `n ajutarea semenilor lor. {i pentru c\ doreau s\ petreac\ Ziua
Copilului `ntr-un mod diferit fa]\ de anii prece-
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den]i, picii din
Roman, `nso]i]i de educatoare [i p\rin]i, s-au deplasat `n satul Iuc[a, unde au
`mp\r]it darurile la 25 de pre[colari [i 47 de copii
ce provin din 14 familii nevoia[e. Copiii au fost
`ncânta]i de darurile primite, au recitat poezii, au
cântat, au dansat [i s-au jucat `mpreun\ cu noii lor
prieteni. Oaspe]ii din Roman au avut parte [i de

multe surprize preg\tite de credincio[ii parohiei Vad din
Iuc[a. Cum cei de la ora[ v\d animale mai mult la televizor [i `n c\r]i, gazdele s-au
gândit c\ ar fi oportun s\ le prezinte animale adev\rate. A[a c\, a fost organizat\ o adev\rat\ expozi]ie cu animale domestice, micu]ii de la ora[
având posibilitatea s\ se joace [i s\ mângâie iepuri, oi, capre, cai, vaci, un m\gar, dar [i p\s\ri de
curte. Cei prezen]i au avut posibilitatea s\ se
plimbe [i cu mai multe c\ru]e trase de cai pân\ la
biserica din localitate, acolo unde cei mici au participat la o adev\rat\ lec]ie de religie.
Activitatea desf\[urat\ de Parohia Vad sat
Iuc[a, `n parteneriat cu Gr\dini]a cu Program
Prelungit Nr. 5 Roman, poate deveni un exemplu,
dragi copii, de modalitate `n care un cre[tin, fie el
c=t de t=n\r, poate fi al\turi de semenii afla]i `n
nevoie sau cum poate socializa copilul cre[tin `n
mod real [i nu virtual, prin internet sau doar teoretic, `nv\]=nd la [coal\ cum trebuie s\ se poarte.
Ceea ce este cel mai important este c\, `n astfel de ac]iuni, cei mici `nva]\ s\ `i ajute pe cei
care au nevoie de sprijin, f\r\ a a[tepta `n schimb
beneficii materiale, mul]umirea sufleteasc\ fiind
infinit mai mare decât orice recompense pe care
le-ar primi. Astfel, 1 iunie a devenit cu adev\rat
o zi dedicat\ `n `ntregime copil\riei, aduc=nd
fericire si zâmbete atât pe chipurile copiilor din
ora[, cât [i pe chipurile celor de la ]ar\.“ (pr.
Cristinel CAPRARU, paroh Vad-Iuc[a)
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