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Prea Sfin]itul Ioachim la ceas aniversar

Protos. Emilian NICA

Prea Sfin]itul Ioachim Mare[, Episcopul Hu[ilor a `mplinit anul acesta aleasa
v=rst\ de 75 de ani (1927-2002) [i 50 de ani `n slujirea Bisericii lui Hristos
(1952-2002), ca diacon, preot [i arhiereu.

Din anul 1996, Prea Sfin]ia Sa este Episcop al Episcopiei Hu[ilor prin
reactivarea acestei eparhii, desfiin]at\ `n mod abuziv din anul 1949.

Prea Sfin]itul Ioachim s-a n\scut la 12 martie 1927, `n comuna M\gire[ti,
jude]ul Bac\u, din p\rin]ii Nicolae [i Maria Mare[, oameni cu dragoste de
Dumnezeu [i Biseric\, care au s\dit `n sufletul fiului lor Ioan (pe numele de
botez) [i a celorlal]i trei copii, evlavia [i credin]a `n M=ntuitorul nostru Iisus
Hristos, respectul pentru trecutul istoric [i dragostea fa]\ de oameni.

Dup\ absolvirea [colii primare din satul natal, t=n\rul Ioan a urmat cursurile
Gimnaziului „Petru Rare[” din Miercurea Ciuc [i apoi, la dorin]a p\rin]ilor s\i,
pe cele ale Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe” din Roman pe care l-a absolvit
`n anul 1946. 

Dorind aprofundarea studiilor teologice, dup\ examenul de admitere a frec-
ventat cursurile Facult\]ii de Teologie din Suceava (unde predau profesori de
teologie refugia]i de la Facultatea de Teologie din Cern\u]i), iar dup\ Reforma
`nv\]\m=ntului din anul 1948, a fost transferat la Institutul Teologic de grad
Universitar din Cluj-Napoca, unde a ob]inut diploma de Licen]iat `n Teologie, `n
anul 1950.

Dup\ ce s-a c\s\torit cu t=n\ra Ana, a fost hirotonit diacon la 21 mai 1952 `n
Catedrala episcopal\ din Roman, iar la 29 mai acela[i an, a primit hirotonia `n
preot, `n biserica „Sf. Apostoli Petru [i Pavel” din Hu[i, pe seama Parohiei D\-
miene[ti, Protopopiatul Bac\u, fiind hirotonit de Prea Sfin]itul Teofil Herineanu,
pe atunci Episcop al Romanului [i Hu[ilor.

Nimeni nu putea anticipa atunci c\ peste 44 de ani `n aceea[i catedral\, unde
a fost hirotonit preot, avea s\ fie instalat Episcop al Hu[ilor.

Dar p=n\ la `mplinirea acestei chem\ri, t=n\rul Preot Ioan a activat `n mai
multe parohii [i anume: D\miene[ti, Tirdeni `n Protopopiatul Tirdeni, „Sf. Nicolae” –
Moine[ti [i Parohia Leorda din Protopopiatul Moine[ti, „Sf. Nicolae” din Bac\u.

~n acest timp a `ndeplinit [i func]iile de secretar la Protopopiatul Moine[ti,
pre[edinte al Consistoriului eparhial, iar din anul 1978 p=n\ `n anul 1985 a fost
Vicar-administrativ al Episcopiei Romanului [i Hu[ilor.
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Prea Cucernicul P\rinte Ioan avea s\ r\m=n\ v\duv, `n urma trecerii la cele
ve[nice a so]iei sale, so]ie ce i-a fost „un bun sf\tuitor [i `n]elept `ndrum\tor [i cel
mai sincer [i mai sever critic din anii slujirii preo]e[ti”, dup\ cum a m\rturisit
sfin]ia sa.

Contribu]iile importante aduse de p\rintele Ioan, `n plan spiritual, cultural [i
administrativ, dar [i dragostea jertfelnic\ pentru Biserica lui Hristos, l-au deter-
minat pe Prea Sfin]itul Eftimie, Episcop al Romanului [i Hu[ilor, s\ `l recomande
Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne [i Prea Fericitului Patriarh Justin,
pentru alegerea `n treapta de Arhiereu-vicar.

Potrivit r=nduielilor biserice[ti, `nainte de hirotonia `ntru arhiereu, P.C. Pr.
Ioan a `mbr\cat haina „`ngerescului chip”, adic\ a primit tunderea `n monahism.
Acest eveniment sf=nt a avut loc `n ctitoria binecredinciosului Voievod {tefan cel
Mare [i Sf=nt de la M\n\stirea Neam], `n seara zilei de 17 octombrie, anul 1985.
Av=nd ca na[ de c\lug\rie pe Prea Sfin]itul Episcop Eftimie, viitorul arhiereu a
fost c\lug\rit de stare]ul m\n\stirii, Arhimandritul Efrem Chi[cariu, primind nu-
mele Ioachim, dup\ numele dreptului Ioachim, tat\l Fecioarei Maria, Maica
Domnului nostru Iisus Hristos.

~n cuv=ntul rostit cu acest prilej, Prea Sfin]itul Eftimie a vorbit despre rolul
M\n\stirii Neam] – „Ierusalimul Ortodoxiei Rom=ne[ti” – `n istoria Bisericii noas-
tre, despre importan]a „botezului” monahal primit de P\rintele Ioachim, [i slujirea
sa cu d\ruire [i jertfelnicie `n Sf=nta Biseric\.

Prea Cuviosul P\rinte Ioachim a m\rturisit c\ „va fi c\l\uzit, f\r\ `ncetare, de
voturile monahale, iar renumita vatr\ de cultur\ [i de tr\ire monahal\, va fi
pentru Prea Cuvio[ia Sa „drumar [i izvor nesecat de `nv\]\tur\”.

Ziua de 17 octombrie a acelui an avea s\ r\m=n\ o dat\ memorabil\ pentru
viitorul arhiereu al Bisericii str\bune, dar [i pentru istoria M\n\stirii Neam], care
i-a oferit „bra]ele p\rinte[ti”.

Spun aceasta, deoarece Prea Sfin]ia Sa avea s\ fie `nscris `n galeria ierarhilor
Bisericii noastre, ce au fost tun[i `n monahism, `n multiseculara vatr\ monahal\,
M\n\stirea Neam].

Dup\ cum subliniam mai sus, Sinodul permanent, lu=nd `n discu]ie recoman-
darea Prea Sfin]itului Eftimie, a propus Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, alegerea P.C. Pr. Ioan Mare[, Vicar-administrativ, `n treapta de Arhiereu-
vicar al Episcopiei Romanului [i Hu[ilor.

Astfel, `n sesiunea din 30 septembrie, 1985, Sf=ntul Sinod, l-a ales `n una-
nimitate, Arhiereu-vicar, cu titlul de „Vasluianul”.

Era tradi]ia, ca la ierarhii titulari c=t [i vicari de la Roman, s\ fie hirotoni]i la
Ia[i sau la Bucure[ti. Primul care a primit harul arhieriei `n Catedrala din Roman
a fost Prea Sfin]itul Eftimie, hirotonit `n 30 ianuarie, anul 1972.

Hirotonia `n arhiereu a Prea Cuviosului P\rinte Ioachim, avea s\ fie a doua `n
Catedrala episcopal\ din Roman cu hramul „Sf. Cuvioas\ Parascheva”, ctitoria
domnitorului Petru Rare[, `n a doua jum\tate a secolului al XVI-lea.

Duminic\, 24 noiembrie, 1985, noul chemat la `nalta treapt\ a arhieriei a fost
hirotonit de c\tre ~nalt Prea Sfin]itul Teoctist, Mitropolitul Moldovei [i Sucevei,
Prea Sfin]itul Episcop Eftimie [i Prea Sfin]itul Pimen Suceveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ia[ilor.



192 TEOLOGIE {I VIA}|

Prea Sfin]itul Ioachim Vasluianul, `n cuv=ntul de la sf=r[itul Sfintei Liturghii,
a evocat istoria Romanului [i a ]inutului ce-l `nconjoar\, c=t [i trecutul m\re] al
Episcopiei Romanului, al c\rei scaun arhieresc a fost slujit de ilu[tri episcopi
amintind pe: cronicarii Macarie, Eftimie [i Azarie, Anastasie Crimca, Dosoftei,
Veniamin Costachi [i Melchisedec {tef\nescu, unii ajung=nd mitropoli]i ai
Moldovei.

„Harul Sf=ntului Duh, Care a f\cut din pescari apostoli, misionari, martiri [i
sfin]i, ast\zi, `n aceast\ Catedral\ episcopal\, `n acest sinod al Moldovei, ca la o
nou\ Cincizecime – prin rug\ciunile [i punerea m=inilor  ~nalt Prea Sfin]iei
Voastre [i Prea Sfin]iilor Voastre – s-a s\l\[luit peste mine [i `ntru mine [i m-a
sfin]it apostol [i arhiereu al M=ntuitorului nostru Iisus Hristos…”.

„Icoana pe care un arhiereu trebuie s\ o aib\ ve[nic `n fa]a sa trebuie s\ fie
chipul M=ntuitorului Hristos, Cel sf=nt [i f\r\ de prihan\ (Evrei 7, 26). Acesta
`mi este oglinda `n care, de acum `nainte, `mi voi privi chipul de slujitor al lui
Hristos, Marele Arhiereu (Evrei 4, 14), de p\stor al credincio[ilor [i de apostol al
Evangheliei p\cii’’, spunea printre altele Prea Sfin]itul nou hirotonit.

Prea Fericitul P\rinte Patriarh Teoctist, `n acea vreme Mitropolit al Moldovei
[i Sucevei, cu acest prilej sf=nt spunea Prea Sfin]itului Ioachim: „Faptul c\ a]i
primit sf=ntul har al arhieriei, `n anul anivers\rii autocefaliei noastre biserice[ti
(1885-1985), o etap\ gr\itoare a prezen]ei, activit\]ii [i rolului Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, `n via]a poporului nostru [i `n aria larg\ a cre[tinismului, este `nc\ o
chez\[ie a ajutorului lui Dumnezeu `n activitatea care v\ a[teapt\”.

Din anul 1985 [i p=n\ `n 1996, Prea Sfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim a slujit
`mpreun\ cu Prea Sfin]itul Episcop Eftimie, continu=nd lucr\rile `ncepute,
ad\ug=ndu-se altele noi `n cuprinsul eparhiei p\storite, lucr\ri ce au `mbog\]it
considerabil patrimoniul bisericesc [i social.

~ns\ de-a lungul timpului Biserica Ortodox\ Rom=n\ a trecut [i ea prin
`ncerc\ri, create la nivel na]ional sau interna]ional, evenimente ce au influen]at
negativ activitatea [i buna organizare a Bisericii.

M\ refer aici la Episcopia Hu[ilor, care a luat fiin]\ `n anul 1598, `n vremea
Mitropolitului Gheorghe Movil\ al Moldovei [i a fost desfiin]at\ abuziv de c\tre
regimul comunist totalitar, `n februarie 1949.

~nfiin]area acestei eparhii la sf=r[itul secolului al XVI-lea, c=nd domnea `n
Moldova Ieremia Movil\, iar `n }ara Rom=neasc\ f\uritorul primei uniri, Mihai
Viteazul, era o necesitate de ordin na]ional, bisericesc [i misionar, av=nd `n
vedere faptul c\ noua Episcopie cuprindea teritorii la vremea aceea [i din st=nga
Prutului.

Eparhia a avut sediul permanent la Hu[i, iar biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel”, ctitorit\ de binecredinciosul {tefan cel Mare [i Sf=nt, a servit drept
Catedral\ episcopal\ `n tot timpul existen]ei eparhiei.

Primul titular a fost Episcopul Ioan, ierarh cu via]\ profund duhovniceasc\,
canonizat [i declarat sf=nt de Biserica noastr\, urmat `n scaun vl\dicesc de mul]i
ierarhi lumina]i care au f\cut istorie [i au dus faima Episcopiei Hu[ilor.

~ntre ace[tia amintim pe marele c\rturar Dosoftei (Episcop la Hu[i `ntre
1658-1660), Episcopul Inochentie (1752-1782), cu 30 de ani de p\storire, `ntre
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altele a ref\cut din temelie Catedrala „Sf. Apostoli”, grav afectat\ de un cutremur,
apoi jefuit\ [i ars\ de t\tari [i ru[i, Episcopul Iacob Stamati (1782-1792), care va
ajunge Mitropolitul Moldovei, Episcopul Veniamin Costachi (1792-1796), viito-
rul Mitropolit al Moldovei, Episcopul Sofronie Miclescu (1826-1851), ajung=nd
[i el Mitropolitul Moldovei, Episcopul Melchisedec {tef\nescu a fost loc]iitor de
episcop la Hu[i (1860-1864), Patriarhul Nicodim Munteanu, fost Episcop la Hu[i
(1912-1923).

Ultimul episcop al Hu[ilor, `nainte de desfiin]area abuziv\ din 1949 a fost Gri-
gore Leu, care a p\storit nou\ ani (1940-1949), fiind al 49-lea ierarh al Episcopiei.              

Dup\ acest moment trist din via]a bisericii (fapte asem\n\toare au avut loc [i
cu alte eparhii din cuprinsul Patriarhiei), teritoriul canonic al Episcopiei Hu[ilor
a fost alipit Episcopiei Romanului.

Am relatat foarte succint c=teva aspecte din istoria Episcopiei Hu[ilor, care
prin re`nfiin]are prime[te pe cel de-al 50-lea p\stor, `n persoana Prea Sfin]itului
Ioachim Mare[.

O dat\ cu `nl\turarea regimului comunist au avut loc `ndrept\ri ale situa]iilor
create abuziv, dorindu-se repararea unor fapte ce au dus la schimb\ri nedorite `n
organizarea administrativ\ a Bisericii Ortodoxe Rom=ne.

La aproape 400 de ani de la `ntemeiere [i 47 de ani de la desfiin]are, Sf=ntul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a propus Adun\rii Na]ionale Biserice[ti re`n-
fiin]area Episcopiei Hu[ilor, lucru `nf\ptuit `n [edin]a din 13-14 februarie, 1996.

Cit\m din Actul Sinodal: „Constat=nd necesitatea restaur\rii unor drepturi
fire[ti de care au fost lipsi]i credincio[ii [i clerul din Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, prin desfiin]area abuziv\ a istoricei Episcopii a Hu[ilor, Adunarea
Eparhial\ a Episcopiei Romanului [i Hu[ilor a hot\r=t, `n unanimitate, reacti-
varea Episcopiei Hu[ilor [i repunerea ei `n drepturile fire[ti [i canonice”.

Colegiul Electoral Bisericesc, convocat `n ziua de 4 iulie 1996 a ales pe Prea
Sfin]itul Arhiereu-vicar Ioachim Mare[ al Episcopiei Romanului, care a `ntrunit
majoritatea num\rului de voturi, Episcop al Episcopiei Hu[ilor.

Festivitatea instal\rii al celui de-al 50-lea episcop `n scaunul vl\dicesc al
Hu[ilor a avut loc duminic\, 15 septembrie 1996, `n Catedrala episcopal\ din
municipiul Hu[i, prin purtarea de grij\ a ~nalt Prea Sfin]itului Daniel, Mitropo-
litul Moldovei [i Bucovinei.

La Sf. Liturghie s\v=r[it\ cu acest prilej, au slujit mai mul]i ierarhi ortodoc[i
`ntre care amintim: I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei [i Bucovinei, I.P.S.
Mitropolit Petru al Basarabiei, I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei [i R\d\u]ilor,
P.S. Episcop Eftimie al Romanului, P.S. Episcop Casian al Dun\rii de Jos, P.S.
Episcop Ioan al Harghitei [i Covasnei. Au participat: Arhiepiscopul romano-
catolic Matiazzo de Padova [i delega]i din partea Episcopului romano-catolic
Petru Gherghel de Ia[i.

La sf=r[itul solemnit\]ii de instalare ca Episcop al Hu[ilor, Prea Sfin]itul
Ioachim, `n cuv=ntul de mul]umire a spus: „Dup\ aproape jum\tate de veac de la
desfiin]area acestui scaun vl\dicesc, cu o vechime `n istorie de patru secole,
Hu[ul [i Eparhia respectiv\, ast\zi poart\ hain\ de s\rb\toare prin vindecarea
unei r\ni istorice cu concretizarea prin reactivarea acestei eparhii, de data aceasta
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Episcop titular, ales sub insuflarea Duhului Sf=nt, de c\tre Colegiul Electoral al
B.O.R. ~n aceste clipe de emo]ii [i har dumnezeiesc, `mi revin `n minte cuvintele
Sf. Ap. Petru: „S\ face]i temeinic\ chemarea [i alegerea voastr\, c\ci f\c=nd
aceasta, nu ve]i gre[i niciodat\” (II Petru 1, 10).

Cuv=ntul Prea Sfin]iei Sale a fost bogat `n `nv\]\turi istorice, teologice [i de
tr\ire duhovniceasc\. A fost prezentat\ istoria episcopiei pe care a cercetat-o `n
numeroase r=nduri ca Arhiereu-vicar, [i istoria locului unde a fost chemat s\
slujeasc\ ca episcop titular.

~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ rostit de I.P.S. Mitropolit Daniel cu prilejul insta-
l\rii Prea Sfin]itului Ioachim a spus: „Ziua de ast\zi are o `ntreit\ semnifica]ie [i
o `ntreit\ importan]\. ~n primul r=nd ea este o binecuv=ntare de la Dumnezeu
pentru aceast\ sf=nt\ [i de Dumnezeu p\zit\ Episcopie a Hu[ilor. ~n al doilea
r=nd, ceea ce s-a s\v=r[it ast\zi prin `ntronizarea Prea Sfin]itului Ioachim al
Hu[ilor este un act de dreptate [i, `n al treilea r=nd, `ntronizarea de ast\zi este
cre[terea `n demnitate a ora[ului Hu[i [i a ]inutului canonic al jude]ului Vaslui,
ridicat pe o treapt\ mai `nalt\ de demnitate bisericeasc\…

Binecuv=ntarea episcopului este binecuv=ntare deplin\… El este capul Bi-
sericii locale, el este icoana Bisericii universale `ntr-un loc dat… Arhip\storul pe
care dumneavoastr\, iubi]i p\rin]i slujitori [i credincio[i ai Episcopiei Hu[ilor, `l
primi]i este, `n primul r=nd, un bun [i destoinic p\stor duhovnicesc [i misionar,
cu mult\ experien]\… este un om de cultur\, care nu numai c\ a citit multe c\r]i,
dar a publicat o mul]ime de c\r]i la editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, [i a
f\cut ca la acea eparhie care `ngloba [i teritoriul canonic al Hu[ilor s\ apar\
nenum\rate lucr\ri de cultur\ bisericeasc\, de istorie na]ional\, mai ales de lu-
crare misionar\ pentru p\strarea credin]ei `n aceast\ parte a ]\rii, sub `ndrumarea
Prea Sfin]itului Eftimie… Ne bucur\m [i sper\m ca [i `n continuare Prea Sfin]itul
Ioachim s\ fie un om care promoveaz\ cultura ca fiind o laud\ adus\ lui
Dumnezeu atunci c=nd ea este luminat\ [i transfigurat\ de credin]\”.

Dac\ `nainte de alegerea [i instalarea Prea Sfin]iei Sale la Hu[i, p\storind
acest ]inut cu mult\ d\ruire [i dragoste a organizat aniversarea a 500 de ani
(1495-1995) de la `n\l]area bisericii „Sf. Ap. Petru [i Pavel”, ctitoria voievodului
{tefan cel Mare [i Sf=nt, dup\ reactivarea eparhiei [i instalarea ca episcop, atunci
c=nd s-au `mplinit 400 de ani de la `ntemeierea acesteia (1598-1998), Prea
Sfin]itul Ioachim a ]inut ca biserica [tefanian\ s\ `mbrace ve[m=nt de s\rb\toare,
prin restaurarea [i `mpodobirea ei cu pictur\ nou\, fiind resfin]it\ de un sobor de
arhierei [i preo]i, `n frunte cu I.P.S. Mitropolit Daniel [i I.P.S. Mitropolit
Damaskinos al Elve]iei.  

La Hu[i, Prea Sfin]itul Ioachim a organizat noul Centru eparhial, a reactivat
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gur\ de Aur” (`nfiin]at `n anul 1851) [i {coala de
C=nt\re]i biserice[ti. Pentru `nt\rirea vie]ii duhovnice[ti, a reactivat sau `nfiin]at
noi schituri [i m\n\stiri av=nd acum un num\r de 17 vetre de sih\strie monahal\.
Pentru bunul mers al problemelor administrativ-biserice[ti a `nfiin]at un nou
protopopiat la F\lciu, iar preo]ii [i credincio[ii din cele 301 parohii s-au bucurat
mai des de prezen]a [i binecuv=ntarea Chiriarhului lor. Pentru aceste parohii a
`nfiin]at o fabric\ de lum=n\ri.
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Prea Sfin]ia Sa a sfin]it [i resfin]it biserici, care prin `mpreuna osteneal\ cu
credincio[ii aduc=nd bucuria `nt\ririi credin]ei [i dragostei fa]\ de Biserica
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

~n satul natal, M\gire[ti, Prea Sfin]ia Sa, atunci c=nd era Arhiereu-vicar a
ref\cut biserica parohiei cu hramul „Na[terea Maicii Domnului” (8 septembrie)
[i a reamenajat Gr\dina Eroilor, loc de aducere aminte a jertfei eroilor rom=ni
c\zu]i pentru ap\rarea ]\rii [i a sfintei noastre biserici.

A coordonat lucr\rile de consolidare, construirea acoperi[ului, pictarea,
`mpodobirea cu mobilier [i placarea cu marmur\ a bisericii „Precista Mare” din
Roman, ctitorie a so]iei lui Alexandru L\pu[neanu, doamna Alexandra, monu-
ment istoric `n care Prea Sfin]ia Sa a slujit ca Arhiereu-vicar.

Acum `n Episcopia Hu[ilor sunt `n construc]ie 31 de biserici, iar multe alte
locuri sfin]ite a[teapt\ ridicarea a altor 50 de noi loca[uri sfinte. Pentru o mai
bun\ asisten]\ social\, a fost `nfiin]at Spitalul eparhial „Sf. Vasile cel Mare”, din
Parohia Har[ova, comuna Laza, care este `ntre]inut de episcopie. 

Tot la Hu[i, Prea Sfin]itul Ioachim a organizat Muzeul eparhial, `n care se
g\sesc numeroase obiecte de art\ veche rom=neasc\, c\r]i [i multe valori ce atest\
trecutul istoric al acestui ]inut.

A fost construit noul sediu al Administra]iei eparhiale, au fost ref\cute cor-
purile de chilii [i re[edin]a Prea Sfin]itului Corneliu B=rl\deanul, care la reco-
mandarea Prea Sfin]itului Ioachim, a fost ales [i hirotonit Arhiereu-vicar al
Episcopiei Hu[ilor, `n anul 1999.

Darul cel mai de pre] sunt `ns\ moa[tele Sfintei Muceni]e Chiriachi (sec. III
d.Hr.) care ocrotesc catedrala [i `ntreaga episcopie.

Cu osteneala [i grija Prea Sfin]iei Sale au ap\rut numeroase c\r]i [i publica]ii
ce vin s\ `ntregeasc\ nevoia de `mp\rt\[ire din cuvintele de `nv\]\tur\ duhov-
niceasc\, teologic\ [i istoric\. ~ntre acestea amintim: Monografia Catedralei „Sf.
Nicolae” din Bac\u; Monografia satului [i bisericii parohiale din M\gire[ti. A
contribuit la apari]ia ~ndrum\torului Bisericesc, [ase volume din Cronica Epis-
copiei Romanului [i Hu[ilor [i editarea a peste dou\zeci de titluri de carte.

A continuat cu apari]ia Cronicii Episcopiei Hu[ilor, ajuns\ la volumul VII,
av=nd un cuprins tematic bogat `n studii [i articole ce `mp\rt\[esc cititorilor file
din via]a eparhiei, dar [i din istoria, cultura [i credin]a cre[tin\.

Lucrarea Domnului Prof. Dr. Dorinel Ichim, „Biserici de lemn din Eparhia
Hu[ilor”, ap\rut\ cu binecuv=ntarea Prea Sfin]itului Ioachim, care a semnat [i
cuv=ntul `nainte, prezint\ valorile artei [i arhitecturii populare cu caracter reli-
gios din ]inutul Vasluiului, autorul contribuind la buna cunoa[tere a acestui
tezaur na]ional. Volumul „Biserici monument istoric din zid” din cuprinsul Epis-
copiei Hu[ilor a fost realizat de Prea Sfin]itul Ioachim `n colaborare cu doamnele
Popa Maria [i Rotaru Doina, profesoare `n municipiul Vaslui.       

O lucrare cu totul special\, semnat\ de Prea Sfin]ia Sa, este editarea `n trei
volume a c\r]ii intitulate „Con[tiin]\ [i slujire preo]easc\”.

Pe prima pagin\ Prea Sfin]ia Sa scrie urm\toarele: „Cu ocazia anivers\rii
v=rstei de [aptezeci [i cinci de ani de via]\ [i cincizeci de ani de slujire la Altarul
Bisericii str\mo[e[ti, cu cele mai alese sentimente de pre]uire v\ oferim aceste
pagini de: Con[tiin]\ [i slujire preo]easc\, editat\ `n trei volume”. 
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Din prefa]\ cit\m: „Am considerat necesar ca `nainte de apusul zilelor vie]ii
mele, s\ a[ez `ntr-un m\nunchi editorial o parte din activitatea pe care am des-
f\[urat-o `n [aptezeci [i cinci ani de via]\ [i cincizeci de ani de slujire preo]easc\,
reflectat\ `n special `n articole publicate timp de [aptesprezece ani `n revistele
centrale biserice[ti [i mai ales `n cele ale Eparhiei Romanului [i Hu[ilor, precum [i
`n cele din Cronica Episcopiei Hu[ilor. Sugestiv lucrarea de fa]\ este intitulat\:
Con[tiin]\ [i slujire preo]easc\, care au fost coordonatele de baz\ `n `ntreaga mea
activitate de slujitor al Evangheliei M=ntuitorului nostru Iisus Hristos”.

Primul volum cuprinde 4 capitole cu o prefa]\ `n care Prea Sfin]ia Sa prezint\
pe scurt via]a [i activitatea Sa de p=n\ acum.

Tematica celor patru capitole din volumul I este: cap. I La trecutu-]i mare,
mare viitor; cap. II Anivers\ri a unor personalit\]i ierarhice; cap. III Misiunea [i
responsabilitatea contemporan\ a preotului ortodox rom=n; cap. IV Din Cupa
de ~nv\]\tur\ a Bisericii Ortodoxe.

~n volumul al doilea sunt cuprinse capitolele V, File de Cronic\, [i VI, Oameni
care au fost; iar volumul al treilea cuprinde capitolele VII, Monumente ale unit\]ii,
continuit\]ii [i spiritualit\]ii ortodoxe rom=ne[ti, [i capitolul VIII, Monumente ale
culturii, spritualit\]ii [i literaturii rom=ne.

Aceste trei volume cuprind pastorale, studii [i articole cu privire la `nv\]\tura
de credin]\ ce reiese din Sf. Scriptur\ [i Scrierile Sf. P\rin]i, cuvinte de felicitare
adresate Prea Fericitului P\rinte Patriarh Teoctist, ~nalt Prea Sin]itului Mitropolit
Daniel [i Prea Sfin]itului Episcop Eftimie, articole cu privire la unele persona-
lit\]i istorice, pagini de istorie `n scrierile unor ierarhi ai Bisericii noastre [i din
monografiile unor localit\]i [i biserici, un cuv=nt ce contribuie la buna p\strare a
patrimoniului cultural-na]ional [i importan]a „Bibliei de la 1688” pentru spiri-
tualitatea, limba, cultura [i literatura rom=n\.

Dubla aniversare a Prea Sfin]itului Ioachim este un moment de atent\ re-
flec]ie la via]a [i activitatea Sa, fiindc\ pe de o parte acest eveniment trebuie
cinstit cum se cuvine, mul]umindu-i pentru rodul bogat al darului [i harului pe
care le-a primit de la Dumnezeu, iar pe de alt\ parte este un exemplu de lucrare
sf=nt\ `n „via” M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, care este Biserica. 

Cu voca]ie de slujitor, bun chivernisitor al tainelor Bisericii, distins cuv=nt\tor
[i scriitor, iubitor de ]ar\ [i duhovnicesc p\rinte, Prea Sfin]itul Episcop Ioachim a
f\cut ceea ce ast\zi vedem cu to]ii, valori nemuritoare de care s-a bucurat trecutul,
pe care le apreciaz\ prezentul [i din care se va `mp\rt\[i viitorul.

S\rb\toarea Prea Sfin]itului Ioachim este s\rb\toarea Episcopiei Hu[ilor [i nu
numai, pentru c\ al 50-lea ei ierarh a re`nnodat firul istoric al acestei eparhii, care
a primit ve[m=nt nou, punere `n lumin\ [i valoare, prin jertfa [i lucrarea p\sto-
rului urmat de credincio[i.


