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Carieră și familie. Cum găsim echilibrul între viața de familie și
cea personală

espre căsătorie, despre
familie și despre profesie. Cine nu-și dorește
să stăpânească aceste concepte
într-un mod perfect? Cine nu-și dorește să ﬁe și un bun familist și un
bun profesionist? Toți ne dorim lucrul acesta. Toți dorim să facem carieră și să avem o familie frumoasă,
dar depinde și de cariere și de familii. Sunt foarte multe realități care nu
pot ﬁ asemănătoare. Nu toate familiile sunt la fel, cum nici toate profesiile nu sunt la fel. Sunt profesii în
care lucrezi 8 ore. De exemplu, dacă
lucrezi într-o companie franțuzească, acolo contractul de muncă colectiv îți impune să lucrezi strict 8
ore. Dacă depășești acest timp,
există riscul penalizării. Depinde ce
lucrezi, unde lucrezi, ce faci, dacă-ți
permite jobul pe care îl ai să-ți întemeiezi familia. Dar, avem o mare
problemă până să ajungi în ipostaza
în care să vezi pentru ce optezi, în
sensul că mami și cu tati nu-și lasă
copiii să se mărite sau să se însoare
pe la 21, 22 de ani, sfătuindu-i să-și
termine mai întâi școala. Pentru
mine acest lucru este o mare problemă, pentru că sunt foarte mulți tineri care se mută împreună. Și eu îi
întreb: „ – Voi trăiți ca și cum ați ﬁ
căsătoriți!? – De ce nu vă căsătoriți?
– Nu ne lasă mami! Ea a zis că dacă
mă mărit trebuie să stau pe banii
mei că ea nu-mi mai dă bani! – Mami
știe că stați împreună? – Știe, dar nu
știe! Știe că stăm împreună, dar nu e
oﬁcial!” Aici cred că se produce o
mare ruptură, pentru că nici părinții
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nu mai știu ce așteptări trebuie să
aibă de la copiii lor și, nici noi, tinerii,
nu mai știm să ne exprimăm responsabilitatea în fața părinților
noștri. Nu știm să le spunem, în
ipostaza în care trăim o astfel de
situație, de a sta unii cu ceilalți în
casă, „că este o situație foarte serioasă aici! Că eu chiar stau cu un
băiat foarte serios! Făcând treburile
casei împreună, ne-am și responsabilizat! Cred că e o problemă foarte
serioasă! De ce nu m-ai lăsat să mă
mărit? Pentru că nu știi să alegi!”
Chiar aș ﬁ curios să ascult o astfel
de discuție, între mamă și ﬁu sau
ﬁică. De ce într-o atare situație nu-i
lasă pe cei doi să-și unească viața și
să trăiască în căsătorie? Pentru că,
îmi spune la un moment dat un băiat, care stătea cu o fată în casă, că
nu vrea să se căsătorească, motivul
ﬁind că era tânăr și voia să se mai
distreze. Logica mea s-a fracturat
atunci și l-am întrebat: „Ce înseamnă distracție? Pleci noaptea de acasă și mergi să te distrezi prin cluburi? Nu! Atunci ce faci, de te încurcă fata asta să le faci? Nu e nici o
problemă în a te distra cu ea!” Logica pe care o au tinerii astăzi, dar și
părinții lor, este una extrem de deﬁcitară, nu neapărat prin prisma copiilor, ci mai ales din cea a părinților.
Pentru că ei cred că dacă se căsătoresc de tineri, nu mai termină facultatea, nu mai învață! „Și dacă mai
vine și un copil, atunci ce mai facem? Păi nu vrei să ﬁi bunică de tânără? Eu să-mi dau licența și tu să
crești copilul?” Cred că părinții noș-
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tri ar trebui să ﬁe puțin mai educați
în privința aceasta și să nu se mai
pună împotriva acestor decizii, mai
ales când e vorba de o relație serioasă, în care este implicat copilul
lor.
Problema se pune și în felul următor. Oare chiar afectează căsătoria perspectivele profesionale? Te
oprește căsătoria să înveți, să-ți faci
doctoratul sau masteratul, să mergi
mai departe sau să pleci în străinătate, să studiezi, să te specializezi?
Eu nu cred! Atât timp cât am fost
singur, viața mea a fost tare dezlânată. Nu se lega nimic! Nu reușeam
să mă coordonez cu toate activitățile mele, ﬁind extrem de obosit și de
dezorientat. Odată ce ne-am căsătorit, viața mea a intrat într-o bună
rânduială. Am început să trăiesc ordonat! Am început să învăț mai bine,
să-mi coordonez mai coerent
școala. Am devenit și eu în sfârșit
om, ceea ce până atunci nu se întâmplase. Faptul că trăiam cu soția
mea în casă, mă responsabiliza
foarte mult. Reușeam să-mi coordonez lucrurile din viață. Și viața ei a
devenit mult mai ordonată, mai responsabilă. Dilema mea este de ce
s-ar teme un tânăr să se căsătorească? Unii consideră că nu se pot
descurca în viața de familie. Știți
cum e căsătoria? Ea vine direct, ca
și la nașterea de copii, cu manualul
de utilizare. Ai impresia că nu știi ce
să faci cu un copil când se va naște! ð
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ð Dar când s-a născut, mâinile se
mișcă singure. Mama mea mi-a explicat de ce! Când vine mama cu copilul de la maternitate, Dumnezeu
face o modiﬁcare în percepția ei
psihică în privința copilului. Toată
lumea vede copilul mic, sfrijit, dar
mama îl vede ca un voinic. Pune
Dumnezeu o putere în mamă, îi modiﬁcă într-un fel percepția de o face
atât de curajoasă, fără să o învețe
nimeni să facă astfel de treburi. Așa
se întâmplă și cu căsătoria! Poate ﬁ
greoaie, dar ea în momentul în care
se petrece, și te-ai mutat cu soțul
tău sau cu soția ta, lucrurile devin
atât de frumoase și atât de responsabile, încât ești uimit că dintr-o
dată te pricepi la asta.
Însuși Domnul face această lucrare în om și-l ajută pe om să pășească într-o lume pe care probabil
doar o intuia. Este nevoie doar de
puțin curaj și de mai mult realism.
Nimeni nu ne vorbește despre căsătorie sau despre iubire sau ce înseamnă, mai exact, relația dintre un
bărbat și o femeie. O femeie este total diferită de un bărbat, și anatomic
și psihic. O femeie nu poate gândi
niciodată ca un bărbat, și invers, dar
în mod paradoxal ei sunt complementari. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Pavel ne îndeamnă
să ne purtăm într-un anumit fel în biserică din diferite considerente. Și
el explică, de ce îi spune Pavel femeii să pună basmaua pe cap când
intră în biserică? Maxim spune că
este o recomandare mistică, și anume, el spune așa femeii: Acoperă-ți
capul pentru că prin asta trebuie să
înțelegi că Dumnezeu, pe tine femeie, te-a creat într-un fel. Puterea
pasională din tine este foarte prezentă. Și Pavel îi spune femeii așa:
peste pasiunea ta, peste emoțiile

tale care sunt foarte puternice,
pune rațiunea, pentru că dacă nu
pui rațiunea te transformi într-o teroristă. Și atunci îi spune Pavel bărbatului: descoperă-ți capul în biserică. În ceea ce privește bărbatul,
Maxim explică: pentru că Dumnezeu
te-a făcut rațional – adică nu că-i
mai deștept, descoperă-ți capul, adică ia-ți rațiunea de pe sentimente
și lasă puterea sentimentelor să ﬁe
mai prezentă, pentru că dacă nu faci
lucrul acesta te transformi într-un
dictator, fără sentimente. Emoțiile la
el sunt foarte jos și în prezență maximă se aﬂă rațiunea. Iată cum psihicul bărbatului și psihicul femeii este
total diferit unul de altul, și cum
Pavel ne învață să ﬁm complementari atunci când trăim împreună.
Dacă bărbatul se poartă doar
rațional în familie, strică familia. De
aceea, părintele Cleopa după vorba
lui aspră spunea, hai la mama, referindu-se la faptul că un bărbat trebuie să aibă inima de mamă, pentru
a putea crește copii, pentru a putea
ﬁ soț. Iar o femeie trebuie să ﬁe bărbătoasă, adică nu trebuie să lase
doar puterea sentimentelor să
funcționeze, ci, din când în când, să
lase mintea, rațiunea, să coboare
peste sentimentele ei și să încerce
să-și controleze stările, care sunt
foarte puternice. În felul acesta, ei
sunt complementari și se înțeleg.
Dacă lipsește ceva din ecuația aceasta, apar accidentele. De exemplu, într-o întâmplare oarecare, de
multe ori el simte nevoia să dea o
soluție, iar ea simte nevoia să povestească, apărând astfel accidentul
sau sentimentul de nepăsare. În
astfel de cazuri se vede clar ce este
femeia și ce este bărbatul. Este nevoie să ai o viziune despre ce înseamnă viața în doi, pentru a nu

apărea accidentele sau durerea.
Din păcate, astfel de tensiuni mari
pot conduce la divorț. Deci iată de
ce este foarte important să ne facem temele puțin. Înainte de a ne
îndrepta spre căsătorie este bine să
facem câteva exerciții simple de a
înțelege cum gândește sau ce simte
un bărbat sau o femeie. Să nu stăm
doar focusați pe noi înșine, când ne
întâlnim unul cu celălalt. Trebuie să
ne punem, mai întâi, problema celuilalt pentru a nu ajunge într-un impas.
Cine te ajută în demersul acesta
de cunoaștere? În primul rând
mama și tata, dacă-ți sunt prieteni.
Să nu ﬁe autoritari părinții. Să nu-ți
ﬁe teamă să pui o întrebare părinților tăi. Să procedăm ca Apostolul
Pavel, care vorbea despre sine însuși, ca despre un altul: „Cunosc un
om care...”. Să întrebăm și noi ca
pentru un prieten și, chiar dacă
mama își va da seama că pentru tine
ai pus întrebarea, nu se va enerva.
Trebuie o înțelepciune de ambele
părți, până ne educăm să ne ascultăm unii pe alții fără să ne înfuriem și
fără să ne provocăm. Apoi, ne mai
poate ajuta duhovnicul. De aceea,
trebuie să avem un duhovnic foarte
priceput în treburi de familie. Duhovnicul meu a fost stareț într-o mănăstire, părintele Soﬁan Boghiu.
Avea 13 ani când a devenit călugăr.
Dumnezeu l-a îndrumat atât de mult
cu harul Său, încât a ajuns de o
simțire atât de sensibilă, deși nu a
avut prietenă sau iubită. Când am
vrut să-mi cer fosta prietenă – actuala soție – în căsătorie, nu știam
cum să fac treaba aceasta. Întrebându-l, m-a învățat el cum să fac.
Mi-a zis ﬁi atent dragul meu că fetele sunt foarte sensibile și momen- ð
tul acela va rămâne în viața lor pe
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vecie. De aceea, trebuie să ﬁe un
moment foarte frumos și foarte bine
ales, chiar dacă pentru băieți nu
este așa de impresionant. Pentru ei

acest lucru este greu de împlinit.
Dar pentru fete este atât de
emoționant, încât va rămâne ceva
pentru toată viața, și el m-a învățat
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că trebuie să pregătesc bine momentul. M-a învățat cum să fac pasul acesta și că trebuie să-i dau o
importanță maximă. Faceți-vă prie- ð
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ð teni din părinți și din duhovnic.
Sfatul meu este să nu vă spovediți la
toată lumea, pentru că vă face
foarte rău lucrul acesta. O mie de

oameni, o mie de opinii. Părinții și
duhovnicul sunt cei mai apropiați
oameni pe care îi ai și cei cărora le
pasă de tine cu adevărat. Restul

sunt prieteni tranzitorii prin viața ta
și mulți dintre ei vor ieși din viața
noastră, rămânând tot cu duhovnicul, tot cu mama, tot cu tata.
Odată căsătoriți, sigur că încep
problemele în casă. Dar, în ciuda
acestora, pentru mine, soția mea
este singurul om lângă care mă pot
odihni. Ce se caută în viață când unii
doresc căsătorie? Unii caută o iubire ca în ﬁlme! Nu știți ce cereți!
Filmul durează o oră. Nu cred că vă
doriți una ca asta. Și atunci este
foarte important să înțelegeți ce înseamnă o iubire care duce spre căsătorie. Părerea mea este că o astfel
de iubire, care te pregătește pentru
căsătorie, este o iubire pentru un
om lângă care te poți odihni. Omul
care te odihnește este omul care,
de fapt, îți oferă toată dragostea,
toată ocrotirea, toată prețuirea.
Numai acestea te pot odihni. Omul
care te tensionează, care te manipulează, te stresează, te abuzează
psihic, deși ai impresia că îl iubești,
este omul care îți mănâncă suﬂetul;
și o iubire ca în ﬁlme se transformă
într-o viață cumplită, chinuitoare.
Iubirea adevărată nu are de-a face
cu ﬂuturii pe care zicem că-i simțim
în stomac. Înainte de a mă căsători
trăiam o suferință foarte mare, pentru că mi se părea că nu găsesc un
om potrivit pentru năzuințele și pentru suﬂetul meu. Părintele meu duhovnic mi-a zis așa: „Dintr-un singur
motiv nu găsești, pentru că alegi cu
ochii. Pentru că pentru tine contează exteriorul mai mult decât interiorul. Și asta este o mare pierdere,
pentru că ești orbit de suprafață și
nu mai vezi ce este în interiorul
omului”. Ghiciți cum m-am cunoscut cu fosta mea prietenă! Lucram
la Radio România și ascultam o emisiune pe care trebuia să o pregă- ð
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ð tesc. Și aud în spatele meu o voce:
„Nu te supăra! Știi cumva cine este
autorul acestei emisiuni?” – o voce
de fată. Și instinctiv mi-a venit în
minte să mă întorc ca să văd cine
este. Și mi-am adus aminte de cuvântul părintelui care mi-a zis să nu
mai aleg cu ochii. Și mi-am zis: rămân așa! Și am început să vorbim,
ea ﬁind în spatele meu, iar eu stăteam nemișcat și tot vorbeam. Și ea
nu înțelegea de ce nu mă întorc! Și
eram atent să văd starea pe care o
am pe măsură ce înaintează discuția. Tonul vocii ei, cumințenia ei,
transmitea ceva. Atât de mult mi-a
plăcut, fără să o privesc, încât miam zis așa: „Doamne poate să ﬁe
urâta pământului, dar eu cu fata
asta vreau să ies să beau un ceai
măcar”. Surpriza a fost și mai mare,
pentru că atunci când m-am întors:
uau! Și ne-am invitat la un ceai. A
aﬂat că eu sunt autorul acelei emisiuni și, după aceea, am continuat
această prietenie, care a condus, în
cele din urmă, la căsătorie, pentru
că ne-am plăcut foarte mult unul pe
celălalt. Prin aceasta, am realizat
faptul că bătrânul avea dreptate.
Știți că există o opinie în psihologie,
conform căreia bărbații iubesc cu
ochii, iar femeile iubesc cu urechile? Fiți atenți! Când vă întâlniți cu
un băiat, fetelor, o să vedeți că acela
face biometrie, el măsoară. Tu îi
povestești ceva, dar el nu aude. În
schimb, fata este altfel. Ea dacă
aude ceva ce nu îi place, tonul vocii,
cursivitatea textului sau idei care
nu-i plac, poate să ﬁe băiatul rupt
din stele, nu-i cade cu tronc. Auzul
pentru ea este foarte important. Femeile iubesc cu urechile. Dacă nu
aud ceva potrivit sau nu le exprimi
ceva potrivit, nu le exprimi un proiect de viață sau lucruri care să con-

teze pentru ele, întâlnirea este un
eșec. Acest lucru se întâmplă și mai
târziu în căsnicie; același lucru se
petrece. Ele au mai multă nevoie de
comunicare. Seara când se așază în
pat, amândoi, el adoarme primul, ea
încă vorbește. Toate soțiile spun lucrul acesta: „Nu înțeleg cum adoarme în 3 minute!” Sunt lucruri pe care
dacă nu le înțelegem în relația dintre noi, se produc foarte multe accidente.
În perioada aceasta a căsătoriei
apar tensiunile între cei doi, pentru
că ambii vor să demonstreze că
profesia lor este mai importantă.
Soțul, pentru că aduce bani în casă,
are pretenția ca atunci când vine
acasă să găsească casa curată,
mâncarea pregătită, pretenții după
părerea lui justiﬁcate. Ea este foarte
frustrată pentru că zice, da într-adevăr, el aduce mai mulți bani în casă,
dar și job-ul meu este important. Și
aici apare iar un mare conﬂict. Și
atunci eu o să vă spun așa. Ambele
profesii sunt importante; ambele
pot ﬁ vocații; ambele fac bine celor
din jurul lor. Dacă ajungeți să vă
neglijați aspectele acestea și să
spuneți că nu contează profesia celuilalt, să știți că este un lucru nedemn și neomenesc. Dar, dacă
amândoi sunt la fel de importanți,
cine se ocupă de casă? Atunci încep să se terorizeze unul pe altul și
încep să facă reguli. Începe stresul
și vânătoarea, dacă nu coboară
înțelepciunea peste cei doi, dobândită de la părinți și de la duhovnic,
și-i învață pe cei doi cum să conviețuiască. Eu aș face orice ca soția să
meargă la serviciul ei și să-și facă
treaba, cum și ea ar face orice ca eu
să-mi fac treaba. Și dacă punem
tensiuni unii pe alții, soția nu-și va
mai face treaba cum trebuie și se va
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duce la serviciu tensionată, va începe să nu mai dea randament, va
începe să devină anxioasă, va începe să se simtă rău și vei avea o
nevastă tristă. Dacă vine soția acasă
tristă, toată casa este întunecată.
Dacă vin eu acasă trist, nici nu se
bagă de seamă. Soția este lumina
casei. O nevastă tristă strică toată
armonia casei. O nevastă bucuroasă și împlinită va ﬁ mereu lumina
casei. Așadar, aveți grijă de soție. Ea
este ca masca de oxigen din avion.
Dacă nu o faci pe ea mai întâi se respire, dacă nu-i dai ei, mai întâi, sens,
o să se întâmple un lucru dezastruos: bărbatul devine proiectul femeii.
Ea o să înțeleagă că proiectul ei de
viață este soțul ei, devenind ca o „lipitoare”. De aceea, este foarte important ca o femeie să aibă un proiect de viață, o profesie care să o atragă; să-i placă ceea ce face. Pentru că așa ne-a numit Dumnezeu la
facere. Nu ne-a zis să facem o femeie care să devină lipitoarea lui
Adam! Ci a zis să facem femeie care
să-l însoțească pe Adam, și Adam
să o însoțească pe ea. Adică cei doi
sunt parteneri de viață și sunt însoțitori unul cu celălalt pe calea mântuirii. Cei doi nu-și sunt unul altuia
proiect. Să nu vă faceți din soțul sau
din soția voastră proiect de viață.
Mai vorbești cu câte o nevastă și ea
spune că sensul meu este să-l
schimb pe bărbatul meu. Nu! Sensul tău este să-ți faci profesia pe
care ți-ai ales-o de mică, cu cea mai
mare pasiune. Ai timp să ﬁi și mamă,
ai timp să ﬁi și tată, chiar dacă ai o
profesie. Avem grădinițe, avem școli,
avem bonă. Este greșit să-ți lași copilul cu bona? Nu pentru mult timp.
Dar este foarte eﬁcient să ai un ajutor în casă. Fie bonă, ﬁe bunici! Dar
cea mai bună bonă pentru copiii ð

Editorial |

ð noștri este bunica, pentru că ele iubesc copiii. De aceea, este bine să-i
implicăm pe bunici în viața noastră
de familie și e bine să ne ținem profesia cu cea mai mare seriozitate. Și
ambii să avem răbdare și grijă unul
față de altul ca să ne împlinim profesia cu cea mai mare dăruire. Avem
timp în viața aceasta pentru toate.
Copiii nu ne opresc să ne terminăm
studiile. Însă profesia se poate
transforma și în patimă și în boală, în
momentul în care devii workaholic.
Asta e o boală, o patologie. Trebuie
să muncești cu măsură. Se spune
că avva Antonie doar se ruga și la un
moment dat a căzut într-o tristețe
mare și nu înțelegea de ce. Și se
ruga: „Doamne ajută-mă să înțeleg
de ce m-am întristat, că doar mă
rog!” Și spune că a văzut dintr-o
dată un înger care s-a coborât în
fața lui, și care ba muncea, împletea
coșuri, ba stătea pe scaun și se
odihnea. Și Domnul îi spune să facă
și el la fel: să te odihnești și apoi să
muncești. Pentru că dacă doar te
rogi o să te apuce depresia. Așa
spuneau și Părinții duhovnicești:
„roagă-te și muncește”. Fă-ți timp și
de muncă, și de rugăciune. Fă-ți
timp și de familie, și de profesie. Știți

cum este viața? Ca o pizza împărțită
în felii. Pe ﬁecare felie este ceva diferit: profesia, viață culturală, viață
socială, bani, dragoste, copii, relații.
Dacă pe o felie nu ai pus nimic și ai
lăsat-o goală, nu te-ai preocupat de
felia respectivă, felia respectivă se
va transforma în frustrarea vieții tale.
Va ﬁ punctul de tristețe și de depresie pentru tine. Arta vieții este să
umpli toată pizza respectivă cu de
toate. Aceasta este arta de a trăi.
Orice ai omis, orice ai pierdut, toate
sunt dezastre. Am avut prea multă
școală și am uitat de iubire. Arta
aceasta o înveți având un povățuitor, un îndrumător. Cereți părinților,
nașilor, duhovnicilor să ﬁe în jurul
vostru și să vă sprijine.
Familia nu este un contract social sau o celulă. În corpul nostru
mor zilnic 80000 de celule și se nasc
altele. Nu are cum familia să ﬁe doar
o simplă celulă a societății, care va
dispărea în neant, fără să-și mai
amintească cineva de ea sau doar
să ﬁe înlocuită pur și simplu. Familia
este o existență veșnică și este un
spațiu în care omul Îl cunoaște pe
Dumnezeu și se desăvârșește.
Căsătoria este un test de maturitate,
de responsabilitate. Căsătoria pen-

tru un creștin ortodox asumat este o
cale de despătimire, este un loc
unde egoul moare cu durere. Sensul căsătoriei este să te ajute să te
mântuiești; să nu mai trăiești egoist,
centrat doar pe tine, ci să ieși din
tine, față de iubita sau iubitul tău.
Toți ne naștem cu capacitatea de a
iubi, dar nu toți știm ce înseamnă iubirea. Doi oameni urcă pe scara căsătoriei, pe scara virtuților, formată
din cale, jertfă, celălalt, căsătorie,
iertare, răbdare și veșnicie. O căsătorie nu se termină prin moartea
despre care se spune că desparte.
Moartea nu desparte doi oameni
căsătoriți. Suntem veșnici. Nu există
conceptul „până la mormânt”. Iubirea este veșnică și ea nu se termină
niciodată. Doi oameni care se iubesc sunt mai tari ca moartea. De
aceea, ne căsătorim, deși știm că
unul din doi va pleca mai devreme.
Și acest lucru este foarte dureros.
Dar cheia este iubirea. Poți să iubești un om care a murit, cu aceeași
putere cu care l-ai iubit în timpul
vieții. Nu te oprește nimic.
(fragmente din conferința susținută
la Iași în Aula Magna „Mihai Eminescu”
în data de 13 decembrie 2019)
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Viața și minunile Sfântului Ierarh Nicolae
Cine a fost Sfântul Nicolae?
Care sunt originile acestuia?

Pr. Constantin Năclad
– interviu –

fântul Ierarh Nicolae este
unul dintre cei mai iubiți
sﬁnți de către români și, în
general, de întreaga creștinătate. El
a trăit cu foarte multă vreme în
urmă. S-a născut în anul 280 în
Patara Lichiei, undeva în Asia Mică,
în Turcia de astăzi, într-un loc în
care creștinătatea era în ﬂoare, să
spunem așa, în vremea aceea, în
vremea persecuțiilor, deși Asia Mică
era un teritoriu în care creștinismul
pătrunsese mai întâi, pentru că din
Antiohia Siriei se răspândise spre
teritoriul păgân în Imperiul Roman
de atunci cu foarte mare repeziciune datorită ușurinței de a naviga
prin acele locuri, de a ajunge cu corăbiile, dar și pentru faptul că oamenii de acolo erau foarte deschiși
spre adevărul mântuitor. În aceste
zone, într-un timp de restriște, ﬁind
în perioada unor persecuții foarte
aspre, s-a născut Sfântul Nicolae în
Patara, din Lichia, într-o regiune în
care va și deveni ierarh mai târziu.
De mic copil Sfântul Nicolae a
fost făcător de minuni, așa cum citim și în Acatistul său. Aceste
semne îl îndreptățesc să ﬁe numit
sfânt încă din timpul vieții.

S

Ce semniﬁcație are numele
„Nicolae”?
uvântul „Nicolae” vine
din limba greacă și înseamnă „victoria poporului” sau „poporul care biruiește”.
Izbânda poporului vine de la „nika” –
ce înseamnă biruință, victorie, în
limba greacă și „laos” – care înseamnă popor.

C

Numele este foarte inspirat pentru că așa cum Mântuitorul Iisus
Hristos a biruit prin cuvânt și cruce,
prin jertfă a învins stăpânirea celui
rău și în felul acesta ne-a adus mântuirea, tot așa cei care i-au urmat,
cei care i-au fost ucenici, mai ales
cei care au strălucit în Biserică, așa
ca niște nestemate, au fost la rândul
lor biruitori în lume prin cuvântul
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Evangheliei pe care l-au răspândit.
Fie prin viața, ﬁe prin faptele lor, dar
atunci când ele se îngemănează,
cum au fost în viața Sfântului
Nicolae, sigur că acest nume pe
care l-a primit de la părinții săi este
un nume îndreptățit să-l poarte, ca
unul care a biruit lumea prin cuvântul Crucii și al Evangheliei.
ð
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Sfântul Nicolae este cunoscut
drept ocrotitorul copiilor, dar și
al marinarilor sau negustorilor.
De unde vin aceste legături?
fântul Nicolae, să spunem așa, are multe „numiri”, este ocrotitorul
pentru multe profesii, nu doar pentru marinari sau pentru negustori și
pentru cârmuitori, este ocrotitor al
celor care se căsătoresc, ocrotitor al
fecioarelor, ocrotitor al mireselor și
mai ales ocrotitor al copiilor. Fiecare
din aceste atribute care i s-au dat
Sfântului Nicolae se datorează unor
minuni săvârșite din timpul vieții.
De altfel, spre deosebire de unii
sﬁnți care au trăit în smerenie absolută, în sensul în care nu au fost
cunoscuți ca și sﬁnți din timpul vieții,
Sfântul Nicolae a fost cinstit ca
sfânt din timpul vieții tocmai datorită
acestor minuni și ﬁecare în parte
i-au adus renumele de ocrotitor al
celor pe care i-a salvat ﬁe din situații
limită, ﬁe din fața morții, ﬁe pe care
i-a salvat în sensul în care i-a adus

S

înaintea lui Dumnezeu și le-a dăruit
din bunurile sale, pentru că în general Sfântul Nicolae este legat de
acest semn al milei creștine, al iubirii de aproapele, acela de a dărui.
Sfântul Nicolae este numit și
făcătorul cel mare de minuni.
Care ar ﬁ minunile mai puțin cunoscute ale acestuia?
fântul Ierarh Nicolae a
fost numit „făcător de minuni” din două motive:
mai întâi pentru că din timpul vieții a
săvârșit minuni încă din pruncie și,
pe de altă parte, pentru că, după ce
a trecut la Domnul, a fost și este socotit ca mare făcător de minuni
pentru că rugăciunile celor care au
nevoie de ajutor de la Dumnezeu
sunt primite și duse la Dumnezeu
cu foarte mare ușurință de Sfântul
Nicolae.
Pentru a pomeni cele mai puțin
cunoscute minuni aș spune, mai întâi, de faptul că Sfântul Ierarh Nicolae, atunci când era prunc, așa cum

S

citim în Acatistul său, a stat în apa
botezului în picioare tot timpul slujbei. Menționez acest lucru pentru
că, astăzi, de multe ori, Taina Botezului este privită de către cei care
vin să-și aducă copiii să se boteze
doar ca un ritual privat al familiei și
mai puțin ca o slujbă de integrare în
Biserică, în comunitatea lui Hristos.
Semnul văzut al Botezului este taina
scufundării și ridicării din apă, care
simbolizează sau arată în mod indirect moartea și învierea lui Hristos și
nașterea spre o viață nouă. Sfântul
Ierarh Nicolae din pruncie a înțeles,
prin părinții săi, să dea o semniﬁcație cuvenită acestei taine a intrării
în Biserică, manifestându-se în
acest fel.
Mai apoi, o altă minune săvârșită
chiar din timpul prunciei este aceea
de care se menționează în textul
Acatistului Sfântului Ierarh Nicolae,
că s-a hrănit numai din sânul drept
al maicii sale și că atunci când era
post el se abținea de la această
hrană; se spune acest lucru în viața
Sfântului Ierarh Nicolae, arătând, de
www.mmb.ro | 9
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ð asemenea, prin aceasta că el a fost
chemat de Dumnezeu și a răspuns
chemării încă de mic copil, așa cum
spre exemplu Sfântul Ioan Botezătorul încă din pântecele maicii sale,
Elisabeta, a dat un semn că răspundea chemării lui Dumnezeu, atunci
când a săltat în pântece la urarea
Fecioarei Maria. Așa și Sfântul Ierarh Nicolae de mic copil a arătat că
este ales de Dumnezeu.
Apoi o altă minune, de această
dată foarte cunoscută și pentru
care Sfântul Ierarh Nicolae este numit și „cel care ne dă daruri” sau „cel
care aduce daruri”, este aceea a salvării celor trei fete care erau sortite
de către tatăl său să ﬁe date spre
desfrânare pentru că nu avea cu ce
să le mărite. Din acest motiv Sfântul
Ierarh Nicolae le-a salvat și, rând pe
rând, a aruncat câte o pungă de galbeni. Acestea au fost salvate de la
pieirea suﬂetească, rămânând ca o
consecință a acestei minuni. Sfântul Ierarh Nicolae este cel care
oferă, celor care au nevoie, daruri
prin cei care cred în Dumnezeu.
Și, în sfârșit, minunea salvării celor trei tineri din temniță care erau
osândiți la moarte în timpul împăratului Constantin cel Mare. Acesta
i-a osândit pe nedrept și, în timpul
nopții, Sfântul Ierarh Nicolae i-a
apărut în vis împăratului Constantin
cel Mare și i-a spus că acești trei tineri sunt nevinovați și trebuie scoși
din temniță.
Noaptea în care i-a apărut în vis
este cea de 6 decembrie și, de aici,
și originea acestei sărbători pentru
că ea nu marchează nici nașterea,
nici moartea Sfântului Ierarh Nicolae, ci această minune deosebită
prin care i-a salvat pe cei trei tineri,
care ne arată că Sfântul Ierarh Nicolae ne salvează și pe noi din
moartea păcatului.

Unde se aﬂă moaștele
Sfântului Ierarh Nicolae și cum
au ajuns acolo?
fântul Ierarh Nicolae a
trăit în Mira Lichiei și a
fost ierarh în această regiune. El s-a născut în Patara, nu departe de Mira. Lichia sau Ligia era o
regiune în Asia Mică în care s-a răspândit cu mare ușurință credința
creștină după ce a fost adusă în
Antiohia Siriei și locul unde au fost
pentru prima oară numiți creștini.
Mai apoi ea s-a răspândit în Asia
Mică, regiune care era pe atunci în
constituția Imperiului Roman și, de
aceea, s-a extins cu repeziciune și
pentru faptul că se ajungea foarte
ușor în aceste teritorii, dar și pentru
faptul că în aceste locuri au trăit oameni cu mintea deschisă spre
Dumnezeu și care doreau mântuirea. Sunt zeci și sute de biserici zidite în pereții de calcar ai unei regiuni întregi numită astăzi Goreme.
Pe aici a trecut Sfântul Ierarh
Nicolae și a fost înmormântat în
Mira, din Lichia, unde rămășițele
sale pământești au rămas pentru
multă vreme.
El a fost cinstit ca sfânt și moaștele sale au devenit făcătoare de minuni la aproape 200 de ani de după
trecerea sa la Domnul. Moaștele
sale au fost furate de un grup de 62
de cruciați în secolul al XI-lea și au
fost duse în Italia, în localitatea Bari,
unde se aﬂă și astăzi. Ele au fost
aduse ca un trofeu pentru că, din
păcate, cruciații au săvârșit multe
jafuri și au distrus multe locuri
sﬁnte, considerând că în felul
acesta le salvează de otomanii care
stăpâneau aceste locuri. Așa au fost
luate moaștele Sfântului Ierarh
Nicolae și aduse în biserica din Bari.
Deși pentru ele s-au construit două

S
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biserici – una în Bari și una în
Veneția – s-a ales această localitate
care era mai ocrotită, undeva în sudul Italiei.
Mai târziu, trebuie să menționez
și aceasta, mâna dreaptă a Sfântului
Ierarh Nicolae a fost dăruită domnitorului Mihai Viteazul, undeva în jurul anului 1600, cu puțin timp înainte
de a ﬁ ucis, așa cum știm, aceasta
aﬂându-se în Biserica „Sfântul
Gheorghe Nou” din Capitală, ca un
dar din partea Cardinalului din Bari.
Se spune că Sfântul Nicolae
ținea post din pruncie. Cum îi
învățăm pe copiii de astăzi să
țină post?
iața Sfântului Nicolae a
fost o viață dedicată lui
Dumnezeu, el a fost ales
de Dumnezeu și a răspuns acestei
chemări încă din pruncie. Cu toții
suntem chemați de Dumnezeu spre
o viață sfântă, deoarece atunci când
suntem scoși din apa botezului ni se
și rostește într-o rugăciune, atunci
când se spală copilul, că el este
chemat să ﬁe ostaș al lui Hristos și
această misiune pe care o avem toți
ca și creștini, pe care ne-o asumăm
la Taina Botezului, ea trebuie să se
manifeste în funcție de voința noastră și după cum răspundem noi
acestei chemări. Deci, mai întâi, aș
spune că părinții ar trebui să răspundă acestei chemări pentru că
un copil crește în măsura în care cei
care-i dăruiesc sau însămânțează
câte ceva în suﬂetul lui sunt responsabili, înțeleg ce trebuie să-i dea
acelui copil atunci când el este expus unor semințe rele, așa cum
spune Mântuitorul despre neghina
care este adusă de cel rău noaptea
în câmpul în care s-a semănat grâu.
La fel și în viața unui copil, dacă se
aduc semințe rele și se însămân- ð

V
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țează în suﬂetul lui nu ne putem
aștepta ca atunci când va crește
acestea să rodească grâul cel bun,
ci vor rodi neghină. Așadar, părinții
sunt cei care au datoria de a
însămânța în suﬂetul copilului credința cea dreaptă, atunci când ei sunt
mici. Așa cum văd, spre exemplu,
sunt părinți care aduc copiii să se
împărtășească atunci când încă
sunt sugari, sunt foarte mici, sunt
prunci, după exemplul acestui sfânt
mare ierarh pe care-l cinstim, îi
aduc la biserică nemâncați de mici
copii și în felul acesta îi învață chiar
dinainte de a ﬁ conștienți despre
ceea ce se întâmplă, îi învață cu o
mică jertfă atunci când vin să se
împărtășească. Dacă această învățătură este constantă de-a lungul
vieții, atunci când copilul va crește
va posti în mod natural, el va înțelege că jertfa face parte din viață.
Dar părinții care încearcă mereu săi ocrotească pe copii chiar de la

Taina Botezului, venind și spunând
că nu vor să ﬁe scufundat copilul în
apă, vor să-l ferească de tot felul de
lucruri care i-ar produce suferință
sau nu știu ce disconfort, fără să se
gândească că atunci când copilul
va crește el nu poate ﬁ ferit de toate
vicisitudinile vieții, ci trebuie învățat
cum să le înfrunte și să și le asume,
să-și asume suferința vieții pe care
toți o purtăm, pentru a înțelege răsplata cea mare pe care ne-a adus-o
Dumnezeu prin jertfa Fiului Său.
Așadar, postul dacă-l înțeleg părinții
în felul acesta și îl sădesc în inima
copilului de când este foarte mic, el
va posti în mod natural și am multe
exemple de copii care nu trebuie
îndemnați către post, ci ei mai degrabă îi împing pe părinți pentru că,
așa cum știm, când suntem adulți și
înaintăm în viață ne mai obișnuim și
cu compromisurile vieții. Copilul
care este învățat corect să-și asume
și să trăiască în mod natural cre-

dința, poate că el va îndemna și pe
părinți și le va spune că nu este bine
să mănânce de frupt sau să calce
una din poruncile pe care el simte
că ar trebui să o împlinească. Așa a
făcut Sfântul Ierarh Nicolae – a avut
o viață corectă față de Dumnezeu, a
răspuns chemării lui Dumnezeu și a
împlinit-o în viață și este un model
pentru toți părinții care doresc să-și
învețe copiii. Dar, repet, copilul nu
poate ﬁ învățat peste noapte, atâta
timp cât el de mic a fost ferit de orice
fel de jertfă, oricât de mică ar ﬁ ea.

Cum să le vorbim copiilor
despre semniﬁcația creștină a
acestei sărbători?
igur că aici este o discuție mai lungă despre cum
am putea să distingem
sau să diferențiem, să discernem între ceea ce este lucru autentic, ð

S
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ð ceea ce este viața autentică în
Hristos și ceea ce este superstiție
sau adaosul acestei vieți care provine evident din lumea sau spațiul
secular în care trăim.
Sărbătoarea Sfântului Ierarh
Nicolae din păcate, ca și sărbătoarea Nașterii Domnului mai ales, au
fost înțesate cu tot felul de tradiții
neconforme cu creștinătatea. Sigur
că ea a înlocuit, spre exemplu când
a început cultul Sfântului Ierarh
Nicolae, un cult agrar, din Apusul
Europei, dar a înțelege corect ce înseamnă sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae pornește de la cunoașterea vieții lui. Atunci când mulți copii astăzi sau tineri nici nu știu cine
este Sfântul Nicolae, mulți cred,
spre exemplu în Apus, că Sfântul
Nicolae este doar o legendă, că el
nu a trăit cu adevărat și este confundat cu alte legende care circulă
despre Moș Crăciun care zboară
din cer sau alte legende care s-au
vehiculat în spațiul occidental, încât,
ele au devenit suport pentru o
mulțime întreagă de alte tradiții sau
superstiții legate de aceste sărbători. Așa și Sfântul Nicolae a fost socotit în multe feluri, mai întâi din
necunoașterea vieții lui, deși viața lui
a fost scrisă foarte devreme, înainte
de anul 1000, într-o carte „Legenda
Aurea”, care prezintă viețile unor
sﬁnți din perioada martirajului și
acolo ni se vorbește foarte exact
despre cine era Sfântul Nicolae. El
este cel care ocrotește pe copii
pentru faptul că el însuși a fost un
copil ocrotit de Dumnezeu, pentru
faptul că el a ocrotit fetele de la desfrânare prin daruri, aceasta ﬁind originea sau izvorul tradiției de a dărui.
Dar, așa cum spuneam, Sfântul
Ierarh Nicolae dăruiește în continuare nu pentru faptul că există ca

o superstiție sau cineva care vine în
mod nevăzut, coboară pe horn sau
face altceva și dăruiește, ci este cel
care lucrează în inima părinților, a
celor care au dragoste față de semeni sau de copii și-i face pe
aceștia să se aplece cu dragoste să
dăruiască copiilor. Pentru că noi îi
ocrotim pe copiii noștri sau pe cei
dragi ai noștri nu doar pentru că-i
iubim, ci și pentru că avem modele
despre felul în care să ne aplecăm
cu dragoste față de ei. Când ne uităm la sﬁnți, la Maica Domnului sau
o cinstim pe Maica Domnului sau Îl
cinstim pe Mântuitorul Hristos, ne
gândim că ei ne ocrotesc și învățăm
la rândul nostru cum să-i ocrotim
pe ceilalți. Dacă ne uităm în viețile
multor sﬁnți, nu doar a Sfântului
Nicolae, ei i-au ocrotit pe cei sărmani sau pe cei care au fost lipsiți
de orice fel de ajutor pentru că au
învățat aceasta de la Hristos. Și așa
trebuie să învățăm și noi de la
Hristos că este originea iubirii sau
iubirea revelată a lui Dumnezeu și
să învățăm de la sﬁnții care, la rândul lor, sunt exponenți ai acestei iubiri. Toți împreună reprezintă un tablou al dragostei și al ocrotirii pe
care ni-l arată Dumnezeu. Când intrăm într-o biserică ne uităm la sﬁnți
și nu le admirăm doar formele sau
ﬁgura sau imaginea ci, în primul
rând, ne uităm la ei ca la niște modele pentru noi, pentru viața noastră
– așa este Sfântul Ierarh Nicolae și,
de aceea, îl cinstim atât de mult
pentru că el este un model al iubirii
și al dăruirii față de cei sărmani și
aceasta ne apropie cel mai mult de
Dumnezeu – dragostea față de cei
care sunt mai oropsiți.
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Ce avem de învățat de la
Sfântul Ierarh Nicolae?
irecția clasică din viața
Sfântului Ierarh Nicolae
este aceea de a urma
modul de a-i ocroti pe cei sărmani,
atunci când dăruim ceva să ne gândim că dăruim pentru a-i ajuta pe
cei care ne sunt în față prilejul sau
motivul de a-L iubi pe Dumnezeu.
Nu vom putea înțelege niciodată
cum să-L iubim pe Dumnezeu dacă

D
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ð nu ne aplecăm noi cu dragoste față
de cei care au nevoie. Este o iluzie
să spui că-L iubești pe Dumnezeu și
să nu ai inima deschisă spre cei sărmani, ori Sfântul Ierarh Nicolae este
un model în această privință.
O a doua direcție este aceea de
a învăța de la sine cum să răspundem chemării lui Dumnezeu. El a
fost de mic copil dedicat acestei
vieți. În frescele renumite ale bisericii din Bari, dar și aici, în Biserica

„Sfântul Ierarh Nicolae” din Iași, putem vedea scene deosebite din
viața Sfântului Ierarh Nicolae, care
arată, ﬁecare în parte, unul dintre
atributele vieții sale: cel de la
nașterea sa când este prezentat în
picioare; cel de la botezul său unde
apare în picioare în apa cristelniței;
atunci când a fost adus ca să ﬁe
învățat carte de la unchiul său care
a fost episcop, de asemenea, atunci
când a fost hirotonit diacon, când a

salvat pe cei trei tineri și alte scene
din viața Sfântului Ierarh Nicolae,
care arată ﬁecare în parte un atribut
al vieții acestui sfânt. Toate acestea
împreună ne arată cum ar trebui să
ﬁm: să iubim pe cei sărmani, să-i salvăm pe cei care sunt aﬂați în nevoie,
să ne gândim la feciorie și la a păstra o viață curată.
Viața Sfântului Nicolae este un
prilej de a învăța cum să-L iubești
pe Dumnezeu.

ð
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Vizitele Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan în
parohii și mănăstiri
n perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat parohiile:
„Sﬁnţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Draxini, com.
Bălușeni (Protopopiatul Botoșani); „Sf. Cuv. Parascheva de la Iași” – Bălușenii Noi, com. Bălușeni
(Protopopiatul Botoșani); „Sﬁnții Împărați Constantin și
Elena” – Ciornohal, com. Călărași (Protopopiatul Iași
1); „Izvorul Tămăduirii” și „Sﬁnții Ioachim și Ana” –
Dancu II, sat Dancu, com. Holboca (Protopopiatul Iaşi
2); „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Nicoriță, Iași
(Protopopiatul Iași 2); Paraclisul mitropolitan „Sfântul
Nicolae” Domnesc – Iași (Protopopiatul Iași 1); „Nașterea Maicii Domnului” – Pacea, Botoșani (Protopopiatul Botoșani); „Sf. Împ. Constantin și Elena” – Golăiești,
com. Golăiești (Protopopiatul Iași 2); „Sfântul M. Mc.
Gheorghe” – Valea Lungă, com. Holboca (Protopopiatul Iaşi 2); „Sf. M. Mc. Dimitire” – Comarna de Sus,
com. Comarna (Protopopiatul Iaşi 2); „Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul” – Curagău, com. Comarna (Protopopiatul Iaşi 2); „Adormirea Maicii Domnului” – Co-

Î

măneşti, com. Suharău (Protopopiatul Darabani);
Capela Spitalului de copii din Botoșani, (Protopopiatul
Botoșani); „Buna Vestire” – Bădeni, com. Scobinți (Protopopiatul Hârlău); „Buna Vestire” – Poloboc, com.
Rediu (Protopopiatul Roznov); „Întâmpinarea Domnului” – Piatra Neamț (Protopopiatul Piatra Neamț); „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” – Ștefan cel Mare II, Piatra Neamț (Protopopiatul Piatra
Neamț); „Pogorârea Sf. Duh” – Ceahlău II (Protopopiatul Ceahlău).
În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a
vizitat mănăstirile: Mănăstirea Zosin (județul Botoșani);
Mănăstirea Miclăuşeni (judeţul Iaşi); Mănăstirea
Agapia (județul Neamț); Mănăstirea Horăicioara
(județul Neamț); Mănăstirea Sihăstria (județul Neamț);
Mănăstirea Peștera (județul Neamț); Mănăstirea
Coșula (județul Botoșani); Mănăstirea Sf. Siluan –
Talpalari (judeţul Iași); Mănăstirea „Sﬁnții Trei Ierarhi”
(judeţul Iași); Mănăstirea Popăuți (judeţul Botoșani);
Mănăstirea Tărcuța (județul Neamț); Mănăstirea
Tarcău (județul Neamț).

Sﬁnțirea complexului parohial la Draxini-Botoșani
a Parohia „Sﬁnţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Draxini, comuna Băluşeni,
Protopopiatul Botoşani, s-a reuşit,
prin grija părintelui paroh Dumitru
Chelaru şi a părintelui co-slujitor
Ovidiu Lăzărescu, ridicarea şi ﬁnalizarea unui complex parohial format
din casă mortuară, lumânărar şi
două monumente ale eroilor. Slujba
de sﬁnţire a acestor aşezăminte şi
monumente a fost săvârșită duminică, 3 noiembrie 2019, de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei.
În cadrul Sﬁntei Liturghii, IPS
Părinte Mitropolit Teofan a rostit cu-

L

14 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXVII, nr. 11-12

ð

Slujiri arhiere[ti |
vântul de învăţătură, subliniind cât
de importantă este Sfânta Scriptură, carte pe care ﬁecare creştin ar
trebui să o aibă în casă şi să o
citească: „Minunea cea mai mare o
găsiţi cuprinsă în taina Sﬁntei Scripturi. Citiţi din Scriptură, vedeţi ce
este scris acolo şi găsiţi calea care
să vă conducă către Dumnezeu.
Avem lângă noi o bogăţie imensă
pentru a ne conduce viaţa frumos Sfânta Scriptură. Unele familii, din
păcate, nu au Sfânta Scriptură sau,
dacă o au, nu obişnuiesc să
citească din ea, aceasta rămănând
închisă în bibliotecă. E mare păcat
ca Sfânta Scriptură să rămână

necitită. Să ne dăruiască Dumnezeu
aşadar voinţa de a avea Cartea cea
sfântă în casa noastră şi mai ales
voinţa de a o deschide în ﬁecare zi
sau cel puţin o dată pe săptămână,
pentru că în Sfânta Scriptură se aﬂă
cuvintele vieţii veşnice şi multă
călăuză către calea cea dreaptă
către Dumnezeu”.
Tot la Parohia Draxini, IPS Părinte Mitropolit Teofan a săvârșit
Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria Parascheva, cel de-al cincilea copil al familiei preotului Ovidiu Lăzărescu. Conform unei frumoase tradiţii, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei participă la botezul

celui de-al cincilea copil al ﬁecărui
preot din Arhiepiscopia Iaşilor.
La ﬁnal, părintele paroh Dumitru
Chelaru a fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei întru
iconom, ca urmare a implicării sale
în realizarea lucrărilor de construcţie şi de înfrumuseţare a complexului parohial, iar părintele co-slujitor
Ovidiu Lăzărescu a primit distincţia
„Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”. De
asemenea, au fost evidenţiate persoanele şi autorităţile locale care
s-au implicat în construirea complexului parohial, acestea primind
distincţii de vrednicie.

Părintele Mitropolit Teofan în vizită la Parohiile Bălușenii
Noi și Ciornohal
n după-amiaza zilei de duminică, 3 noiembrie 2019,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, a vizitat două comunități parohiale din județul Botoșani, Parohia Bălușenii Noi, Protopopiatul Botoșani, și Parohia
Ciornohal – Călărași, Protopopiatul Iași „.
La Parohia „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” din localitatea Bălușenii Noi, Părintele Mitropolit a
binecuvântat casa praznicală a
comunității botoșănene, zidită de
părintele Ovidiu Lăzărescu, parohul acestei comunități.
În continuare, Părintele Mitropolit a săvârșit slujba de sﬁnțire a
casei parohiale din satul Ciornohal, comuna Călărași, Protopopiatul Iași 1, județul Botoșani. Pentru

Î

eforturile depuse, părintele paroh
Lucian-Vasile Goldan a primit
rangul de iconom, iar enoriașii
care s-au implicat în zidirea casei

au primit din partea ierarhului
distincții de vrednicie.
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Aşezământul social „Sfântul Stelian Paﬂagonul” din
Ripiceni a fost sﬁnţit
S Calinic Botoşăneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a săvârșit
duminică, 3 noiembrie 2019, Sfânta
Liturghie în Parohia „Sﬁnţii Voievozi”
- Ripiceni, Protopopiatul Săveni,
judeţul Botoşani. Cu acest prilej,
Preasﬁnţia Sa a sﬁnţit Aşezământul
social-ﬁlantropic şi cultural „Sfântul
Stelian Paﬂagonul”. Pentru osteneala depusă, preotul paroh Mihai
Tănase a primit distincţia de iconom stavrofor, iar domnului Titel Simionescu i s-a oferit Distincţia „Crucea Sfântul
Ierarh Dosoftei”. Aşezământul social-ﬁlantropic şi
cultural „Sfântul Stelian Paﬂagonul” din Ripiceni s-a
ridicat în ultimii trei ani de zile. Acesta cuprinde sală

P

de mese, bucătărie, sală media şi bibliotecă. La
construcţia acestuia au contribuit trei fermieri din
satul Ripiceni, dar şi prieteni ai preotului paroh Mihai
Tănase.

Hramul Mănăstirii Agapia
ﬁnţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil au fost sărbătoriţi
vineri, 8 noiembrie, la
Mănăstirea Agapia din judeţul
Neamţ, unde Sfânta Liturghie a fost

S

săvârșită de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, înconjurat de un sobor
de preoţi şi diaconi.
După citirea Evangheliei, ierarhul

Scurt istoric
Ctitorul Mănăstirii Agapia
din Vale sau Agapia Nouă este
hatmanul Gavriil Coci, fratele
domnitorului Vasile Lupu
(1634-1653). El a construit biserica cu hramul „Sﬁnții Voievozi
Mihail şi Gavriil“ în perioada
1641-1643, după planurile arhitectului Enache Ctisi de la
Constantinopol. Locaşul de
cult a fost sﬁnţit la 12 septembrie 1646 de Mitropolitul Varlaam Moţoc al Moldovei, înconjurat de un mare sobor de
preoţi şi călugări, în prezenţa
domnitorului Vasile Lupu.
a adresat cuvânt de învățătură obștii
monahale și credincioșilor prezenți.
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Părintele Mitropolit Teofan a punctat câteva căi prin care omul poate
avea o viață de înger: „Dacă omul
este realitatea cu puțin mai mică
decât îngerul, înseamnă că omul
este ﬁință chemată să aducă laudă

lui Dumnezeu. Inima omului, mintea
lui, viața lui, trupul lui - templu al
Duhului Sfânt - sunt chemate să
devină o laudă permanentă a lui
Dumnezeu. «Vorbiți între voi în
psalmi și în cântări», «aveți mărturie

în Scripturi pentru tot ceea ce
faceți», «rugați-vă neîncetat» - sunt
cuvinte ale Dumnezeieștii Scripturi
care arată viața de înger întruchipată în viața omului”.

Liturghie arhierească în locașul de cult amenajat într-o fostă
centrală termică
n Duminica a XXVI-a după
Rusalii, 17 noiembrie 2019,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aﬂat în mijlocul credincioșilor Parohiei ,,Izvorul Tămăduirii” şi
,,Sﬁnții Ioachim şi Ana” - Dancu 2,
Protopopiatul 2 Iaşi, păstoriți de părintele Ștefan Misărciu. Ierarhul a
săvârșit Sfânta Liturghie în locașul
de cult, care este amenajat într-o
fostă centrală termică, având o
suprafață de 370 mp.
În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor din Dancu, IPS
Părinte Teofan a răspuns la întrebarea „Care este voia Ta, Doamne,
pentru mine?”: „De foarte multe ori
ne găsim la răspântii de drumuri și
nu știm care este voia lui Dumnezeu
pentru noi. Dacă avem credință în
Dumnezeu, credem și faptul că voia
lui Dumnezeu pentru noi este un lucru atât de important în viață, încât
poate ar trebui în ﬁecare dimineață
să ne întrebăm: «Doamne, astăzi e
o nouă zi în viața mea. Care este
voia Ta, Doamne, pentru mine astăzi?». La această întrebare atât de
importantă ne răspunde tot dumnezeiasca Scriptură; dacă am răspunde noi, poate unii ar zice că e
cuvânt de la om, iar omul se înșală,
dar dacă este cuvânt de la Dumnezeu, cuvânt care nu înșală și nu

Î

rătăcește, înseamnă că acolo se aﬂă
răspunsul cel adevărat. Într-o bună
zi, cineva L-a întrebat pe Domnul
Hristos: «Ce să fac ca să mă mântuiesc?», adică «Care este voia Ta,
Doamne, pentru mine?», iar Domnul
Hristos i-a răspuns: «Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot suﬂetul tău şi cu tot
cugetul tău. Aceasta este marea şi
întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca
aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi». Și concluzionează
Domnul, zicând: «În aceste două
porunci se cuprind toată Legea şi
proorocii». Prin urmare, dacă dorim
să aﬂăm voia lui Dumnezeu pentru
noi, trebuie să răspundem onest la
întrebarea: Ceea ce eu gândesc,

decizia pe care doresc să o iau și
ceea ce eu voiesc să fac, să împlinesc este în conformitate cu iubirea mea față de Dumnezeu și
este în conformitate cu iubirea
față de cei de lângă mine? Dacă
răspunsul este da, să grăiești acel
cuvânt la care te-ai gândit, să iei
acea decizie, să împlinești acea
acțiune”.
La ﬁnal, după alocuțiunea de
mulțumire a părintelui protopop
Marius Daniel Proﬁr și a părintelui
paroh Ștefan Misărciu, ierarhul a
săvârșit slujba de binecuvântare a
sălii de mese a parohiei, amenajată
în aceeași clădire cu locașul de cult.
Parohia ,,Izvorul Tămăduirii” şi
,,Sﬁnții Ioachim şi Ana” - Dancu 2,
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Protopopiatul 2 Iași, la care sunt
arondați aproximativ 75% dintre
locuitorii cartierului Dancu, a fost înﬁinţată prin decizia Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan în
anul 2009. Biserica parohială se aﬂă

pe Strada Daliei nr. 9, într-o fostă
centrală termică P.T. 2 Dancu. În
luna mai 2012, sub coordonarea
părintelui paroh Ștefan Misărciu, s-au

şi autorizațiile primite. Așezământul
parohial cuprinde spaţiul pentru
cult, sala de mese, bucătărie, magazie și birou parohial.

început lucrările de consolidare a
bisericii în conformitate cu proiectul

Hramul Mănăstirii nemțene Peștera
În data de 21 noiembrie 2019, de
sărbătoarea Intrării în biserică a
Maicii Domnului, numită în popor
şi Vovidenia sau Ovidenia, biserica
Mănăstirii Peştera din comuna
Gârcina, judeţul Neamţ, şi-a serbat
principalul hram. Mica obşte de
monahii l-a avut ca oaspete pe
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
care a săvârşit slujba Sﬁntei Liturghii.
Sărbătoarea mănăstirii nemţene
s-a încheiat cu susținerea unui
mini-recital al unui cor de copii și cu
tradiţionala agapă la care au fost
invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Scurt istoric
Mănăstirea Peştera se aﬂă la şapte kilometri de oraşul Piatra Neamţ,
ﬁind înﬁinţată în anul 1993. Viața monahală din localitatea Gârcina este
însă mai veche; în anul 1612 a existat un schit de maici care a avut și un
rol cărturăresc, ﬁind și școală pentru copiii din sat. Se cunoaște și faptul că vechiul schit a primit din partea Mănăstirii „Sfântul Ilie” din
Ierusalim o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care astăzi
se aﬂă la Mănăstirea Agapia. Sﬁnţirea noului locaș de închinare a fost
oﬁciată în 1997 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei. În luna iunie a anului 2012, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a numit în funcţia de stareţă a acestei aşezări monahale pe maica Teodora Amariei. Pe lângă hramul
„Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, lăcașul de cult mai poartă și
hramul „Sfânta Treime”.
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Hramul Schitului Vovidenia - Neamț
chitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț, ctitoria
episcopului Ioanichie al
Romanului, şi-a serbat hramul pe 21
noiembrie. Programul liturgic al
sărbătorii a început de miercuri
seară, prin slujba Privegherii, la ﬁnalul căreia a fost rostit un cuvânt
de învățătură de către părintele
Bogdan Frăsilă, inspector în cadrul
Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a evidențiat importanța sărbătorii, dar și multiplele
semniﬁcații duhovnicești ale acesteia.
În ziua Praznicului, a fost săvârșită dumnezeiasca Liturghie de către Preasﬁnțitul Părinte Calinic,
Episcopul vicar al Arhiepiscopiei
Iașilor, care a rostit un cuvânt de învățătură, accentuând istoricul prăznuirii, dar și modul în care această
sărbătoare ne ajută în urcușul duhovnicesc către Praznicul Nașterii
Domnului: „La Templul din Ierusalim s-a pregătit Maria, prin lucrarea
şi adumbrirea Duhului Sfânt, pentru
a deveni Templul Fiului lui Dumne-

S

zeu. Intrarea Maicii Domnului în
Biserică anticipează intrarea noastră
în Biserică prin Sﬁntele Taine și, de
ce nu, deﬁnirea noastră ca persoane chemate să ﬁm în permanentă comuniune cu Dumnezeu. Să
vă faceți din sﬁnți prieteni! Ei vă vor
învăța și vă vor arăta calea spre Cer”.
La ﬁnal, egumenul schitului,
părintele arhimandrit Mihail Daniliuc, a înălțat cuvânt de recunoștință
lui Dumnezeu pentru binecuvântarea trăită de obștea schitului, dar

și de către pelerinii prezenți, mulțumind Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, că a delegat la hramul
schitului pe Preasﬁnțitul Părinte
Calinic. Hramul s-a încheiat cu săvârșirea unui parastas pentru ctitorii
așezării monastice, pentru toți egumenii adormiți în Domnul și, în mod
special, pentru familia de boieri Gosan – cei care, la ﬁnele secolului al
XVII-lea, au ctitorit prima biserică a
schitului.

Părintele Mitropolit Teofan a slujit la Parohia Nicoriță din
Iași
omunitatea Bisericii Nicoriță din cartierul ieșean Tătărași s-a bucurat în Duminica a XXX-a după
Rusalii, 24 noiembrie 2019, de prezența și binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan. Cu acest prilej ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, iar după

C

Scurt istoric
Biserica Nicoriţă este un monument istoric care se aﬂă în partea
de răsărit a oraşului Iaşi, pe dealul Tătăraşilor. Înzestrată de Miron
Movilă Barnovschi cu multe moşii, sfântul locaș a devenit mănăstire
de călugări. Ea a fost închinată Bisericii din Ierusalim şi a depins de
Aşezământul Sfântului Mormânt. După secularizarea averilor
mănăstireşti din 1864, călugării au plecat, iar mănăstirea a devenit
biserică parohială. Din clopotniţa ei, mulţi pictori şi fotograﬁ amatori
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citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit a enumerat veșmintele duhovnicești cu care trebuie să se îmbrace ﬁecare credincios: „Creștinul este chemat să
poarte câteva haine, iar primul
veșmânt este milostivirea îndurării:
să ai milă de cel sărac. Cel de-al
doilea veșmânt cu care este chemat creștinul să se îmbrace este
haina smereniei: să nu privești cu
orgoliu la cei din jur, căci lumea nu
începe cu tine și nu se sfârșește
cu tine. Cel de-al treilea veșmânt

au realizat tablouri şi fotograﬁi ale diferitelor părţi din municipiul Iaşi.
Înainte de a ﬁ actualul sfânt locaș, pe acest loc se aﬂa o biserică de
lemn ridicată de ﬁica unui boier, amintindu-se că în această zonă au
poposit moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în anul 1402,
înainte de intrarea în Iaşi. În momentul de faţă, biserica-monument istoric se aﬂă într-un proces de restaurare şi consolidare cu sprijinul
autorităților de stat.
este haina blândeții și a îndelungii
răbdări, căci Dumnezeu numai într-o inimă blândă și îndelung răbdătoare se așază. Îmbrăcați-vă în
haina îndurării și a iertării, să ai

milă de cel care ți-a greșit, să ai îndurare față de el, ca și Domnul
Dumnezeu, în fața Căruia tu ai greșit de atâtea ori, să aibă iertare și
îndurare față de tine. După toate
acestea, pe deasupra tuturor, să
vă îmbrăcați în veșmântul dragostei - veșmântul desăvârșirii. Dragoste pentru cei de aproape și, dacă poți, să-L rogi pe Dumnezeu
să-ți dăruiască și dragoste pentru
vrăjmași, singura atitudine care te
plasează direct în Împărăția Cerurilor”.
La ﬁnal, părintele paroh Ioan
Leonte a fost hirotesit în rangul de
iconom stavrofor, iar Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan a primit din
partea comunității icoana hramului bisericii și o monograﬁe a parohiei.

Hramul Mănăstirii Coșula din Botoșani
n ziua de 6 decembrie 2019,
când Biserica Ortodoxă Română l-a sărbătorit pe Sfântul
Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Mănăstirea Coșula din
Botoșani și-a serbat hramul. Credincioşii prezenți la sărbătoarea aşezării monahale au participat la
Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În cu-

Î

Scurt istoric
Coșula este o mănăstire de călugări, situată la o distanța de aproximativ 20 kilometri sud-est de municipiul Botoșani. Ea a fost construită în anul
1535 de către marele vistiernic Mateiaș Coșolvei, sfetnicul domnitorului
Petru Rareș, pe malul stâng al râului Miletin. Mănăstirea a fost realizată în
stilul arhitecturii feudale moldovenești. În secolele XVII-XVIII,
așezământul reprezenta un important centru duhovnicesc și cultural,
având peste 1.000 de călugări. În 1908, complexul monahal a fost părăsit,
devenind biserica parohială. A fost reînﬁințat în 1991. Ansamblul
Mănăstirii Coșula este inclus pe lista monumentelor istorice.
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Slujiri arhiere[ti |
vântul de învăţătură rostit în cadrul
Sﬁntei Liturghii, Părintele Mitropolit
a vorbit despre Sfântul Ierarh Nicolae ca ﬁind omul curat care L-a
văzut și cunoscut pe Dumnezeu:
„Sfântul Ierarh Nicolae, pe care
l-am prăznuit în această zi, ocrotitorul acestei sﬁnte mănăstiri, a fost
omul curat cu inima care L-a văzut
prin aceasta pe Dumnezeu, în sensul că L-a cunoscut pe Dumnezeu.
Mare și minunat, tainic lucru este
pentru o ﬁință umană să-L cunoască pe Dumnezeu. Fiind Dumnezeu
Adevărul, omul este chemat să
cunoască și el adevărul. Troparul
Sfântului Ierarh Nicolae îl descrie
pe acesta ca ﬁind îndreptător al
credinței, chip al blândeții, învățător al înfrânării, adăugându-se la
acestea și cuvintele «adevărul lucrurilor». Sfântul Ierarh Nicolae,
prin inima sa curată, prin mintea sa
luminată, a cunoscut adevărul lu-

crurilor, a celor de sus și a celor de
jos, adevărul cu cele întâmplate în
viața lui și cu cele întâmplate în timpul vieții sale, adevărul cu viața lumii, căci orice bineplăcut al lui
Dumnezeu are și duh prorocesc,
adică intuiește adevărul din vremea
sa și prevede cele ce au să se întâmple în timp”.

După slujba hramului de la
Mănăstirea Coşula, în după-amiaza
aceleași zile, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei a poposit la Biserica
„Nașterea Maicii Domnului” - Pacea
din Botoșani, unde a săvârșit Taina
Botezului pentru pruncul Nectarie,
copilul familiei preotului paroh
Marian Macuc şi al preotesei Ana.

Taina Sfântului Botez săvârșită de IPS Mitropolit Teofan
rmând unei frumoase
tradiții, aceea de a sluji,
începând cu cel de-al
cincilea copil, la Taina Botezului
pruncilor din familiile de preot din
Arhiepiscopia Iașilor, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan s-a
aﬂat sâmbătă, 14 decembrie, în protopopiatele Darabani și Botoșani.
Mai întâi, ierarhul a poposit la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Comănești, comuna Suhărău, Protopopiatul Darabani unde a slujit
Taina Botezului pruncei Filofteia
Smeu, cel de-al șaptelea copil al
părintelui paroh Paul Andrei Smeu
și al preotesei Claudia Elena.

U
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„Aceasta este bogăția cea mare
pe care Dumnezeu, prin Biserica Sa
și prin noi, nevrednicii slujitori, o
oferă ﬁecărui prunc care se botează: Hristos ia chip într-însul și
Duhul Sfânt Își așază pecetea. De
aceea este așa de mare această
Taină a Botezului, iar rugăciunea
preotului este atât de stăruitoare, ca
această bogăție, taina arvunii, să ﬁe
nefurată”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul rostit
cu acest prilej.
La ﬁnal, părintele paroh Paul
Andrei Smeu a fost hirotesit de
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan întru iconom stavrofor, după care
ierarhul a sﬁnțit Casa socială „Sfânta Filofteia” și pictura exterioară a
bisericii și a binecuvântat lucrările
de renovare. Binefăcătorii și cei care
s-au implicat în lucrările de la paro-

hia botoșăneană au primit, de
asemenea, distincții de vrednicie.
Tot în aceasta zi, a fost săvârșită,
de către Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfânta Taină a Botezului, și
pentru pruncul Nectarie Bolohan,
cel de-al cincilea copil al părintelui
Constantin George Bolohan și al
preotesei Liliana. Taina Sfântului
Botez a avut loc la biserica Spitalului
de copii din Botoșani.
„Nașterea Domnului Hristos înseamnă coborârea lui Dumnezeu
pe pământ și așezarea Lui în inima
lumii. Cu cât omul este mai nevinovat, cu atât se realizează într-însul
taina Întrupării lui Hristos, Dumnezeu-Omul. Am săvârșit Taina Sfântului Botez pentru micuțul Nectarie
și ne-am rugat lui Dumnezeu ca
taina credinței, prezența lui Hristos-
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Domnul în harul Său, iubirea Tatălui
Ceresc și pecetea Duhului Sfânt să
se așeze înlăuntrul ﬁinței sale ca
bogăția cea mai de preț, tezaurul cel
mai scump, pe care nici o altă stare
nu-l va depăși ca importanță, ca
adâncime și cuprindere, ca deschidere spre veșnicie”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul rostit cu acest prilej.
De asemenea, prunca Parascheva, cel de-al cincilea copil al
familiei preotului Iulian Asandei de
la Parohia Poloboc, județul Neamț, a
primit în ziua de 19 decembrie 2019,
Taina Sfântului Botez, slujba ﬁind
săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei. Nașii fetiței Parascheva
au fost familia părintelui Mircea
Ursache, slujitor la Parohia „Sfântul
Ioan Botezătorul” Mărăței din Piatra
Neamț. „O nouă creștină a intrat în
via Domnului, iar noi trebuie să-i
oferim un loc în Biserica lui Hristos,
pentru că a devenit parte a Împărăției Cerurilor, pregustată încă din
această lume cu anticipație”, a aﬁrmat Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan. La ﬁnal, cei prezenți la eveniment au primit binecuvântarea
Mitropolitului Moldovei și Bucovinei.

Slujiri arhiere[ti |

Liturghie arhierească săvârșită la biserica studenților
din „Tudor Vladimirescu”
eșeni și studenți au participat
duminică, 22 decembrie 2019,
la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preasﬁnțitul Părinte
Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iașilor, la Biserica

I

„Sfântul Iulian din Tars” din cartierul
ieșean Tudor Vladimirescu.
Cu acest prilej, la momentul rânduit, Preasﬁnțitul Episcop Calinic a
citit rugăciunea cea mare de dezlegare, iar clericii au înălțat rugăciuni

pentru odihna suﬂetelor românilor
care au participat la Revoluția din
1989 și au trecut la cele veșnice. În
cadrul Sﬁntei Liturghii, tânărul teolog Ștefan Cenușă a fost hirotonit
diacon pe seama Parohiei Sârbi,
Protopopiatul Târgu Neamț, județul
Neamț.
La ﬁnal, Părintele Episcop Calinic Botoșăneanul a rostit un cuvânt de învățătură și a binecuvântat
comunitatea parohială. De asemenea, ierarhul a săvârșit slujba
Parastasului pentru suﬂetele celor
trecuți la Domnul în decembrie ’89,
dar și o slujbă de sﬁnțire pentru crucea-monument, ridicată în cinstea
eroilor căzuți acum 30 de ani în timpul Revoluției Române.

Slujbe de pomenire și procesiune la Monumentul
„Crucea Eroilor Neamului”
n data de 22 decembrie 2019
la Catedrala Mitropolitană
din Iași, după Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a avut loc o slujbă
de pomenire pentru eroii Revoluției
din decembrie 1989. De asemenea,
în cadrul Liturghiei au fost pomeniți
eroii Revoluției din decembrie 1989.
După citirea Evangheliei, Părintele
Mitropolit Teofan a adresat cuvânt
de învățătură credincioșilor prezenți, în care a vorbit despre importanța familiei creștine în cadrul
unei societăți și despre necesitatea
cinstirii înaintașilor.
În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Teofan i-a acordat distincția
„Crucea Moldavă” maestrului Doru

Î

Morariu, dirijorul Corului Academic
„Gavriil Musicescu” al Filarmonicii
din Iași.
De la Catedrala Mitropolitană
s-a mers apoi pe jos, în procesiune,

până la Monumentul „Crucea Eroilor Neamului”, situat lângă Palatul
Culturii, unde a fost săvârșită o
slujbă de pomenire de către Părinte
Mitropolit Teofan, care a adresat un
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cuvânt de recunoștință pentru cei
ce s-au jertﬁt acum 30 de ani: „Au
trecut trei decenii de la acel decembrie de foc, de lumină, de lacrimi, de
durere, de speranță. Atunci s-au
auzit cutremurătorul strigăt «Vom
muri și vom ﬁ liberi», căci totul era
axat pe dobândirea libertății: libertatea cuvântului, libertatea de a
merge în orice țară dorești, libertatea în diferite domenii și segmente
din viața socială, libertatea credinței.

Ne amintim cu evlavie de cele împlinite atunci, în iz de rugăciune și de
iertare. Le cerem iertare celor din
Iași, din Timișoara, din București,
celor din alte zone ale țării, care,
majoritatea tineri ﬁind, au plecat
prea devreme din această viață
pământească în tumultul acelor
evenimente. Le cerem iertare pentru că, acolo sus în Împărăția lui
Dumnezeu, privesc la noi și văd
marea distanță între speranțele pe

care le-au năzuit ei atunci și ceea ce
s-a împlinit după 30 de ani”.
Au urmat alocuțiunile reprezentanților asociațiilor de revoluționari
și ale autorităților publice, participanți la acest eveniment, după care
s-au depus coroane de ﬂori la Monumentul Eroilor. Potrivit statisticilor
oﬁciale, la evenimentele din decembrie 1989 şi-au pierdut viaţa 1.142 de
persoane, iar 3.138 au fost rănite.

Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Mitropolitană
ute de credincioși au participat la sărbătoarea
Nașterii Domnului Iisus
Hristos, celebrată miercuri, 25 decembrie 2019, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Slujba de Crăciun a
fost săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
La momentul rânduit predicii
din cadrul slujbei, Părintele Mitropolit a menţionat: „Părintele Dumitru
Stăniloae arăta că omul este chemat să iubească cu iubirea lui Dumnezeu, iar iubirea lui Dumnezeu se
arată printr-o sensibilitate sfâșietoare pentru durerea celuilalt, o
sensibilitate mai mare decât pentru
durerea proprie. Având omul această sensibilitate, tinzând spre aceasta, el împlinește în viața lui Taina
Betleemului, pentru că Taina
Betleemului nu este altceva decât
iubirea lui Dumnezeu, durerea cea
iubitoare a lui Dumnezeu sau iubirea Lui plină de durere pentru
suferința neamului omenesc, pentru păcatele săvârșite de oameni. Îl
rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască și nouă o fărâmă din această
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sensibilitate dumnezeiască, pentru
durerea celui de lângă noi, pentru
suferința lumii, pentru suferința celor de aproape sau a celor de departe și prin această sensibilitate,
omul primește belșug de bucurie,
viața lui devine o continuă sărbătoare, existența lui pe pământ este
așezată sub adumbrirea Duhului
Sfânt, Care vine cascadă peste cascadă asupra vieții omului care are gândul lui Dumnezeu, rugăciune neîncetată, o inimă pururea mulțumitoare”.
De asemenea, Înaltpreasﬁnțitul
Teofan a aﬁrmat în Scrisoarea Pas-
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torală citită în lăcașurile de cult din
Arhiepiscopia Iașilor că „acum, în
zilele de sărbătoare închinate Naşterii Domnului, să avem suﬂetul, inima şi toată ﬁinţa îndreptate spre
Dumnezeu. Gândul nostru să cuprindă în rugăciune şi iubire pe cei
dragi ai familiei noastre, dar şi pe cei
care suferă boli şi nedreptăţi pe faţa
pământului. În acest duh să petrecem Crăciunul, în această perspectivă să-i înţelegem semniﬁcaţia şi
din bogăţia de har a Betleemului să
ne adăpăm suﬂetul însetat de adevăr şi bucurie”.

Misiune [i dreapt\ credin]\ |

Conferința „Cum este cu putință să credem?”
– părintele Constantin Necula
ute de ieșeni au participat vineri seara, pe 15 noiembrie 2019, la conferința „Cum este cu putință să credem?”, eveniment caritabil organizat de Colegiul „Sfântul Nicolae” din
Iași (CSN) la Centrul de evenimente
„Agora”. Conferința a fost susținută
de părintele Constantin Necula, iar
toate fondurile obținute au fost
direcționate către două centre social-ﬁlantropice. Conferința a fost
difuzată și pe rețelele de socializare,
ﬁind moderată de drd. Mircea
Meriacri.
„Aduceți-vă aminte că sunteți
nemuritori! Puneți mâna pe suﬂetul
vostru și spuneți: «Doamne, nimic
nu mai am în afară de suﬂetul meu».
Sus inima și țineți fruntea ridicată!
Nu vă mai ﬁe frică să ﬁți oameni,
îndreptați spatele, învățați cuvintele

S

fundamentale ale rezistenței în nemurire și învățați să trăiți cu nemurirea care vă străbate”, a aﬁrmat
la ﬁnalul conferinței părintele Constantin Necula.
„Am avut un public foarte activ
pentru că o personalitate asemenea
părintelui Constantin Necula cu
siguranță îi invită pe cei care sunt
însetați de cunoaștere. Sunt curioși
să cunoască soluții sau sfaturi din
partea unei persoane cu o experiență destul de vastă. Am primit
foarte multe întrebări, semn că publicul din această seară a fost unul
activ, unul interesat, unul preocupat,
care caută răspunsuri la întrebările
cotidiene, iar faptul că și-au luat din
timpul lor într-o seară de vineri este
un mesaj destul de puternic pentru
eveniment, în condițiile în care
această conferință a fost una 100%

umanitară”, a declarat Mircea Meriacri, directorul comunității CSN.
„Prin acest eveniment noi ne-am
propus să ajutăm niște copii de la
Fundația «Mihai Neșu», am ieșit din
zona noastră de confort și ne-am
dus spre o fundație exterioară zonei
în care activăm, tocmai în Oradea.
Am discutat despre «Iași – Capitala
Tineretului din România», titlu câștigat în luna mai 2018, iar conferința
«Cum este cu putință să credem?»
promite să deschidă zona caritabilă
spre ajutorarea copilașilor”, a precizat Cristian Butnărașu, referent în
cadrul colegiului.
Toate fondurile adunate cu
acest prilej au fost direcționate către Fundația „Mihai Neșu” din Oradea și către Centrul de recuperare
pentru copii cu dizabilități neuromotorii „Sfântul Nectarie”.
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Echipa Departamentului Misiune pentru Tineret s-a întâlnit
cu preoții responsabili din Arhiepiscopia Iașilor
n ziua de marți, 26 noiembrie
2019, s-a desfășurat la Castelul Sturdza de la Miclăușeni
întâlnirea anuală a echipei Departamentului Misiune pentru Tineret cu
cei 13 preoți responsabili de tineret
din protopopiatele Arhiepiscopiei
Iașilor.
Pe parcursul anului 2019, preoții
responsabili de tineret au ajutat
preoții care doresc să facă activități
cu tinerii în parohiile lor, punându-le
la dispoziție modele de bună practică în lucrarea misionară cu tinerii
și tipuri de activități adresate tinerilor. De asemenea, au gestionat sau
coordonat la nivel de protopopiat o
serie de activități precum concursul
de cunoaștere a Noului Testament,
campionatul de fotbal, înscrierile
pentru ITOM 2019 sau pentru întâlnirile tinerilor din protopopiate,
Tabăra Nemțișor sau pelerinajul
pedestru „Pe urmele Sﬁnților Nemțeni”. Acestea au presupus multe
ore de voluntariat, efort și dăruire.
Deși voluntari, cei 13 preoți sunt
membri ai Departamentului Misiune
pentru Tineret și încearcă împreună cu această echipă să descopere
căi de apropiere și adâncire a tinerilor în Biserică și să creeze cadrul ca
tinerii din Arhiepiscopia Iașilor să își
pună darurile în valoare, nu în altă
parte, ci în Biserică.
Scopul întâlnirii a fost acela de a
analiza activitățile desfășurate în
anul 2019, punctele tari și punctele
slabe ale acestora, propunând, în
același timp, și alte metode de lucru,
precum și un calendar de activități
pe anul 2020.
Reamintim că Departamentul
Misiune pentru Tineret din cadrul

Î

Sectorului de misiune, statistică și
prognoză al Arhiepiscopiei Iașilor
are ca scop sprĳinirea preoților în
lucrarea de îmbisericire a tinerilor,
pentru cunoașterea, trăirea și mărturisirea credinței ortodoxe. În anul
2015, în Arhiepiscopia Iașilor a fost
realizată o strategie de lucru cu
tinerii pe termen lung, care își propune formarea unei generații de
mădulare vii în Trupul lui Hristos. În
anul 2019, Departamentul Misiune
pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat peste 20 de proiecte diverse adresate tinerilor, dar
și 67 de tabere în sate, 13 întâlniri în
protopopiate cu participarea a peste 1400 de tineri, 17 seminarii de formare în sate având 235 beneﬁciari,
20 de Sﬁnte Liturghii misionare, o
Întâlnire a Tinerilor Ortodocși din
Moldova, un concurs de cunoaș-
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tere a Noului Testament la care au
participart 287 de tineri, un campionat de fotbal, un pelerinaj pedestru și un proiect de burse educaționale. „O componentă a activității noastre o reprezintă și oferirea de
sprijin în activitățile celor 27 de ﬁliale ATOR și a ASCOR Iași, dar și
oferirea de servicii de formare sau
suport eparhiilor sufragane din Mitropolia Moldovei și Bucovinei și
Patriarhia Română, cu scopul înmulțirii lucrării misionare cu tinerii. 2019
rămâne un an în care peste 550 de
voluntari au fost formați și implicați
în proiectele noastre, fapt care ne-a
permis să intrăm în legătură și să
oferim activități unui număr de
peste 10.000 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor.” (Gabriela Pipirig, coordonator Departament Misiune pentru Tineret)

Misiune [i dreapt\ credin]\ |

Campania „Crăciunul în ﬁecare casă!”
pentru bătrânii defavorizați
n prag de sărbători, Societatea Ortodoxă a Femeilor
Române (SOFR) - ﬁliala Iași,
în parteneriat cu Fundația Medicală „Providența” a Arhiepiscopiei
Iașilor, cu Fundația „Păpădia” și
Societatea Națională Crucea Roșie
din Iași, a organizat o activitate umanitară dedicată persoanelor
vârstnice aﬂate în diﬁcultate. Această acțiune s-a desfășurat în
perioada 2–10 decembrie 2019.
Membrele SOFR au contribuit
ﬁnanciar și material pentru pachetele cu alimente destinate persoanelor în vârstă. Aceste pachete,
alături de câteva coronițe de brad,
au fost distribuite la domiciliul a 10
familii de beneﬁciari ale instituțiilor
colaboratoare. Cei care s-au bucurat de daruri se confruntă cu pro-

Î

bleme de sănătate, au venituri mici,
iar mulți dintre ei sunt dependenți
de sprijin, necesitând supraveghere și ajutor la efectuarea activităților de îngrijire personală. Dincolo de sprijinul material acordat,
membrele SOFR au dorit, ca prin
acest eveniment, să bucure bătrâ-

nii vizitați, oferindu-le încrederea
că sunt prețuiți și înțeleși. Cu acest
prilej, ﬁliala ieșeană a Societății
Ortodoxe a Femeilor Române mulțumește tuturor celor care au manifestat receptivitate la Campania
„Crăciunul în ﬁecare casă!”, dorind
ca aceasta să ﬁe un model de urmat și pentru alte activități umanitare venite în sprijinul celor neajutorați și singuri.

Slujbe de pomenire pentru eroii din decembrie 1989
n toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe ale Patriarhiei
Române, din ţară şi din străinătate, s-a săvârșit duminică, 22 decembrie 2019, după Sfânta Liturghie, o slujbă de pomenire a eroilor
care s-au jertﬁt în decembrie 1989
pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român.
În zilele de 20, 21 şi 22 decembrie 2019, la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor din
decembrie 1989 din întreaga ţară
s-au săvârșit slujbe de pomenire a
celor care şi-au jertﬁt viaţa în urmă
cu 30 de ani pentru libertatea poporului român.

Î

În ziua de 22 decembrie, după
terminarea Sﬁntei Liturghii, s-au
tras clopotele în toate bisericile și
mănăstirile Patriarhiei Române, în

semn de respect și de recunoştinţă
faţă de eroii Revoluției din decembrie 1989. (Biroul de Presă al
Patriarhiei Române)
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Ședința solemnă a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
n ziua de luni, 16 decembrie 2019, la Palatul
Patriarhiei a avut loc şedința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
dedicată împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului
comunist.
Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire în
Catedrala Patriarhală pentru cei care și-au pierdut viața
în evenimentele din ’89. Parastasul a fost oﬁciat de Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul, care era slujitor
al Catedralei Patriarhale în timpul Revoluției.
Manifestările au continuat la Palatul Patriarhiei cu
ședința solemnă a Sfântului Sinod dedicată împlinirii a
30 de ani de la căderea regimului comunist.
Ședința solemnă a fost deschisă de Părintele
Patriarh Daniel, care a subliniat importanța jertfei
eroilor din decembrie 1989, pentru recâștigarea și reaﬁrmarea libertății în România. Patriarhul României a
precizat că aceste gesturi arată că dragostea este mai
tare decât moartea și decât opacitatea mormântului.
La ședința solemnă a fost prezent și domnul Octav
Bjoza, președintele „Asociației Foștilor Deținuți
Politici”, care a ținut un cuvânt în memoria victimelor
comunismului din România.
În continuare, Episcopul vicar patriarhal Varlaam

Î

Ploieșteanul a făcut o prezentare a volumului „Mărturii
și evocări din lagăre și închisori. 30 de interviuri cu
deținuți politici din perioada comunistă”, apoi
participanții la ședința solemnă au fost invitați să
vizioneze secvențe din ﬁlmele documentare: „Decretul 410/1959”, „Revoluția din 1989” și „Mărturisitori ai
Ortodoxiei în temnițele comuniste”.
La ﬁnal a luat cuvântul Teodor Baconschi, care a
invitat audiența să viziteze Expoziția „Publicația Vestitorul Ortodoxiei, martor al unui nou început în viața
Bisericii”, din Sala Europa Christiana.

Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
Prezentăm în aceste pagini decizii mai importante
ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași

Sprijin ﬁnanciar pentru unități de cult
n Ședințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
28 noiembrie, 4 decembrie și
20 decembrie 2019 a fost aprobată
acordarea unor ajutoare ﬁnanciare
în valoare de 153.000 lei următoarelor unități de cult: Mănăstirii „Buna
Vestire” – Horăicioara; Mănăstirii
„Pogorârea Duhului Sfânt” – Horaița;

Î

Parohiei „Schimbarea la Față a
Domnului” – Schit Orășeni, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Sf. Ap.
Toma” – Roșu, Protopopiatul Iași 2;
Parohiei „Sf. Împărați Constantin și
Elena” – Golăiești, Protopopiatul Iași
II; Parohiei „Sf. Nicolae” – Moreni,
Protopopiatul Iași 2; Parohiei „Sf.
Ioan Botezătorul” – Bucium, Proto-
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popiatul Iași 2; Parohiei „Sf. Arhidiacon Ștefan” – Tomești, Protopopiatul Iași 2; Parohiei „Sf. Cuvios
Dimitrie Basarabov” – Boatca, Protopopiatul Iași 3; Parohiei „Sf. Cuvioasă Parascheva” – Glodenii Gândului, com. Țibănești, Protopopiatul
Iași 3; Parohiei „Duminica Tuturor
Sﬁnților” – Miroslava 2, Protopopiatul Iași 3; Parohiei „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil”, Tufești, com.
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Scânteia, Protopopiatul Iași 3;
Parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil”, Mânjești, com. Mogoșești,
Protopopiatul Iași 3; Parohiei „Duminica Tuturor Sﬁnților”, Căuești,
com. Șcheia, Protopopiatul Iași 3;
Parohiei „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul”, Popești, Protopopiatul Iași 3;
Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Todirești 1, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Nașterii Maicii Domnului”, Todirești 2, Protopopiatul
Pașcani; „Sf. Împărați Constantin și
Elena”, Bulbucani, com. Gropnița,

Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf.
Mare Mucenic Dimitrie”, Chițoveni,
Protopopiatul Hârlău; „Sﬁnții Voievozi”, Tudor Vladimirescu, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului”, Comănești, com.
Suharău, Protopopiatul Darabani;
Parohiei „Sf. Cuvioasă Parascheva”,
Scutari, Protopopiatul Darabani.
De asemenea, în Ședințele de
Permanență a Consiliului Eparhial
Iași din 6 noiembrie, 13 noiembrie, 28
noiembrie și 11 decembrie 2019 s-a
hotărât acordarea sumei de 115.000

Acordarea de ranguri onoriﬁce
n Ședințele de Permanență din 13 noiembrie și 28 noiembrie
2019, ținând cont de propunerile înaintate de părinţii protoierei privind acordarea unor ranguri și distincții bisericeşti
onoriﬁce, IPS Părinte Mitropolit Teofan a aprobat acordarea de
ranguri și distincții bisericeşti, după cum urmează:
iconomi stavrofori: Pr. Leonte Ioan, Parohia „Sf. Ioan cel Nou” –
Nicoriță, jud. Iași, Protopopiatul Iași 2; Pr. Misărciu Ștefan, Parohia
„Izvorul Tămăduirii” și „Sf. Părinți Ioachim și Ana” – Dancu 2, jud.
Iași, Protopopiatul Iași 2; Pr. Smeu Paul Andrei, Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Comănești, com. Suharău, jud. Botoșani, Protopopiatul Darabani; Pr. Insp. Aonofriesei-Puiu Răzvan Petru, inspector eparhial din anul 2019.

Î

Un nou exarh în Arhiepiscopia
Iașilor
n Ședința de Permanență a Consiliului Eparhial Iași din 20
noiembrie 2019 s-a hotărât numirea în postul de exarh de
zona Iași a Arhimandritului Gavriil (Alexăndrel Elian) Alexa,
stareț al Mănăstirii Sângeap Basaraba, județul Iași.

Î

Noi hirotonii în Arhiepiscopia Iașilor
n perioada noiembrie-decembrie 2019, în conformitate cu
hotărârile Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei
Iașilor, IPS Mitropolit Teofan a aprobat numirea și hirotonia
următorilor candidați care au promovat examenul de capacitate
preoțească, sesiunea iunie 2019: Cenușă Ștefan, pe seama
Parohiei „Sf. Vasile” – Sîrbi, Protopopiatul Târgu Neamț.

Î

lei din Fondul „Basarabia”, ajutor ﬁnanciar, următoarelor unități de cult
de pe cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, care au solicitat ajutor în vederea continuării lucrărilor derulate în
parohii: Arhiepiscopiei Chișinăului,
Episcopiei Basarabiei de Sud, Episcopiei de Bălți, Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului” – loc. Dondușeni,
Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae”,
Anenii Noi, Parohiei „Sfântul Ierarh
Spiridon”, mun. Chișinău, Parohiei
„Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”,
com. Stăuceni, mun. Chișinău.

Sprijin ﬁnanciar
n Ședințele de Permanență a Consiliului Eparhial Iași din 4 decembrie
2019 s-a hotărât acordarea unui ajutor
ﬁnanciar în valoare de 90.000 lei Spitalului
Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Elena
Doamna” – Iași, în vederea amenajării
unei rezerve pentru lehuze nașteri naturale. Centrul eparhial a oferit 50.000 lei,
Protopopiatul Iași 1 a oferit 15.000 lei,
Protopopiatul Iași 2 a oferit 15.000 lei,
Protopopiatul Iași 3 a oferit 10.000 lei.
În Ședința de Permanență a Consiliului Eparhial Iași din 11 decembrie
2019 s-a hotărât acordarea unui sprijin ﬁnanciar în valoare de 100.000 lei pentru
susținerea activității misionare a Arhiepiscopiei Iașilor în Tanzania în anul 2020.

Î

Material lemnos pentru unități de cult
edințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 28
noiembrie și 18 decembrie
2019 au aprobat acordarea cu titlu gratuit
a cantității de 100 m.c. material lemnos,
lemn de lucru, pentru Mănăstirile
Agafton și Sihăstria.

Ș
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Operațiuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor
în lunile noiembrie - decembrie
n luna noiembrie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Iașilor a efectuat 77
operațiuni de personal, după cum urmează: 32
la Centrul eparhial, 20 în cadrul protopopiatelor și 25
la mănăstiri. Dintre acestea, 30 au fost încadrări și numiri, 20 încetări ale contractelor de muncă, 1 concediere, 4 suspendări ale contractului de muncă, 1 reveniri la locul de muncă după concediul de creștere a
copilului și 21 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.

Î

În luna decembrie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Iașilor a efectuat 60 operațiuni
de personal, după cum urmează: 24 la Centrul eparhial, 24 în cadrul protopopiatelor și 12 la mănăstiri.
Dintre acestea, 15 au fost încadrări și numiri, 12 încetări ale contractelor de muncă, 10 suspendări, 3 reveniri la locul de muncă după concediul de creștere a
copilului și 20 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.

Preoții din Protopopiatul Roznov au un nou protoiereu
oi, 12 decembrie 2019, a
avut loc ședința lunară a
preoților din cadrul Protopopiatului Roznov (Arhiepiscopia
Iașilor), întâlnire ce a fost prezidată
de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
însoțit de părintele consilier administrativ Andrei Atudori. Vizita ierarhului a fost prilejuită de împlinirea
vârstei de pensionare a părintelui
protopop Vasile Țoc, acesta primind
„Crucea Moldavă” ca semn de distincție și apreciere.
În cadrul întâlnirii, părintele Va-

J

sile Țoc a prezentat o dare de seamă a activității sale de protopop
desfășurată până în prezent, după
care IPS Părinte Mitropolit Teofan i-a
mulțumit pentru implicarea atentă
în viața ﬁecărei parohii, pentru dragostea părintească de a ține uniți,
ca într-o familie, preoții slujitori,
pentru osteneala zidirii unui centru
social, pentru râvna în împlinirea
îndatoririlor, dar și pentru tactul său
pastoral în rezolvarea problemelor.
Încununarea întregii activități a părintelui protopop Vasile Țoc a fost
răsplătită de IPS Mitropolit Teofan
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prin oferirea „Crucii Moldave”, ca
semn de distincție și apreciere.
În urma unei analize minuțioase
a candidaților eligibili pentru ocuparea funcției de protoiereu al Protopopiatului Roznov, înaltul ierarh a
decis ca preotul Bogdan Frăsilă de
la Parohia Podoleni II să ocupe această funcție. Având funcția de inspector eparhial la Sectorul de misiune, statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Bogdan Frăsilă s-a evidențiat cu
o activitate și o experiență bogată în
cadrul misiunii încredințate, beneﬁciind și de o colaborare strânsă și
rodnică cu IPS Mitropolit Teofan în
această direcție. Înaltul ierarh și-a
exprimat dorința ca noul părinte
protoiereu să împlinească misiunea
de a reprezenta dorințele preoților
din protopopiat și de a le armoniza
cu viziunea ierarhului, aceea de a
împlini în arealul protoieriei cât mai
multe proiecte misionar-culturale,
evenimente pastorale și activități
duhovnicești. Ședința s-a încheiat
cu hirotesia întru protoiereu a părintelui Bogdan Frăsilă și prezentarea ordinii de zi a ședinței lunare (Pr.
dr. Vasile Iulian, Chintinici-Roznov).
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Sinaxa monahală a stareților și stareţelor
din Arhiepiscopia Iaşilor
ănăstirea Sihăstria a
găzduit în zilele de 11
și 12 noiembrie 2019
Sinaxa monahală cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor. Întâlnirea a fost prezidată de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Tema întâlnirii monahale din
Arhiepiscopia Iașilor din acest an a
fost „Decretul 410/1959. Răstignirea
monahismului românesc. Considerații actuale”. La sinaxă au participat
60 de stareți și starețe.
În deschiderea lucrărilor, IPS
Părinte Mitropolit Teofan a ținut un
cuvânt de deschidere, după care
monahii și monahiile au vizionat ﬁlmul documentar „Decretul 410/
1959”, producție Trinitas TV.
A doua zi, Sinaxa monahală a
debutat cu slujba Sﬁntei Liturghii,
săvârșită de Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei în catedrala Mănăstirii
Sihăstria, după care au fost susținute referate de către arhimandritul
Ioan Harpa, exarhul mănăstirilor din

M

zona Botoşani şi stareţ al Mănăstirii
Popăuţi și de către arhimandritul
Arsenie Popa, starețul Mănăstirii
Sihastria. De asemenea, au fost
susținute și mărturii ale monahilor și
monahiilor care au suferit în timpul Decretului 410/1959.
„Eram la ascultare și deodată cineva mi-a spus să mă duc la mănăstire, că mă cheamă cineva. Când am
ajuns, am văzut un paznic și un milițian, alături de o căruță cu un cal,
lângă ușa chiliei mele. Și mi-au

spus: «Hai, ți-ai făcut bagajul?» Dar
eu am rămas nedumerită și le-am
răspuns: «Cum să-mi fac bagajul?»
«Da, hai plecați, plecați din mănăstire!» În momentul acela am început
să plâng în hohote și le-am spus:
«Doar moartă voi pleca de aici; cât
sunt vie, nu plec!» Au intrat imediat
în chilie forțat, au luat ce au găsit – o
plapumă, o pernă – și mi-au făcut
bagajul”, a mărturisit celor prezenți
maica Filoteia Juncanaru de la
Mănăstirea Văratic.

Festivalul „Cântul Păstorilor” – ediția a V-a
n ziua de miercuri, 11 decembrie 2019, în sala mare a Ateneului Naţional din Iaşi, a
avut loc, cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnţitului Părinte Mitropolit
Teofan, cea de-a cincea ediţie a
Festivalului cultural-artistic „Cântul
Păstorilor”, organizat de Protopopiatul Iaşi 3. Anul acesta, tema a fost
legată de satul românesc şi valorile
acestuia în patrimoniul cultural naţional, precum şi de sărbătoarea

Î
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Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
În acest sens, grupurile artistice
prezente au interpretat cântece
populare şi au recitat poezii despre
satul şi ţăranul autohton, precum şi
colinde speciﬁce sărbătorii Naşterii
Domnului.
Surpriza de anul acesta a fost
prezenţa a două coruri din Protopopiatul Ungheni - Basarabia, protoierie înfrăţită anul acesta cu Protopopiatul Iaşi 3. Celelalte coruri şi

grupuri artistice prezente au fost
următoarele: Formaţia Folclorică
„Ţărăncuţele”, Corala Preoţească a
Protopopiatului Ungheni, Corul „Lia
Ciocârlia” din Podu Iloaiei, Corul
„Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei
Bâcu, comuna Ipatele, Corul Şcolii
Storneşti, comuna Sineşti, Corul
„Melos” al parohiilor din localitatea
Mogoşeşti, Grupul Şcolii Gimnaziale Bodeşti, comuna Scânteia, Corul
„Sfântul Ilie” al Şcolii Gimnaziale „D.

Sturdza”, Parohia Popeşti, com. Popeşti, Grupul „Vălătuci de Prietenie”
al Parohiei Glodenii Gândului, Grupul „Rusalia” al Parohiei Satu Nou,
comuna Schitu Duca, Grupul Artistic „Muguri de Lumină” al Parohiei
Coropceni, com. Ciorteşti, Grupul
de copii al Parohiei Pocreaca, Grupul Artistic „Ciubeştenii”, sat Ciurbeşti, Miroslava.

Concertul de colinde al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
–„Ghetuțele de argint”
e data de 15 decembrie
2019, la Centrul de evenimente „Agora”, a avut loc
tradiționalul Concert de colinde al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Ediția de anul acesta a evenimentului a fost intitulată „Ghetuțele de
argint”.
Invitații evenimentului au fost
soprana Ana Cebotari, tenorul Vlad
Miriță, arhidiaconul Florin Guzgă,
Corul Școlii „Varlaam Mitropolitul” și
Corala „Universitas” a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Evenimentul a fost dedicat
strângerii de fonduri pentru construirea Centrului de recuperare
pentru copii cu dizabilități neuromotorii „Sfântul Nectarie” de către
Fundația Mihai Neșu. Concertul de
colinde al Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei face parte dintr-o campanie națională de strângere de
fonduri, ce a început pe data de 1
Decembrie. „Ghetuțele de argint
reprezintă minunile pe care campania «CRED» le pune la picioarele
copiilor cu dizabilități neuro-motorii
de care se îngrijește Fundația Mihai

P

Neșu. Cauza noului Centru «Sfântul
Nectarie» merge în toată țara prin
intermediul unor ambasadori minunați care CRED cu adevărat că binele se face și mai mare împreună.
La Centrul de Recuperare «Sfântul
Nectarie» al Fundației Mihai Neșu
se tratează copii din toată țara, iar
«bucurie» este cuvântul care descrie cel mai bine energia locului”,
ne-a declarat Andreea Ogăraru,
manager de proiect.
Fundația Mihai Neșu sprijină
copiii cu dizabilități și boli cronice
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din România prin terapii unice în
România, în vederea îmbunătățirii
stării lor de sănătate. În acest scop,
fundația își propune să înﬁinţeze un
nou centru de recuperare pentru
copii, menținând standardele internaționale, întrucât actualul centru a
devenit neîncăpător pentru numărul mare de copii din toată țara înscriși la tratamente.
„Concertul de colinde «Ghetuțele de argint» este darul Bisericii
oferit comunității ieșene cu prilejul
sărbătorii anuale a Nașterii lui Iisus ð
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ð Hristos. Un dar inspirat de acest
eveniment, dar și de lucrarea domnului Mihai Neșu care a reușit să
transforme, în cel mai autentic și
creștinesc mod cu putință, o nepu-

tință trupească într-o biruință suﬂetească. De aceea, ne adunăm pentru a onora Nașterea lui Iisus prin
sprijinirea proiectelor domnului Neșu, în favoarea copiilor cu nevoi

speciale”, a subliniat părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor.

Serbare de Crăciun
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
n sala „Iustin Moisescu” din
cadrul Ansamblului Mitropolitan din Iași a avut loc în
seara de 18 decembrie 2019, tradiționala Serbare de Crăciun a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. Cu acest prilej,
mai multe coruri din municipiu au
susținut un concert de colinde, iar
la ﬁnal au făcut și o urare pentru
Anul Nou. La acest eveniment a
participat și Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei.
Serbarea a reunit, timp de câteva ore, următoarele grupuri muzicale: Corul „Învierea” – ASCOR
Iași, Corul „Arhanghelii” ATOR Iași,
Corul „Mira” al Bisericii „Sfântul
Nicolae Domnesc” din Iași, Ceata
de mediciniști – UMF Iași, Corul
„Flori de mai”, Corala „Universitas”

Î

a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Corul bărbătesc
„Sfântul Ierarh Iosif Naniescu” al
Facultății de Teologie ieșene. Activitatea din acest an a fost organizată de Societatea Studenților
Teologi din Iași. La ﬁnal, părintele

decan Ion Vicovan a adresat un
cuvânt de recunoștință pentru
spectacolul oferit de colindători,
iar după ce publicul a cântat „O, ce
veste minunată!”, studenții teologi au rostit tradiționala urătură
de Anul Nou.

Expoziția „Căderea Cortinei de Fier: Credință, Libertate,
Rezistență”, la Muzeul Mitropolitan
arți, 17 decembrie
2019, Societatea Studenților Teologi din
Iași (SSTI) a organizat expoziția
„Căderea Cortinei de Fier: Credință,
Libertate, Rezistență”, în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan.

M

Expoziția a cuprins o serie de
lucrări realizate de studenții și masteranzii Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași,
secția Artă Sacră. Autorii operelor
graﬁce sau în culoare și-au dorit să
reprezinte prin talentul lor credința

și rezistența anticomunistă a celor
întemnițați pentru apărarea Bisericii
și a Neamului, dar și aspecte în care
este surprins țăranul român în manifestarea libertății.
La acest vernisaj au fost invitați
și pr. prof. Ion Vicovan, decanul
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asist. univ. Bogdan Cojocea de la
Secția Artă Sacră, care au vorbit
publicului despre tehnicile folosite
în realizarea tablourilor expuse,
despre contextul și formele de
manifestare ale rezistenței anticomuniste și despre modelele pe care
martirii din temnițele comuniste le
reprezintă pentru noi astăzi. Cei
prezenți au primit, astfel, îndemnul
de a cunoaște adevărata libertate
pe care o oferă doar trăirea și mărturisirea credinței.

Concert de colinde în Protopopiatul Iași 2
u binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Mitropolit Teofan, vineri
20 decembrie 2019, a avut loc cea
de-a doua ediție a Concertului de
colinde „Hristos Se naște, slăviți-L”,
organizat de Protopopiatul 2 Iași, la
Centrul de Evenimente „Agora” din
Iași.
La eveniment au participat: Corul „Musica Viva” al Parohiei „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel

C

Mare și Sfânt” Iași, Corul Centrului
de zi de Asistență și Recuperare
pentru Persoanele Vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului 2 Iași, Corul de copii al
Parohiei „Sfântul Nicolae” Bohotin,
Corul de copii „Arhanghelii” al
Parohiei „Sﬁnții Voievozi” Cozmești,
Corala „Sfânta Parascheva” a Parohiei Golăești, Corul de copii al Parohiei „Sfântul Nicolae” Moreni, Corul
de copii „Glasul Bucuriei” al Parohiei
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„Sﬁnții Voievozi” Moșna, Grupul vocal-instrumental „Doina” al Parohiei
„Duminica Tomei” Orzeni, Corul de
copii și tineri al Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” TomeștiDeal și Grupul „Bucuriile Vieții” al
Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” Țuțora.
La ﬁnal, părintele protopop
Marius Daniel Proﬁr a mulțumit preoților și celor care s-au implicat în
organizarea acestui eveniment.
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Conferința „Finis Coronat Opus” – ediția a II-a
uni, 11 noiembrie 2019, în
Sala Românească a Colegiului „Sfântul Nicolae”
din Iași, a avut loc Conferința „Finis
Coronat Opus”, dedicată studenților
din anul al II-lea al Masteratului „Misiune și Slujire Pastorală” din cadrul
Facultății de Teologie Ortodoxă din
Iași.
Susținătorii referatelor au fost
studenții din anul al II-lea, iar alături
de ei au participat părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier educațional al Arhiepiscopiei
Iașilor, părintele Lucian Filip, directorul Centrului de Formare Continuă al eparhiei și masteranzii din
anul I al aceluiași master.
Susținătorii referatelor au avut
de ales între a prezenta un capitol
din teza lor de disertație sau a descrie întreaga teză urmărind să evidențieze ideile principale din lucrare. Temele prezentate au avut o
tematică diversă, dintre care amintim: Familia creștină în contextul
european actual – diac. Mihail
Aﬂoarea, Credință și sens în viața
omului modern: între asumare și
mărturisire – Ciprian Apostol, Originile Antiohiene ale Liturghiei
Sfântului Ioan Gură de Aur –
Ammar Awad, Parohia: comunitate
pedagogică și spațiul de îmbiseri-

L

cire al elevilor – Gheorghe Bulboacă, Credință și sens în identitatea
vocațională a preotului. Coordonate biblice și ﬁlosoﬁce – Vlăduț
Cârlan, Dependențe ale omului
contemporan și soluții duhovnicești – Bogdan Codreanu , Perspectiva ortodoxă asupra terapiei post
avort – pr. Cosmin Brânză, Cateheza
prebaptismală și postbaptismală.
Fundamente patristice și contextualizare contemporană – Alexandru
Crețu, Dimensiunea socială a teologiei în predicile Mitropolitului
Bartolomeu Anania – Dragoș Ciornei, Predica de pe munte: conținut
și mijloc al slujirii pastorale –
Mădălin Constantin Gîlcă, Învățătura despre desăvârșire a Sfântu-

lui Porﬁrie Kafsokalivitul și relevanța sa pentru creștinul contemporan – Vlăduț Onel, Abordare canonică și juridică a avortului, a
transplantului de organe și a eutanasiei – Ionuț Prăjanu.
Mulțumirile studenților au fost
adresate în mod special Arhiepiscopiei Iașilor și Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
pentru inițiativă și pentru punerea la
dispoziție a resurselor necesare
desfășurării conferinței, încurajând
masteranzii să lucreze mai motivați
la proiectele lor. (Mădălin Constantin Gîlcă – student în anul al II-lea,
Masterul de Misiune și slujire pastorală)

Părintele Constantin Necula alături de studenții
Masterului „Misiune și slujire pastorală”
Vineri, 15 noiembrie 2019, în Sala
Sinaxar a Muzeului Mitropolitan din
Iași, părintele conf. Constantin
Necula a susținut un atelier referitor
la provocările omiletice și cateheti-

ce ale slujirii preoțești. La activitate
au fost prezenți studenții Masterului
„Misiune și slujire pastorală” de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași.

În cadrul întâlnirii, părintele profesor a oferit câteva coordonate
pentru viitorii preoți ce se vor angaja în activitatea pastorală, accentuând importanța persoanei care ð
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care trebuie transmis mesajul. De
asemenea, părintele Constantin
Necula a evidențiat importanța efortului care trebuie depus pentru ca
Hristos Domnul să Se odihnească
în noi.
La ﬁnalul atelierului, părintele
profesor a declarat următoarele:
„Atelierul a fost binevenit, a fost o
abordare colegială a subiectelor de
viață pastorală și de cultură catehetică. Cred că ar trebui un pic lărgit
nivelul dialogului generației tinere
de preoți, de studenți și de masteranzi, pe temele pastorale, pentru că
avem nevoie să povestim unii cu alții
despre grijile și realizările pe care le
împlinim în partea aceasta de viață
duhovnicească. Peste toate a fost

frumos și pentru că, ﬁind crescuți
pentru a putea găsi soluții, tinerii
noștri din Biserică încep să gândească în mod general și să gân-

dească Biserica în calitatea aceasta
de transformator al lumii în care
trăim, ceea ce este foarte bine”.
(Diac. Mihail Aﬂoarea)

Întâlnirea profesorilor de religie din Iași
oi, 14 noiembrie 2019, la
Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași a
avut loc întâlnirea semestrială a
Cercului metodic pedagogic al profesorilor de religie ortodoxă din
județul Iași. Cadrele didactice au
prezentat timp de câteva ore proiecte și programe artistice referitoare la satul românesc, manifestarea
încadrându-se în tematica anului
omagial al Patriarhiei Române.
Prezent la eveniment, părintele
arhimandrit Hrisostom Rădășanu,
consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, le-a adresat cadrelor
didactice prezente câteva cuvinte: „Cred că dumneavoastră, profesorii de religie, prin ceea ce faceți în
școala românească, aduceți aminte
tuturor celor implicați în educație
cât e de frumoasă comuniunea, mai
ales atunci când are în centrul ei pe

J

Dumnezeu și că orice desăvârșire,
orice frumusețe, orice rotunjime
ține de această întâlnire a omului cu
Dumnezeu, Care pentru noi are un
chip și poartă un nume: Iisus
Hristos. Mă bucur și de faptul că în
acest an omagial dedicat reîntâlnirii
cu satul românesc de odinioară și
de acum, dumneavoastră v-ați gândit să vizitați aceste tradiții sﬁnte
care ne aduc aminte de puterea
rădăcinilor, căci, vorba lui Nicoale
Iorga, «dacă un pom își uită rădăcinile, cu siguranță va ajunge să se
strice, să putrezească, să moară, în
ultimă instanță». Pentru noi, cei
care, vremelnic sau nu, ne aﬂăm în
oraș, aceste întâlniri nu fac altceva
decât să ne revitalizeze, să ne readucă în atenție această dimensiune
fondatoare a civilizației românești”.
„Acest cerc metodic al profesorilor de religie din județul Iași a fost
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unul cu titlu de pionierat, în sensul
că am reunit toate cele șapte cercuri pedagogice într-unul singur.
Tema întâlnirii a fost «Satul românesc, între tradiție și modernitate reper pentru educația religioasă».
Ne-am oprit asupra unor activități
atât artistice, cât și metodico-pedagogice, pe care le-au realizat profesorii din cercurile pedagogice din
acest an. Manifestarea a fost în fapt
o retrospectivă. Ne-am dorit să ﬁm
împreună pentru a sublinia care
sunt valențele acestei teme, cât
este ea de bogată, și să aducem în
atenția cadrelor didactice modele
de bună practică și să le dăm posibilitatea de a se cunoaște mai bine
și de a învăța unii de la alții, într-o
manieră inedită”, ne-a declarat prof.
Denisa Mănoiu, inspector pentru
disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Tinerii Bisericii |

ASCOR Iași declarată „Organizația anului 2019”
la Gala Voluntarului Ieșean
n ziua de joi, 5 decembrie
2019, de „Ziua Internațională
a Voluntariatului”, a fost organizată Gala Voluntarului Ieșean,
la Casa de Cultură a Studenților
din Iași. În cadrul acestei manifestări Asociația Studenților Creștini
Ortodocși Români (ASCOR) – ﬁliala Iași a primit două distincții importante: „Premiul pentru «Organizația anului 2019»” și „Premiul pentru cel mai bun proiect pe domeniul «Social»”, pentru proiectul

Î

„Împreună ridicăm o casă”.
Mai multe detalii despre premiile obținute ne-a oferit Emanuel
Buta, președinte ASCOR Iași: „Aceste premii reprezintă o mare bucurie pentru noi, voluntarii ASCOR
Iași, întrucât, ele sunt o conﬁrmare
din partea instituțiilor responsabile
de mișcarea de tineret, arătând
totodată că rolul ASCOR-ului în
comunitate este unul important.
«Premiul pentru cel mai bun
proiect social» a fost oferit pentru

casa pe care am construit-o anul
acesta pentru doi copii orfani, precum și pentru evenimentele caritabile care au venit în sprijinul
acestui demers. Cel de-al doilea
premiu conferă ASCOR-ului de la
Iași calitatea de «Organizația anului 2019», acesta vizând întreaga
activitate a asociației pe plan local
și felul în care sunt implicați cei
aproximativ 200 de voluntari activi”.

„Concurs de cunoaștere a Noului Testament” de Ziua Bibliei
iercuri, 13 noiembrie
2019, a fost sărbătorită
Ziua Bibliei în Biserica
Ortodoxă Română. Cu acest prilej,
la Iași a avut loc ﬁnala primei ediții a
„Concursului de cunoaștere a Noului Testament”, ediție care s-a desfășurat în perioada 28 septembrie –
13 noiembrie 2019. Aceasta a fost
organizată de Departamentul Misiune pentru Tineret, în parteneriat cu
cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul s-a adresat tinerilor cu vârsta cuprinsă între
14-25 de ani.
Prima etapă a competiției, desfășurată la nivel de protopopiat în
lunile septembrie și octombrie, a
constat în organizarea în paralel a
13 concursuri în toată Arhiepiscopia
Iașilor. Întrebările acestei etape au
fost formulate pe baza textelor din
Noul Testament, care fac referire la
minunile săvârșite de Mântuitorul
Hristos din toate cele patru Sﬁnte
Evanghelii.

M

Întrebările la această etapă au
fost formulate pe baza textelor din
epistolele pauline. Comisia de jurizare a fost formată din pr. dr. misionar protopopesc Mihai Zvorăște,
pr. Andrei Grosu, preot misionar, cel
care a organizat primele ediții ale
Concursului de Noul Testament în
cadrul ATOR Iași, și Laura Beatrice
Bîrliba, câștigătoare a patru ediții ale
Concursului de Noul Testament organizate de ATOR Iași, studentă în
cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. La ﬁnală au participat
tineri din protopopiatele Botoșani,
Săveni, Dorohoi, Darabani, Hârlău,
Pașcani, Iași 3, Târgu Neamț și Roznov.
Concursul de cunoaștere a
Noului Testament este un proiect al
Departamentului Misiune pentru
Tineret din cadrul Sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor care
are drept scop încurajarea tinerilor
să intre în ritmul Bisericii prin

crearea unui context favorabil, în
ceea ce privește împărtășirea valorilor acesteia, descoperirea cuvântului Evangheliei și încurajarea
tinerilor să citească Noul Testament.
Finala concursului s-a desfășurat în mai multe runde a câte cinci
întrebări pentru ﬁecare participant.
În funcție de numărul de participanți, s-a stabilit ca după ﬁecare
rundă să iasă din concurs ultimul
sau ultimii doi cu cel mai mic punctaj. În runda ﬁnală – când au rămas
doar doi concurenți – s-au adresat
trei întrebări. La ﬁecare întrebare
s-au alocat 30 de secunde ca timp
de răspuns. După ce toți participanții au prezentat răspunsul, unul dintre membrii juriului a avut obligația
să spună care este răspunsul corect, astfel încât toți cei din sală să îl
audă. În unele cazuri, juriul a oferit
unele lămuriri suplimentare care să
ajute la o mai bună înțelegere a textului Noului Testament.
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Casa familiei Olaru, ridicată de voluntarii ASCOR Iași,
a fost binecuvântată
amilia Olaru din localitatea Glodenii Gândului,
județul Iași, beneﬁciara
campaniei „Împreună ridicăm o
casă” derulată de ASCOR Iași, a
primit sâmbătă, 2 noiembrie 2019, o
locuință nouă. Timp de câteva luni,
sute de persoane au contribuit pentru ridicarea unei case, pentru a le
asigura celor doi copii și tatălui lor
un acoperiș și un spațiu călduros pe
timpul sezonului rece. Slujba de
binecuvântare a casei a fost săvârșită de Preasﬁnțitul Părinte Ignatie,
Episcopul Hușilor.
„Cu darul lui Dumnezeu și prin
osteneala acestor tineri, suntem
martorii unui eveniment foarte frumos: concretizarea dragostei noastre față de cei care au nevoie
imperioasă să le ﬁm aproape. Prin
acest proiect frumos realizat, vedem că Dumnezeu este Cel Care ne
vine în ajutor, căci în spatele
oricărui gând bun, a unui gând de
dragoste sau gest de bunătate stă
Dumnezeu, Cel Care ne oferă entuziasmul, Cel Care ne inspiră, Cel
Care ne ajută și ne sprijină ca să
ﬁnalizăm ceea ce noi ne propunem.
Tot ceea ce au făcut acești tineri nu

F

este altceva decât o mărturie
concretă că este posibil ca atunci
când ai un gând bun, un proiect deosebit pentru cei care au foarte
mare nevoie, totul devine foarte
posibil chiar dacă ne pare că este
puțin anevoios sau apar anumite
obstacole. Când avem intenția
bună, gândul bun, toate pot deveni
realizabile”, a adăugat Preasﬁnțitul
Părinte Ignatie.
„Este prima casă ASCOR în
treizeci de ani de când suntem în
Iași, prima casă pe care noi o facem
cu binecuvântarea IPS Mitropolit
Teofan. Acum patru luni am demarat campania «Împreună con-

struim o casă» și a fost un drum
anevoios, un drum greu în care am
întâmpinat greutăți, dar Dumnezeu
a rânduit și am fost ajutați mereu.
De aceea, noi am prins curaj și vă
aducem la cunoștință că am dat
deja startul celei de-a doua campanii «Împreună ridicăm o casă», a
declarat Andrei Mocanu, membru
ASCOR Iași.
La ﬁnal, pentru merite deosebite, Andrei Mocanu, coordonatorul
campaniei, a primit din partea Părintelui Mitropolit Teofan, distincția
mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”.

Spectacol caritabil organizat de ASCOR Iași
sociația Studenților Creștini Ortodocși Români
(ASCOR) – ﬁliala Iași a
organizat un spectacol caritabil în
data de 7 noiembrie 2019, cu scopul
de a ridica o casă pentru o familie

A

din Parohia Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani. Evenimentul i-a avut ca invitați speciali pe
maestrul Nicolae Botgros împreună
cu Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, Ion Paladi, Petrică Mîțu Stoian,
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Ionuț Fulea, Constantin Bahrin,
Grigore Gherman, Angelica Flutur,
Lidia Bejenaru, Ioana Căpraru și
Lilia Roșca. În deschiderea spectacolului a cântat corul Bisericii
„Sfântul Nectarie” din Iași și orches-

ð
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tra suﬂătorilor Colegiului Național
„Octav Băncilă” din Iași.
Spectacolul caritabil a făcut
parte parte din campania „Împreună ridicăm o casă” începută de
ASCOR Iași în luna iunie a anului
2019. Odată cu spectacolul caritabil
din data de 7 noiembrie 2019,
ASCOR Iași a dat startul campaniei
pentru cea de-a doua casă pe care
tinerii voluntari doresc să o construiască unei familii cu 3 copii,
aﬂate în lipsuri materiale.
„Acesta a fost un eveniment
foarte important pentru noi, voluntarii ASCOR Iași, pentru că el arată
limpede că dorința noastră este de
a ajuta pe cei care au nevoie de
sprijinul nostru, iar alături de noi
dorim să luăm cât mai multe persoane din Iași, precum și din toată

țara. Mai mult decât această dorință
de a oferi un sprijin material, o casă,
un dar de Crăciun sau orice poate
avea nevoie o persoană aﬂată în lipsuri, scopul nostru este de a o ajuta

să se apropie mai mult de Biserică și
de Sﬁntele ei Taine pentru ca, în
acest fel, să dobândească viața
veșnică”, a subliniat Emanuel Buta,
Președinte ASCOR Iași.

Campania „Bucurie în familie – pizza pentru fapte bune”
n perioada 2-17 decembrie
2019, Pro Vita Iași a desfășurat a patra ediție a Campaniei „Bucurie în familie – pizza
pentru fapte bune”, în parteneriat
cu 55 de instituții de învățământ
din Moldova, având sprijinul a
peste 10.000 de elevi, care au donat 20 de tone de alimente neperisabile pentru ajutorarea familiilor
cu mulți copii din județele Iași,
Botoșani și Neamț.
Beneﬁciarii acestui proiect au
fost 147 de familii cu peste 7 copii
(1497 de copii și adolescenți aﬂați
în întreținere), înscrise în „Programul de solidaritate pentru familia
cu mulți copii – Sfântul Stelian”,
proiect implementat încă din anul
2013 de Pro Vita Iași.

Î

Campania s-a desfășurat sub
forma unui concurs de fapte bune.
Elevii din instituțiile de învățământ
partenere au fost invitați să doneze alimente neperisabile pentru
ajutorarea familiilor numeroase.

Alimentele strânse au fost donate
beneﬁciarilor cu ocazia sărbătorii
Nașterii Domnului nostru Iisus
Hristos, ﬁindu-le de folos pentru o
perioadă mai îndelungată de timp.
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Daruri pentru nevoiași din partea Mănăstirii Hadâmbu
inci familii sărace din comuna Andrieșeni, județul Iași, au primit marţi,
17 decembrie 2019, cadouri și alimente din partea Mănăstirii Hadâmbu, în cadrul campaniei „Daruri în
cinstea Pruncului Iisus”. Acţiunea
ﬁlantropică s-a desfăşurat la iniţiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu,
şi a fost îndreptată către 30 de persoane nevoiaşe. Au fost oferite alimente, lenjerie, jucării, dulciuri şi
alte bunuri care să aducă bucurie în
primul rând copiilor. Arhimandritul
Nicodim Gheorghiţă, alături de o
delegaţie de la Mănăstirea Hadâmbu, a intrat în casele modeste ale
celor ce au beneﬁciat de daruri. Cu
acest prilej, micuţii au dialogat cu
părintele Nicodim şi au interpretat
colinde. Beneﬁciarii şi-au arătat
recunoştinţa faţă de acest gest nobil şi au mărturisit că darurile sunt

C

binevenite în contextul sărbătorilor
de Crăciun. Arhimandritul Nicodim
Gheorghiţă şi-a manifestat dorinţa
de a continua sprijinirea famiilor
sărace şi greu încercate. Prin intermediul campaniei „Daruri în cinstea
Pruncului Iisus”, Mănăstirea Ha-

dâmbu doreşte să-i sensibilizeze şi
să-i determine pe toţi românii buni,
harnici şi darnici să înmulţească
faptele de milostenie mai ales în perioada sărbătorilor închinate Naşterii Domnului.

Papucei pentru 56 de copii din comuna Costești
oluntarii
Colegiului
„Sfântul Nicolae” (CSN)
au continuat marți, 17
decembrie 2019, proiectul „Cutia
cu papucei pentru Ei”, desfășurând, astfel, cea de-a patra parte a
proiectului din acest an. Cei care
s-au bucurat de cadourile oferite
din partea Sfântului Ierarh Nicolae
au fost 56 de copii din localitatea
Costești, județul Iași.
Aceștia au participat la Sfânta
Liturghie, iar mai apoi au luat parte
la sesiunile de discuții. La acest

V
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mic moment, copiii au aﬂat despre

terii Domnului nostru Iisus Hristos.

cum s-a născut tradiția de a pune

După toate acestea, copiii au

cadouri în ghetuțe, în ajunul săr-

primit ghetuțele mult așteptate,

bătorii Sfântului Nicolae și despre

oferite de angajații ﬁrmei Conti-

adevărata semniﬁcație a Crăciu-

nental, și câte un pachețel cu dul-

nului, și anume, prăznuirea Naș-

ciuri din partea comunității CSN.

„Cutia cu papucei pentru Ei”
este un proiect pilon al Colegiului
„Sfântul Nicolae” și se desfășoară
din anul 2015, ﬁind vizați copii cu
situație materială precară din județele Suceava, Botoșani, Neamț
și Iași.

Copiii au primit daruri din partea Mănăstirii Hadâmbu
este o mie de copii din satele situate în jurul Mănăstirii Hadâmbu au primit marți, 24 decembrie 2019, daruri
cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului. Acţiunea s-a desfăşurat în
cadrul campaniei „Daruri în cinstea
Pruncului Iisus”, iniţiată de părintele
stareţ Nicodim Gheorghiţă.
Astfel, a devenit o tradiție ca în
ajunul Praznicului Naşterii Domnului, Mănăstirea Hadâmbu din
judeţul Iaşi să organizeze o serbare
dedicată Crăciunului. În dimineaţa
zilei de 24 decembrie copii şi tineri
din comunele Mogoşeşti şi Miro-

P

neasa şi-au îndreptat paşii către
aşezarea monahală din Dealul
Mare. Primul dar pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul
Mănăstirii Hadâmbu, l-a făcut celor
prezenţi a fost concertul de colinde.
Astfel, au susţinut repertorii Grupul
psaltic-instrumental „Nektarios” al
Bisericii „Sfântul Ierarh Nectarie”
din Iaşi, Corul „Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Bâcu-Ipatele, judeţul
Iaşi şi corul tinerilor din Parohia
Cucuteni-Leţcani, judeţul Iaşi. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă i-a
îndemnat pe cei mici şi pe cei mari
să păstreze dreapta credinţă şi să

menţină tradiţiile frumoase din perioada Crăciunului şi a Anului Nou.
În acelaşi timp, părintele stareţ a
vorbit despre importanţa ascultării
faţă de părinţi, despre rugăciune,
despre prezenţa la sﬁntele slujbe,
despre Taina Spovedaniei şi a Sﬁntei Împărtăşanii. Părintele Nicodim
Gheorghiţă şi-a manifestat recunoştinţa apoi către ﬁii duhovniceşti
care, prin jertfa lor dăruită de
Dumnezeu, au susţinut organizarea
Campaniei „Daruri în cinstea Pruncului Iisus”. Serbarea s-a încheiat cu
oferirea darurilor din partea Mănăstirii Hadâmbu.
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Părintele Mihai Săcrieriu a trecut la cele veșnice
ărintele Mihai Săcrieriu,
slujitor la Parohia „Izvorul
Tămăduirii” din municipiul Iași, a trecut la cele veșnice luni,
4 noiembrie 2019. Slujba Înmormântării a avut loc joi, 7 noiembrie,
la Cimitirul „Eternitatea”.
Preotul Mihai Săcrieriu s-a născut la data de 9 august 1934 în comuna Sulița, raionul Botoșani. Provenind dintr-o familie cu patru copii,
părintele Mihai a fost cel mai mare
ﬁu al părinților Vasile și Maria Săcrieriu. A învățat la școala primară din
localitatea Dracșani și la școala
gimnazială din comuna Sulița, iar
după absolvirea gimnaziului, părintele a fost admis la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la
Mănăstirea Neamț. În continuare,
părintele a aprofundat studiile teologice la Institutul Teologic de Grad
Universitar din București, ﬁind li-

P

cențiat în anul 1962. După absolvirea Institutului Teologic, preotul
Mihai Săcrieriu își începe cariera de
profesor în comuna Codăești din
județul Vaslui. Ulterior este hirotonit
preot în Biserica „Sfântul Ioan” din
Suceava și numit paroh la Dobrovăț,
județul Iași. Aici, părintele Mihai a
sprijinit restaurarea bisericii monument a Mănăstirii Dobrovăț, iar pen-
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tru meritele sale a fost numit la biserica din satul Piciorul Lupului –
Ciurea, județul Iași. În anul 1998,
părintele Mihai a început ctitoria
bisericii din Curături – Iași, iar mai
departe și-a continuat activitatea ca
preot pensionar la Parohia „Izvorul
Tămăduirii” din Iași.
Dumnezeu să-l ierte și cu drepții
să-l așeze!
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