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Monahismul ortodox, un dar pentru lume
Temelia – modelul
onahismul, cum spune
Părintele Sofronie Saharov, nu este o născocire a omului, și nici o izbândă a
oamenilor înțelepți și virtuoși, ci este
o „harismă”, și chiar una dintre cele
mai înalte harisme ale Duhului
Sfânt, pe care Dumnezeu a dăruit-o
lumii. Este o harismă întemeiată pe
existența Bisericii înseși. Și, completând Părintele Emilian, spunea că
Dumnezeu, prin Întruparea Fiului
Său, l-a eliberat pe omul robit și i-a
dăruit Biserica, Botezul și toate celelalte Taine. Și pentru ca omul să
ajungă să dobândească cu mai
mare ușurință bucuria, pacea și
bogăția darurilor Sfântului Duh și a
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Părintele Arhimandrit Elisei Simonopetritul
Stareţul Mănăstirii Simonos Petras din Sfântul Munte Athos
În data de 11 octombrie 2015, în Aula „Mihai Eminescu“ a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,
prin Editura Doxologia, a organizat conferinţa „Monahismul ortodox, un
dar pentru lume“, susţinută de Părintele Arhim. Elisei, stareţul Mănăstirii
Simonos Petras. La eveniment au fost prezenți şi Arhim. Nichifor Horia,
exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi stareţul Mănăstirii „Sﬁnţii
Trei Ierarhi“ – moderatorul conferinţei –, dar şi ierom. Nathanael
Neacşu, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi – traducătorul conferinței.
Părintele Elisei a vorbit despre roadele vieții monahale, nu înainte
de a mărturisi convingerea sa că, „în esență, sunt un «negustor» care
revinde «marfa» pe care o are. Producția primă aparține Sﬁnților Părinți,
dar și Părintelui Emilian, părintele nostru duhovnicesc, precum și
părinților cuvioși contemporani, care reprezintă ﬁguri reprezentative
ale vieții monahale”.

vieții dumnezeiești, Dumnezeu a „zidit”, în lume, o altă lume care se aﬂă
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în afara lumii – monahismul. În monahism, omul pământesc petrece ð
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ð împreună cu îngerii și vorbește, cât
este cu putință, cu Dumnezeu.
Dar ne întrebăm ce sens are
acest dar al monahismului oferit lumii și, în mod concret, omului. Monahismul se poate înțelege doar
prin prisma prototipului, care nu
este altul decât frumusețea cea dintâi, dinainte de cădere, și prin prisma
tainei veacului ce va să vină, săvârșită în Hristos, de viețuirea între
cer și pământ, între creat și necreat.
Și am văzut cer nou și pământ
nou, […] și am văzut cetatea sfântă,
noul Ierusalim, pogorându-se din
cer de la Dumnezeu, gătită ca o
mireasă, împodobită pentru mirele
ei […] Iată, cortul lui Dumnezeu este
cu oamenii (Apocalipsa 21, 1-3).
Începutul monahismului se aﬂă
deci în Eden, înaintea creării lumii
sensibile, iar după căderea în păcat
are ca punct de plecare, ca simbol,
această viață, care este și redobândirea desfătării raiului. Monahismul
nu are nici o valoare dacă nu zugrăvește și nu preﬁgurează imaginea
vieții celei dintâi. Dacă monahismul
nu este și nu dă încredințare, în chip
practic, că este „comuniune de viață
și un mod adânc de trăire a vieții în
Hristos”, atunci prezența lui în lume
devine pentru lume un fenomen neﬁresc, bizar, de prisos, care poate ﬁ interpretat greșit și considerat retrograd.

Aplicarea acestui
simbolism
n Vechiul Testament au existat bărbați sﬁnți care au preînchipuit viețuirea monahală,
cum sunt Profeții Ilie și Moise, care
au trăit în munți și în pustii, iar Profetul Isaia a scris despre aceștia: Pe
zidurile tale, Ierusalime, Eu pun
străjeri, care nici zi, nici noapte nu

Î

vor tăcea!, pomenindu-L pe Dumnezeu neîncetat (Isaia 62, 6).
În Noul Testament agapele sunt
preﬁgurări ale vieții monahale, iar
mai târziu, anahoreți și pustnici, precum niște păsări care au privirea
ațintită spre înălțimi, au viețuit în
chip minunat în asceză și în feciorie,
ajungând la mari biruințe duhovnicești. Astfel, căpătând treptat formă
organizată, „pomul” vieții monahale
a început să crească, devenind un
model universal. Poporul credincios, spune Părintele Emilian, săracii, bogații, păcătoșii, sﬁnții, patriarhii, împărații, apelau cu toții la monahi ca la niște oameni care trăiau
în chip îngeresc; îi iubeau, îi cinsteau și îi căutau cu ardoare ﬁindcă
în persoana lor Îl cinsteau pe prototipul și modelul lor, pe Însuși Hristos. Astfel, monahismul a continuat
să existe, în poﬁda schimbărilor
aduse de trecerea timpului, ca o
oaste sfântă, dumnezeiască și preafrumoasă ceată, petrecere îngerească și monahală.
Trebuie să subliniem faptul că
întărirea instituției istorice a monahismului este un moment însemnat
în istoria lumii, ﬁindcă monahismul a
păstrat trăirea eshatologică în comunitățile creștine în felurite condiții vitrege, în ciuda presiunii exercitate la început de idolatrie, apoi de
către secularizarea vieții sociale, de
către erezii, schisme etc. și până astăzi, când trăim sub tensiunea ritmului alert și a informației. În acest
mod nu s-a pierdut calea care duce
către Dumnezeu și calea prin care
Dumnezeu Se descoperă unor
anumiți oameni sau anumitor comunități în cadrul Bisericii. Mănăstirea rămâne aceeași icoană vie a
Împărăției lui Dumnezeu și monahii
rămân de veghe la postul lor, ca să

vestească viața viitoare. Neajunsuri
personale, slăbiciuni, patimi, dorințe
omenești, interese vremelnice au
existat și mai pot exista, însă mănăstirea este o poartă către Cer, iar ﬁecare monah aude glasul din Apocalipsă, care spune: Suie-te aici şi îţi
voi arăta cele ce trebuie să ﬁe după acestea! (Apocalipsa 4, 1).
Când l-a trimis pe Prorocul Isaia,
Dumnezeu i-a spus că în misiunea
lui nu va avea izbândă, dar tot El i-a
spus cuvântul profetic despre Sion:
Din butucul rămas va lăstări o
mlădiţă sfântă (Isaia 6, 13), adică
viața, rădăcina Sionului, va ﬁ o
sămânță sfântă, cu putere vitală,
prin puterea Duhului, care va da lăstar și va crește precum un pom.
Este o sămânță care rezistă de-a
lungul veacurilor și în fața viforului
păcatului; adică ea va păstra „rămășița” lui Israel și o va preface în
Biserică, Trupul lui Hristos, Care
este Părintele celor mântuiți. El biruiește și El mântuiește.
Această sămânță se păstrează
vie, lucrătoare, în Biserică, în viața
monahală, care – revenind la imaginea pomului – constituie baza, rădăcina și nervurile Bisericii. Iată un rod
al monahismului: păstrează și amintește drepturile lui Dumnezeu în inimile oamenilor și totodată drepturile pe care le au și pe care le pot
cere oamenii de la Dumnezeu și pe
care de multe ori aceștia le ignoră,
până când ajung să le descopere, în
chip pregnant și evident, în viața
monahală. Dumnezeu a cinstit viața
oamenilor cu viețuirea monahală,
iar lumea stă prin aceasta.
După cum înțelegeți, existența
monahului nu este o negare a vieții
sociale, ci dimpotrivă, o aﬁrmare a
vieții sociale, pe care monahismul o
dorește însă autentică; cu atât mai ð
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ð mult, monahismul nu este nici negare a Bisericii, ci manifestare a iubirii față de viața bisericească, care
este însă deplină și cu acribie. Astfel, viața monahală devine nu negare, ci drum luminos; mai bine
spus, o cale scăldată de lumină,
care ne invită pe toți să o urmăm. Pe
cine invită însă? Pe cei care vor să
trăiască liberi de orice compromis,
de orice judecată, orice întristare și
orice legătură; pe cei care nu doar
vorbesc despre libertate, ci revendică dreptul de a trăi liberi, potrivit
modului în care aleg să trăiască, așa
cum o cere suﬂetul lor. Monahismul
nu se aﬂă în opoziție cu ceva din jurul său, ca negare a societății, ci
creează o comuniune de viață trăită
în valoriﬁcarea libertății și a darurilor
personale. Nu fuge, ci în Biserică, în
societate, creează o „grădină” aparte. De aceea, Sfântul Munte este
numit „Grădina Maicii Domnului”, a
Preasﬁntei Fecioare Maria, care reprezintă modelul vieții monahale.
În concluzie, am putea spune că
viețuirea monahală îmbrățișează
cele mai adânci înclinații, nevoi și
aspirații ale suﬂetului omului. Omul
– spune Părintele Emilian – aﬂă ceea
ce caută, în viața feciorească, monahală. Astfel viața monahală devine călăuză care îi atrage pe toți,
monahi și mireni. La cine alergau
oamenii în vremea marilor Părinți?
La călugări! Unde aleargă astăzi? În
Sfântul Munte. Oare monahii sunt
mai buni, ca oameni? Nu! Dar mărturisesc, arată cu mâna calea către
Împărăția lui Dumnezeu, pe care și-o
dorește ﬁecare suﬂet. Fiecare suﬂet
dorește odihnă, libertate, siguranță,
nestricăciune. Amintesc din nou
cuvintele spuse demult despre chipul de viață monahal, „lumea prin
aceștia a stat și viața omenească
prin ei se cinstește”.

Roadele desfătătoare
ale darului
e roade aduce oare viața
monahală, pentru a se
face un dar prețios și
pom „cu roade bune de mâncat”,
astfel încât omul să își asigure ceea
ce cere de la prezentul și de la viitorul său, ceea ce îi dăruiește fericire,
bucurie, ceea ce îl face să dorească
cele cerești?
a) Este, în primul rând, o viață de
iubire. Iubirea nu este un joc de reciprocitate; te iubesc, mă iubești. Că
şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Ca să
dobândești iubirea adevărată, renunți la propriul tău sine. Îl lepezi
pentru ca, prin negarea sinelui tău și
aﬁrmarea celuilalt, să aﬂi și să învii
omul cel dinlăuntru, autentic. În felul acesta, te eliberezi și îți aﬂi echilibrul. De aceea și Evanghelistul Ioan
vorbește despre iubire ca descoperire, ca lucrare asupra persoanei
celuilalt, care te conduce la descoperirea lui Dumnezeu.
Celălalt îți arată chipul său, care
este iubire. Această lecție simplă a
aﬁrmării celuilalt în viață, în Biserică,
în mănăstiri, în familie, în societate,
creează echilibrul relațiilor dintre
oameni și fundamentul vieții sociale.
Din acest motiv există atâtea reguli,
se dau atâtea sfaturi și se scriu în
toată lumea atâtea cărți care au ca
temă relațiile interpersonale. Rolul
judecătorului îl preia celălalt. Călugărul este îndreptățit doar la omorârea sinelui, pentru a învia din cenușă.
Aceasta este calea cea mai înaltă,
calea iubirii, ﬁindcă nu există posibilitatea îndreptățirii de sine. Dreptul
este celălalt, chiar dacă celălalt este
păcătosul, pricina răului, nedreptul;
dar monahul ne arată modul în care
trebuie să procedăm.

C
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b) Monahismul este viață în egalitate. Ceea ce este o cerință la nivel
internațional, este o realitate în Biserică, în viețuirea monahală. Noțiunea de egalitate presupune însă
noțiunea de comunitate, ﬁindcă în
mănăstire nu există „al meu”, nu
există proprietate, și nu doar în
privința lucrurilor materiale, dar și în
ceea ce privește orice dorință sau
voire. Părintele Emilian spune: „Un
călugăr care urmărește să aibă
ceva, care poate deține propriul
ceas sau un euro, pe care îl păstrează ca să facă milostenie, încetează să ﬁe călugăr”. De ce leapădă
monahul totul? Fiindcă obștea îi dă
totul: toate ale mele sunt ale lui
Dumnezeu, toate sunt ale celorlalți.
Toate ale tale sunt ale mele. Toate
sunt comune. Cele materiale, cele
suﬂetești, cele duhovnicești, chiar și
Dumnezeu. Eu, Biserica, sﬁnții,
Dumnezeu, tot ce există, tot ce
poate ﬁ dorit – toate sunt în mănăstire comune tuturor.
c) Viața monahală este viață de
pace și bucurie. Nu asta își dorește
întreaga lume? Să privim viața de zi
cu zi a monahului. În ﬁecare zi, în
acțiunile sale, în gândurile sale, în
adunări, în ascultare, în chilia sa, la
slujbe, în relațiile cu ceilalți, monahul trăiește o stare de bucurie, o veselie duhovnicească, o stare de pace. Totul este cântare, priveghere,
praznic. Călugării simt ceea ce spune Psalmistul: Veseliți-vă, drepților!,
bateți din palme, ﬁindcă toate capătă sens, toate se fac pentru Dumnezeu, pentru celălalt. Din viața monahilor nu lipsește însă lacrima,
care este izvor de bucurie și pace,
izvor de desfătare. Până și lacrimile
pocăinței, lacrimile vărsate pentru
păcatele noastre, conduc la entuziasm, la hotărâre și astfel rugăciu- ð
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ð nea „miluiește-mă, Dumnezeule!” se
îmbină cu mărirea lui Dumnezeu:
„Slavă Ție, Doamne!”. Această unire
dintre lacrimi și bucurie îi ajută nespus pe toți, monahi și mireni.
d) Să trecem acum la un alt element, care este cel mai diﬁcil, dar și
cel mai important. Viața monahală
este o viață de libertate. Cum se explică aceasta? Călugărul pleacă,
fuge de toate pentru a ﬁ liber. Se depărtează de tot ceea ce este lege,
pentru a putea trăi într-o viață de
har, într-o viață de dreptate, pentru
care nu există lege. Părăsește orice
devine nevoie, orice i se impune. Nu
acceptă compromisuri, ca să poată
crea o lume nouă, o lume care nu se
schimbă, nu se tulbură. Un singur
lucru păstrează, rădăcinile sale. Nu
se desprinde de tradiția sa și de istoria credinței sale. Am putea spune, folosind o exprimare uzuală, că
monahul trăiește „în lumea lui”, însă
nu pierde simțul realității. Rămâne
un om al epocii sale, devenind un
sfânt din contemporaneitate, precum Sfântul Porﬁrie și Sfântul Paisie. Abandonează totul, legături,
avere, nevoi, dar nu pierde rădăcina
tradiției și comunicarea cu ceilalți, în
Dumnezeu. De aceea, spune Părintele Emilian, avem atât de multe
forme de viață monahală și de
sﬁnțenie monahală, atât în Sfântul
Munte, cât și în cadrul Bisericilor
Ortodoxe. Adică are loc o aﬁrmare a
diversității și a libertății; este anulată
obligația, limitarea monahului în
orice formă și relație. Monahismul
nu este o tehnică, nu este un scop
în sine, nu este un sistem. Scopul
este conﬁrmarea unirii sale cu
Dumnezeu în libertatea pe care o au
ﬁii lui Dumnezeu. Cine îi dă această
putere, libertatea de a părăsi totul,
astfel încât să poată rămâne cu

Dumnezeu, să se poată uni cu El și
cu Biserica? Și în ce constă libertatea? În bucuria de a spune: Doamne,
sunt robul Tău, rupt-ai toate legăturile mele, după cum spune Psalmistul.
Dar aici, frații mei, apare întrebarea ﬁrească: Și cum se fac toate
acestea? Această dispoziție de negare a toate, această fugă, nu este
oare un risc de a ne pierde orientarea, de a ne pierde pe noi înșine, de
a-L pierde, în cele din urmă, pe Dumnezeu? Cum se asigură în acest cadru de libertate autenticitatea înclinațiilor și aspirațiilor personale? Ce
anume unește aceste elemente și
le conduce spre Dumnezeu?
Cheia răspunsului la această întrebare este starețul – duhovnicul.
Starețul este axa în jurul căreia se
mișcă monahul. El este siguranța
sa, sprijinul său, care îl ajută pe călugăr să nu depășească limitele, el
rânduiește măsura libertății sale,

care asigură autenticitatea și reușita
vieții acestuia. Starețul contribuie în
mod hotărâtor la întreținerea comuniunii și a dialogului dintre frați.
Astfel, disciplina ascultării devine o
dăruire liberă de iubire din partea
ucenicilor către stareț și din partea
starețului către ﬁii săi. Și, prin această comuniune dintre stareț și ucenic,
se realizează formarea personalității monahului; acesta își va aﬂa, va
cunoaște, își va dezvolta personalitatea. Deoarece ﬁecare personalitate este diferită, starețul își asumă
modelarea ei în funcție de structura
și de capacitățile speciﬁce acesteia,
o călăuzește spre cunoștințele necesare în viața duhovnicească și în
viețuirea cerească. Starețul face acest lucru prin pilda propriei sale
vieți, dar și cu harul care conduce la
comuniunea cu Dumnezeu. Starețul îl învață pe monah cum să trăiască întotdeauna cu Dumnezeu. În
primul rând, el îl învață să ajungă la ð
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ð dobândirea rugăciunii lui Iisus.
Fiindcă, în numele lui Hristos, monahul aﬂă prezența și puterea și
Trupul lui Hristos, adică Biserica,
care este un izvor de însemnătate
primordială. În numele lui Hristos
devine un adevărat monah. Această
rugăciune intensă, comuniunea cu
numele lui Hristos, este puntea care
ne trece la Dumnezeu.

Recolta
a ﬁnalul celor spuse până
acum vom vorbi de recoltă. Ce este recolta?
Este pacea lui Dumnezeu, pătrunderea dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Iisus a intrat
pentru noi ca înainte-mergător.
Toate pentru noi le-a pregătit, iar
noi suntem chemați la slujirea tuturor. Atunci avem temelie solidă și ni
se dăruiește cunoaștere duhovnicească și experiența harului. Simțim
că aceste daruri lucrează în noi, așa
cum au lucrat în atâția sﬁnți, din vechime și de azi.
A doua recoltă este faptul că vedem că la mănăstirea noastră vin

L

frați și pelerini, care primesc bucurie, credință și căldură. Vedem cum
li se schimbă viața și li se preschimbă inima. Vin și revin și ﬁecare
aﬂă ceea ce îi este de folos.
Dar și în afara mănăstirii există o
altă recoltă. Nașteri și renașteri. Și
suﬂetele acestea se bucură de
hrana duhului monastic. Viața lor
primește lumină și, potrivit Profetului, setea ﬁecărui suﬂet însetat se
potolește şi ﬁecare suﬂet ﬂămând
se umple de bunătăţi (Cf. Psalmi
107, 9).
Rezultatul întregii aceste vieți dinamice este că mănăstirea, mănăstirile, Sfântul Munte, ﬁecare formă
de viață monahală, devine o arcă a
sﬁnților, model de sﬁnțire. Aceasta
este marea recoltă; sﬁnții, atât de
mulți sﬁnți pretutindeni. În Sfântul
Munte, aici, în Moldova, azi, ieri, alaltăieri, de-a lungul secolelor. Oare
doar în trecut au existat sﬁnți? Oare
secolul nostru nu a produs sﬁnți?
Sau oare sﬁnți sunt doar cei care au
fost trecuți în calendar și care sunt
cinstiți prin slujbe de către Biserică?
Și aceste realizări nu sunt numai
pentru cei înțelepți, pentru cei mari,
pentru asceți. Sunt destinate nouă,
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tuturor, celor mici, păcătoșilor. Sunt
pentru toți, dar pentru cei smeriți și
curați la inimă. Sunt pentru cei care
îi iubesc pe sﬁnți. Dar cine nu
iubește sﬁnții, nu li se închină, nu îi
cheamă în rugăciune?
Monahismul rămâne un dar
pentru lume. Monahismul rămâne
și există pentru poporul credincios,
este sprijin și adăpost pentru credincioși. Monahul trăiește în această stare, iar credincioșii au credința
Bisericii, tradiția ei, al cărei veghetor
este monahismul. Niciodată poporul ortodox nu a trăit fără monahism,
iar mănăstirile au fost numite „intervenție divină”. Monahismul ne sprijină în a-L putea vedea mai lesne pe
Dumnezeu, fără monahism pierdem
vederea Împărăției lui Dumnezeu și
rămânem cu stresul, cu războaiele,
cu păcatul, cu necredința, cu idolii.
Voi încheia cu o imagine pe care
Starețului Emilian îi plăcea să ne-o
prezinte când vorbea despre monahism. „Un înger al lui Dumnezeu,
chip al lui Hristos, i-a arătat Sfântului Evanghelist Ioan Teologul, lăcașul eshatologic al lui Dumnezeu
dimpreună cu oamenii. Astfel, și
viața de zi cu zi într-o mănăstire să
ﬁe o fereastră deschisă spre omul
contemporan! Putem trăi împreună,
ﬁecare în locul său, dar ca un trup,
împlinindu-ne unul altuia puținătatea. Asta vrea Dumnezeu și acest
dar ni l-a făcut ca moștenire pe pământ. Dar ne cheamă: În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt... Mă
voi întoarce şi vă voi lua cu Mine,
ca, acolo unde sunt Eu, să ﬁţi şi
voi.” Suntem una pe pământ. Să ne
rugăm, cu rugăciunea Înaltpreasﬁnției Sale, să ﬁm una și în ceruri.
(traducere text
de Emanuel Dumitru)

Slujiri arhiere[ti |

Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
n perioada 01 ianuarie – 29 februarie, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sfântul Nicolae” – Tabăra (Protopopiatul Iași I); „Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Buruienești (Protopopiatul Iași
I); „Sfântul Ilie” – Soloneț (Protopopiatul Iași I); „Sﬁnţii
Împăraţi Constantin şi Elena” – Hermeziu (Protopopiatul Iași I); „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” – Brustureț, com. Mironeasa (Protopopiatul Iași III); Parohia
„Duminica Tuturor Sﬁnților” și „Izvorul Tămăduirii” –
Urșița (Protopopiatul Iași III); Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Hadâmbu (Protopopiatul Iași III);
Parohia „Sfânta Varvara” – Mogoșești (Protopopiatul
Iași III); „Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Costești
(Protopopiatul Pașcani); „Sﬁntii Apostoli Petru și Pavel” – Curtești (Protopopiatul Botoșani); „Izvorul Tămăduirii” – Băiceni (Protopopiatul Botoșani); „Sfântul
Gheorghe” – Baisa (Protopopiatul Botoșani); „Sﬁnții
Arhangheli Mihail și Gavriil” – Corni 2 (Protopopiatul
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Botoșani); „Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil” –
Dracșani (Protopopiatul Botoșani); „Sfântul Ierarh
Nicolae” – Sulița 1 (Protopopiatul Botoșani); „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” – Sulița 2 (Protopopiatul
Botoșani); „Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil” –
Stroiești (Protopopiatul Botoșani); „Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul” – Adășeni (Protopopiatul Săveni); „Sﬁnții
Arhangheli Mihail și Gavriil” – Zoițani (Protopopiatul
Săveni); „Sfântul Mina” – Marginea (Protopopiatul Târgu Neamț); „Sﬁnții Apostoli Petru și Pavel” – Valea Albă
(Protopopiatul Târgu Neamț); „Sﬁnții Apostoli Petru și
Pavel” – Războieni (Protopopiatul Târgu Neamț).
În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a
vizitat mănăstirile: Mănăstirea Golia (județul Iași);
Mănăstirea Hadâmbu (județul Iași); Mănăstirea Copou
(județul Iași); Mănăstirea Miclăușeni (județul Iași);
Mănăstirea Zosin (județul Botoșani); Mănăstirea
Războieni (județul Neamț).

Cumpăna dintre ani, serbată prin rugăciune la Catedrala
Mitropolitană din Iași
n noaptea dintre ani, Slujba
Acatistului
Mântuitorului
nostru Iisus Hristos a fost
săvârșită de IPS Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
înconjurat de soborul de slujitori ai
Catedralei Mitropolitane din Iași.
În prima zi a anului 2020, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a
săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului
Vasile cel Mare, cu prilejul celor două sărbători: Tăierea-împrejur cea
după trup a Domnului şi pomenirea
Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. În
cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a identiﬁcat în societatea actuală trei mari tendințe sau căi noi,

Î
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noștri: „Tot mai mulți oameni se
îndreaptă spre alte căi decât calea
lui Dumnezeu, decât drumul credinței – aceasta este o cale nouă,
necunoscută cu certitudine de bunii și străbunii noștri care aveau
calea credinței. A doua cale, iarăși
destul de nouă, în care se înscriu tot
mai mulți oameni, este calea păcatului trupesc arătat în diferite chi-

puri: înșelarea soțului sau a soției,
divorțurile, avortul tot mai des întâlnit, pornograﬁa care cuprinde tot
mai multe suﬂete, calea numită a
păcatelor contra ﬁrii. O a treia cale,
de asemenea nouă, este calea
înstrăinării de neam, de rădăcinile
lui, rușinea de a ﬁ român manifestată tot mai adesea, plecările afară
care nu se mai termină. O dezrădăcinare continuă”.

„Să-L urmăm pe Dumnezeu, Care este Calea, Adevărul și Viața, să
urmăm calea familiei și a neamului
nostru. Căile amintite trec întotdeauna prin fratele de lângă noi”, a mai
precizat ierarhul.
La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii, IPS
Părinte Mitropolit Teofan a citit, după rânduială, rugăciuni de mulţumire pentru anul ce tocmai s-a împlinit
şi de binecuvântare pentru noul an.

Slujba Bobotezei la Catedrala Mitropolitană din Iași
n ziua Praznicului Împărătesc
al Botezului Domnului, la
Catedrala Mitropolitană din
Iași s-a săvârșit slujba de Bobotează
de către Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei. În cadrul Sﬁntei Liturghii,
tânărul diacon Ștefan Cenușă a fost
hirotonit preot de către IPS Părinte
Teofan, pe seama Parohiei Sârbi,

Î

sat Ungheni, comuna Răucești,
Protopopiatul Târgu Neamț.
După citirea Rugăciunii amvonului, întreg soborul slujitor a ieşit
pe amplasamentul din faţa Catedralei Mitropolitane, unde a fost
săvârşită slujba Sﬁnţirii celei mari a
apei. „Sﬁnțirea apei din această zi
de Bobotează, precum și sﬁnțirea
apei din ajun, are putere în viața
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noastră, dacă această apă sﬁnțită
este însoțită de credință, de nădejde și de dragoste”, le-a spus credincioșilor prezenţi IPS Părinte Teofan, în cuvântul de binecuvântare.
La ﬁnal, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei i-a stropit cu Agheasmă
Mare pe credincioşi, după care aceştia au luat apă sﬁnţită la casele
lor.

Slujiri arhiere[ti |

Hramul Mănăstirii Copou din Iași
bștea Mănăstirii Copou
și-a cinstit, în data de 18
ianuarie 2020, unul dintre hramurile sale. De sărbătoarea
Sﬁnților Ierarhi Atanasie și Chiril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, Sfânta
Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După
citirea Sﬁntei Evanghelii, Înaltpreasﬁnția Sa, în cuvântul de învățătură,
a arătat că ﬁecare persoană este
chemată să vadă faptele cele bune
ale sﬁnților lui Dumnezeu: „Cuvântul Domnului din Evanghelia de
astăzi cuprinde gândul pe care noi,
creștinii, ar trebui să-l avem odată
cu sărbătoarea de astăzi. «Voi sunteți lumina lumii», zice Domnul, iar
lumina lumii strălucește pentru
că «oamenii, văzând faptele voastre
cele bune, să slăvească pe Tatăl Cel
din ceruri». Cine să vadă faptele cele bune? Creștinii din toate vre-

O

murile și din toate locurile. Și ale
căror fapte bune sunt chemați să le
vadă? Ale sﬁnților lui Dumnezeu
care au viețuit pe acest pământ, au
avut cunoștință de adevăr, l-au trăit
pe acesta cu intensitate și au dobândit Împărăția Cerurilor, destinația ﬁecărui creștin”. „Noi astăzi ne
amintim de Sﬁnții Ierarhi Atanasie și
Chiril tocmai pentru că suntem
chemați să cunoaștem, să trăim și
să mărturisim același adevăr pe
care ei l-au cunoscut, l-au trăit și l-au
mărturisit. Ei sunt model de păstor,
de arhiereu, de preot, de călugăr, de
credincios și, deși au avut parte de
foarte multe împotriviri, niciunul nu
s-a clătinat de la dreapta credință,
aceștia au mărturisit-o cu mult curaj. Aceeași determinare este inspirată credincioșilor de astăzi pentru
a înțelege taina credinței, pentru a o
trăi cât mai adânc și pentru a o mărturisi celor din jur”.

Scurt istoric
n locul unde se aﬂă astăzi
Mănăstirea Copou, era o
moșie domnească unde a
existat anterior o biserică de
lemn. Conform unei legende, în
timp ce tătarii invadau ținuturile,
Doamna Tudosca (Teodosia),
soția domnitorului Vasile Lupu,
s-a ascuns într-o scorbură de
copac. Domnitorul și-a căutat
soția și a găsit-o pe aceste meleaguri, iar în semn de mulțumire
pentru această binefacere,
Domnul Moldovei a hotărât zidirea unei mănăstiri. În anul 1638,
conform pisaniei, voievodul Vasile Lupu a ctitorit în aceste locuri o biserică de piatră. Sfântul
locaș a fost sﬁnțit la 30 aprilie
1638 de către Patriarhul Chiril
Lukaris al Constantinopolului. În
decembrie 1863, ca urmare a
adoptării Legii secularizării averilor mănăstirești, așezământul
monahal a fost desﬁințat iar biserica a fost folosită drept biserică
de enorie. Între anii 1983-1986 s-au
efectuat lucrări de restaurare și
consolidare în interior și exterior,
iar la 20 aprilie 2001, în Duminica
Mironosițelor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
a reînﬁințat Mănăstirea „Sfântul
Atanasie” din Podgorii – Iași, ca
așezământ de maici, aparținând
de Mănăstirea Galata. În prezent,
stareța mănăstirii este maica stavroforă Maria-Magdalena Vrânceanu.

Î
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Unirea Principatelor, celebrată la Iași
elebrarea celor 161 de
ani de la Unirea Principatelor Române a fost
marcată la Iași printr-un ceremonial
militar şi religios derulat în Piaţa
Unirii. Evenimentele oﬁciale de la
Iasi au debutat cu intonarea imnului
de stat, urmată de ceremonialul religios oﬁciat de un sobor de preoți.
Apoi au avut loc discursurile invitaților. Printre cei care au rostit alocuțiuni la momentul aniversar s-a
numărat și Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a subliniat: „Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost asupra Moldovei și Țării Românești în
anul 1859, luna ianuarie, zilele 5 și
24. După o lungă perioadă de viață
separată, cu multe lucruri în comun,
dar și cu asperități și conﬂicte, cele
două provincii românești se unesc
într-o singură țară. Oameni puternici, cu viziune, capabili să se depășească pe sine, cu frică și credință
în Dumnezeu, au așezat țara pe fă-

C

gaș trainic întru așteptarea Ardealului să vină acasă. O singură tristețe
umbrea evenimentul din 24 ianuarie
1859. Doar o parte a Moldovei s-a
unit cu Țara Românească. Moldova
de Răsărit și Moldova de Sus erau
înstrăinate, precum sunt și acum.
Este destinată generația noastră să
împlinească, ﬁe și în parte, ceea ce
nu s-a desăvârșit atunci? Dumnezeu are cu certitudine planul Său în
toate. Și, ceea ce este imposibil sau
foarte greu pentru noi, oamenii, este
cu putință la Dumnezeu. Cu gând
de recunoștință față de făuritorii
Unirii din 1859 și 1918, cu dor de
românii înstrăinați în Răsărit sau în
Apus, cu speranță pentru mai bine
în interiorul țării, rugăm pe Dumnezeu să ne inspire, să ne ierte, să
ne călăuzească și să ne dăruiască
putere întru slujirea oamenilor
acestei țări”.
În acest an, a participat la evenimentele de la Iași și președintele
țării, Klaus Iohannis. Un alt demnitar
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important prezent în Piața Unirii din
capitala Moldovei a fost prim-ministrul Ludovic Orban. De asemenea, printre invitați s-au numărat
ambasadorii în România ai Statelor
Unite ale Americii și Republicii Moldova. Printre cei care au rostit alocuțiuni a fost și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. După alocuțiuni, s-au depus coroane de ﬂori la
statuia domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, a avut loc parada militară și
tradiționala „Horă a Unirii”.
Din Piața Unirii s-a mers la Mănăstirea „Sﬁnții Trei Ierarhi”, unde
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
săvârșit slujba Parastasului pentru
făuritorii Unirii Principatelor Române. Și la acest moment au participat
șeful statului, Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban, care au depus coroane de ﬂori la mormântul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
La ﬁnalul slujbei de pomenire, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a
adresat un cuvânt: „Ne-am rugat
pentru o clipă ca Dumnezeu să
odihnească în pace suﬂetul robului
său, Alexandru Ioan Voievod. De
acolo, din veșnicia Împărăției lui
Dumnezeu, suﬂetul marelui voievod
se bucură, văzând că o lumânare
este aprinsă, o ﬂoare este așezată
pe mormântul său și din partea președintelui țării pe care el a creat-o,
din partea primului-ministru, din
partea dumneavoastră, a tuturor
celor de față. Se bucură suﬂetul
voievodului că lupta pe care a avut-o
este apreciată după mulți ani, că
strădania sa este certiﬁcată și dorul
său împlinit. În același timp, de
acolo, de sus, ne privește și ne roagă să-i păstrăm și să-i întregim moștenirea. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Veșnica lui pomenire!”.

Slujiri arhiere[ti |

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, sărbătorit
la Catedrala din Iași
n ziua de 26 ianuarie s-a făcut
pomenirea Sfântului Ierarh
Iosif cel Milostiv, ale cărui
sﬁnte moaște se aﬂă la Catedrala
Mitropolitană din Iași.
Cinstirea Sfântului Ierarh Iosif
cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a
început în seara zilei de 25 ianuarie,
când, la Catedrala Mitropolitană din
Iași, Preasﬁnțitul Părinte Calinic
Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit slujba
de Priveghere închinată Sfântului
Ierarh Iosif cel Milostiv. Slujba s-a
încheiat cu o procesiune în jurul catedralei cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.
Sfânta Liturghie a fost săvârşită
de către Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Înaltpreasﬁnțitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor, Preasﬁnțitul Părinte Antonie, Episcop de
Bălți și Preasﬁnțitul Părinte Calinic
Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Î

La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan a oferit
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Petru o
părticică din moaștele Sfântului Iosif cel Milostiv, ca semn de binecuvântare pentru credincioșii din
Chișinău: „Sfântul Ierarh Iosif cel
Milostiv este roada cea frumoasă a
pământului celui binecuvântat al
Moldovei de Răsărit, al ținuturilor
basarabene, născându-se nu departe de orașul Bălți și apoi venind
aici, în partea de apus a Moldovei,

întregindu-și slujirea ca Mitropolit al
Moldovei și Bucovinei”, a precizat
IPS Părinte Teofan. Mitropolitul
Basarabiei a mulțumit Părintelui
Mitropolit Teofan pentru dar, menționând faptul că la Răzălăi – Republica Moldova, în localitatea natală a
Sfântului Iosif cel Milostiv, s-a ridicat
o biserică închinată sfântului prăznuit. Locașul a fost construit și cu
sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ocrotitorii învățământului teologic, sărbătoriți la Iași
ﬁnţii Trei Ierarhi – Vasile
cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur –,
ocrotitorii învăţământului teologic,
au fost serbaţi în ziua de 30 ianuarie
la Catedrala Mitropolitană, atât de
studenții și cadrele didactice ale
Facultății de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași, cât și
de elevii și cadrele didactice ale
Seminarului Teologic Liceal Orto-

S

dox „Sfântul Vasile cel Mare” din
Iași. Sfânta Liturghie a fost săvârșită
de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
de Preasﬁnțitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, și de Preasﬁnţitul
Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor,
alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi format din profesorii
celor două instituții de învățământ

teologic. Răspunsurile la strană au
fost oferite atât de studenții teologi,
cât și de elevii seminariști.
Cuvântul de învăţătură din cadrul Sﬁntei Liturghii a fost rostit de
Preasﬁnţitul Părinte Ignatie. Episcopul Huşilor a comparat perioada istorică în care au trăit Sﬁnţii Trei
Ierarhi şi provocările de atunci, cu
lumea în care ne aﬂăm astăzi. De
asemenea, ierarhul Huşilor a făcut
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ð apel, în cuvântul său, la fragmente
din operele sﬁnţilor pomeniţi pentru
a ilustra soluţiile pe care aceştia le
recomandau celor care voiau să îşi
trăiască în mod autentic credinţa.
La chinonic, conform tradiției, un
student din anul al IV-lea de la
secția Teologie Pastorală din cadrul

Facultății de Teologie, Alexandru
Semeniuc, a rostit o predică referitoare la sărbătoarea Sﬁnților Trei
Ierarhi.
La ﬁnalul slujbei, a rostit cuvânt
de învățătură și IPS Părinte Teofan.
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a
subliniat că singura competiție ad-

misă între creștini este cea a smereniei: „Lecția pe care o primim la
această sărbătoare este următoarea: există o singură competiție
admisă între creștini: cine se smerește mai mult în fața celuilalt. Cine
își taie voia cel mai mult în fața celuilalt și renunță la pretenția de superioritate în raport cu cei din jurul
său, acesta este cel mai mare. Cel
care oferă cel mai mult respect, cinste, onoare, considerațiune și mai
ales dragoste celuilalt – acesta a
câștigat competiția”.
Ultimele alocuțiuni, de mulțumire și de scurte reﬂecții la sărbătoarea Sﬁnților Trei Ierarhi, au fost ale
Părintelui prof. univ. dr. Ion Vicovan,
decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, și ale Părintelui prof.
dr. Dragoș Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sfântul Vasile cel Mare” din Iași.

Hramul Mănăstirii „Sﬁnții Trei Ierarhi” din Iași
nul acesta, Mănăstirea
„Sﬁnţii Trei Ierarhi” din
Iași şi-a serbat hramul în
prezenţa Preasﬁnțitului Părinte
Damaschin Dorneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților, care a slujit atât la slujba
Privegherii, cât și la Sfânta Liturghie
dedicată Sﬁnților ocrotitori ai mănăstirii.
În cuvântul de învățătură rostit la
slujba de seară, PS Părinte Damaschin a subliniat: „Ce e astăzi Constantinopolul față de ce era în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur sau
a Sfântului Grigorie Teologul? Ce e
azi în Cezareea, în Antiohia? Nu mai
zic de Nazianz… Ei bine, pentru că în
aceste locuri nu este cinstită în

A

Scurt istoric
Mănăstirea „Sﬁnţii Trei Ierarhi” din Iaşi este unul dintre cele mai
vechi şi mai frumoase locaşuri de cult ale spaţiului ortodox. Biserica
mănăstirii a fost ridicată de voievodul Vasile Lupu între anii 1637-1639 şi
a fost închinată Sﬁnţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură
de Aur. Valoarea de unicat mondial este dată de ornamentaţia
exterioară, o broderie de piatră, care îmbracă biserica de la temelie
până la cornişa ulucelor. Pe partea de nord a pronaosului se aﬂă două
nişe care adăpostesc osemintele familiei domnitorului Vasile Lupu, iar
în partea de sud sunt depuse osemintele domnitorilor Dimitrie Cantemir (1710-1711) şi Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). În această
mănăstire au fost depuse, în 1641, moaştele Sﬁntei Cuvioase
Parascheva, cu ziua de prăznuire 14 octombrie, care din 1889 au fost
mutate în Catedrala Mitropolitană. În ultimii ani, locaşul a fost supus
unui amplu proces de restaurare şi consolidare.
aceste zile această troiță de arhierei
așa cum s-ar cuveni, noi facem din
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ﬁecare biserică împreună încă un
Constantinopol, încă o Cezaree, ð

Slujiri arhiere[ti |
ð încă o Antiohie. Aici, în
Iași, în biserica acestei
sﬁnte mănăstiri, aveți deodată și Constantinopolul,
și Nazianzul, și Cezareea
Capadociei, și Antiohia,
locuri pe care acești Sﬁnți
Trei Ierarhi le-au cinstit cu
prezența, cu învățătura, cu
viața și cu lucrarea lor”.

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Iași
atedrala Mitropolitană
din Iași și-a sărbătorit,
pe data de 2 februarie
2020, hramul istoric – Praznicul
Întâmpinării Domnului Iisus Hristos.
Cu această ocazie, cinci arhierei ai
Bisericii noastre au săvârșit Sfânta
Liturghie. Prăznuirea sărbătorii Întâmpinării Domnului a început în
seara zilei de 1 februarie, cu săvârșirea slujbei Privegherii de către IPS
Teofan. La ﬁnalul slujbei, PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud,
a ținut un cuvânt de învățătură.
Slujba Sﬁntei Liturghii a fost
săvârșită de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Înaltpreasﬁnțitul Părinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
și Bacăului, Preasﬁnțitul Părinte
Veniamin, Episcopul Basarabiei de
Sud, Preasﬁnțitul Părinte Calinic
Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasﬁnțitul
Damaschin Dorneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
cuvântul de învățătură a fost rostit
de părintele profesor Ioan Sauca,

C

Scurt istoric
„Maica bisericilor moldave”, actuala Catedrală Mitropolitană din Iaşi
este o construcţie monumentală din veacul al XIX-lea, ridicată pe locul
unde s-au aﬂat două biserici mai vechi: Biserica Albă (sec. XV) şi Biserica
Stratenia (sec. XVII), cea din urmă dărâmată special pentru a se face loc
noului locaş de cult, mult mai mare şi încăpător. Hramul actualei
Catedrale Mitropolitane, Întâmpinarea Domnului, a fost preluat de la
Biserica Stratenia. Decretul de întemeiere al sfântului locaş este semnat
de domnitorul Ioan Sandu Sturdza din anul 1826, însă construcţia propriu-zisă se datorează Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei.
Lucrările au început în anul 1833 și s-a lucrat intens până în anul 1841,
însă în 1842 Mitropolitul Veniamin a fost silit să se retragă din scaun şi
lucrările au fost întrerupte. Totodată, au apărut probleme serioase în
legătură cu rezistenţa turlei; din pricina greutăţii cupolei centrale de
mari dimensiuni, la data de 23 mai 1857 bolta centrală s-a prăbușit, biserica rămânând într-o stare precară. La stăruinţele Mitropolitului Iosif
Naniescu, autorităţile hotărăsc reluarea lucrărilor. La 15 aprilie 1880 s-a
pus cea de-a doua piatră de temelie, iar la data de 23 aprilie 1887, catedrala a fost sﬁnțită.

directorul Institutului Ecumenic de
la Bossey – Elveția, care a aﬁrmat că
ﬁecare trebuie să-L primească pe
Dumnezeu în suﬂetul său: „Părintele
Nicolae Steinhardt punea o întrebare: «Unde este Dumnezeu?» și
răspundea prin cuvintele unui înțelept înduhovnicit: «Dumnezeu este
acolo unde este lăsat să intre». Nu

dă buzna, bate la ușă să primească
naștere și în noi, să ne îmbrățișeze și
pe noi, dar trebuie să-I deschidem
ușa și să ascultăm chemarea Lui.
Așa cum a făcut bătrânul Simeon,
să-L primim și noi în brațele noastre, ca să putem spune și noi – poate
nu la bătrânețe, chiar și la tinerețe –
«Acum slobozeşte pe robul Tău, ð
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ð Stăpâne, după cuvântul Tău, în
pace, că văzură ochii mei mântuirea
Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor popoarelor»”.
La ﬁnal, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei a adresat un cuvânt de

recunoștință ierarhilor şi preoţilor
care au slujit la hramul catedralei,
evidențiind totodată faptul că Domnul se arată ﬁecăruia prin Sfânta
Împărtășanie, prin rugăciune și jertfă. De asemenea, Părintele Mitropo-

lit Teofan i-a acordat părintelui profesor Ioan Sauca distincția mitropolitană „Crucea Moldavă” pentru
clerici, oferindu-i și o icoană cu
Maica Domnului.

| Misiune [i dreapt\ credin]\

Conferința SOFR intitulată „Sfânta Liturghie – izvorul vieții”
e data de 22 ianuarie, în
Sala „Iustin Moisescu”
din cadrul Ansamblului
Mitropolian din Iași, a avut loc
conferința „Sfânta Liturghie – izvorul vieții” organizată de Societatea Ortodoxă a Femeilor Române
(SOFR) – Filiala Iași. Prelegerea a
fost susținută de părintele Nicodim Petre, consilierul Sectorului
de misiune, statistică și prognoză
pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor
și delegatul Înaltpreasﬁnțitului
Părinte Mitropolit Teofan pentru
activitatea SOFR Iași.
Tema propusă s-a axat pe
Euharistie, ea ﬁind izvorul vieții

P

noastre, iar Euharistia și Biserica
reprezintă centrul parohiei, al satului sau orașului, de unde oamenii
își iau puterea de a mai călători
prin viață. După ce părintele a explicat momentele Sﬁntei Liturghii,
a urmat o serie de întrebări venite
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din rândul publicului cu privire la
anumite nelămuriri și neclarități
referitoare la viața și tainele creștinului ortodox. În decursul anului,
SOFR Iași va continua seria de întâlniri și cuvinte duhovnicești.
(Daniela Anchidin)

Documente |

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
n ziua de 13 februarie 2020,
în Sala Sinodală din Re ședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința
de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În cadrul acestei ședințe a avut
loc alegerea Episcopului-vicar al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
și Clujului. Sfântul Sinod l-a ales
prin vot secret pe Preacuviosul Părin te Arhimandrit Benedict Vesa
ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului și Clujului. Noul
Episcop-vicar va purta titulatura
de Preasﬁnțitul Părinte Benedict
Bistrițeanul. Hirotonia întru arhiereu
a avut loc duminică, 23 februarie
2020, în Catedrala mitropolitană din
Cluj-Napoca.
În cadrul aceleiași ședințe au
mai fost luate următoarele hotărâri:
Înﬁințarea, în cadrul Facultății de
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a unui nou program de studii universitare de master, intitulat Managementul economic și administrarea unităților bisericești, domeniul – Teologie, forma
de învățământ cu frecvență, și organizarea celei de-a șaptea ediții
a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, în anul 2020, la Timi-

Î

șoara. Totodată, au fost evidențiate:
Publicarea în Monitorul Oﬁcial (nr.
97 din 10 februarie 2020) a Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române aprobat de Sfântul Sinod în ședința
de lucru din 16 de cem brie 2019
(hotărârea sinodală 12.190/2019) și
numeroasele activități social-ﬁlantropice desfășu rate în Patriarhia
Română, activități în valoare de
153.600.638 lei (peste 32 milioane
euro).
În legătură cu invitația Preafericitului Părinte Teoﬁl al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, adresată
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române de a participa, în perioada 2527 februarie 2020, la întâlnirea fraternă de la Amman, Iordania,
„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a reiterat hotărârea sa nr.
3668, reluată în hotărârile nr.
9156/2018 și nr. 180/2019, și anume
ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să reia dialogul pentru a ajunge, cât mai curând posibil,
la o soluție, în problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina,
pentru a nu se adânci polarizarea
celor două tabere adverse: una a
Bisericilor Ortodoxe pro-Constantinopol și cealaltă a Bisericilor Ortodoxe pro-Moscova.

De asemenea, Sfântul Sinod a
precizat că este de acord cu acordarea autocefaliei întregii Biserici
Ortodoxe din Ucraina (nu doar a
unei părți), însă aceasta se poate
realiza numai prin înțelegerea
dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei și prin consens
panortodox. Pentru a nu se interpre ta că întâlnirea de la Amman,
inițiată de Patriarhia Ierusalimului,
ar ﬁ fost o Sinaxă a întâistătătorilor
Bisericii Ortodoxe, la respectiva întâlnire fraternă la care s-au discutat
modalități de reconciliere și de
restabilire a comuniunii euharistice
între unele Biserici Ortodoxe autocefale surori, Sfântul Sinod a hotărât ca Biserica Ortodoxă Română să
nu ﬁ fost reprezentată de Patriarhul
României, ci de o delegație a Patriarhiei Române.
Această participare a Bisericii
Ortodoxe Române la întrunirea
fraternă de la Amman este motivată
de faptul că toate Bisericile Ortodoxe autocefale au responsabilitatea de a conlucra pentru menținerea, apărarea și promovarea unității
dogmatice, canonice și euharistice
ortodoxe, potrivit Evangheliei lui
Hristos și Sﬁntelor Canoane Ortodoxe”. (Biroul de Presă al Patriarhiei
Române)

Ședința anuală a Consiliului Național Bisericesc
reafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat, pe
data de 11.02.2020, ședința anuală a Consiliului Național
Bisericesc. Întrunirea a avut loc în
Sala sinodală din Reședința Patriarhală.

P

În cadrul ședinței a fost ana lizată activitatea Bisericii din anul
2019 și au fost enunțate propuneri
pentru anul 2020. Evenimentul a
fost deschis de Patriarhul României,
care a dat citire raportului-sinteză
intitulat Omagierea satului româ-

nesc și evocarea patriarhilor cărturari.
„În plan administrativ, au fost
organizate cinci ședințe de lucru
ale Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în cadrul cărora
au fost discutate, adoptate și comu- ð
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nicate 81 de hotărâri cu privire la
problemele examinate. Biserica
Ortodoxă Română și-a desfășurat
activitatea social-ﬁlantropică și
medicală în cadrul a 796 instituții și
servicii sociale. Având în vedere
diversiﬁcarea continuă a serviciilor
oferite, precum și extinderea și
acreditarea centrelor, s-a început o
reorganizare integrată a activităților
pe criterii de competență. Pentru
susținerea întregii activități de asistență socială și ﬁlantropică și pentru sprijinirea sinistraților în anul
2019, la nivelul Patriarhiei Române a
fost cheltuită suma de 153.600.638

lei, aproximativ 32 milioane euro. În
această sumă însă nu intră cheltuielile privind o mulțime de activități
caritabile ale parohiilor și mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au
fost cuantiﬁcate ﬁnanciar și ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale”.
La ﬁnal, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a mulțumit tuturor
celor care susțin misiunea Bisericii
Ortodoxe Române: „Apreciem eforturile spirituale și materiale ale tuturor celor care sprijină multi ple le
activități ale Bisericii Ortodoxe Ro-

mâ ne. Exprimăm recunoștință și
mulțumire față de toți cei care ajută
Biserica noastră, clerici, credincioși,
mireni, autorități centrale și locale,
sponsori și voluntari”.
Consiliul Național Bisericesc
este organismul central executiv al
Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești și se compune din
12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un
mirean reprezentând ﬁecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de 4 ani și pentru cel mult două mandate.

Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor
n data de 8 februarie 2020, ȋn
Sala „Dr. Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial Iaşi, s-au
desfăşurat lucrările ședinţei anuale
de lucru a Adunării Eparhiale a
Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba
Sﬁntei Liturghii, cu binecuvântarea
și sub președinția Înaltpreasﬁn ți tului Părinte Mitropolit Teofan, s-a
întrunit acest organism deliberativ
care a examinat şi a aprobat ra poartele de activitate pe anul trecut
ale tuturor sectoarelor Centrului
Eparhial. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai

Î

participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor
teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea
Chiriarhului, pe teritoriul canonic al
Arhiepiscopiei Iaşilor.
În Arhiepiscopia Iașilor, în anul
mântuirii 2019, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Mitropolit Teofan și Preasﬁnțitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sﬁnte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, efectuând 240
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de vizite pastorale şi misionare la
parohii şi ﬁlii și 75 de vizite la mănăstiri şi schituri din eparhie, săvârșind slujba de sﬁnțire, de resﬁnțire
și de punere a pietrei de temelie
la 33 de biserici. Anul trecut, au fost
hirotoniţi întru diacon, apoi întru
preot 26 de candidaţi. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile
teologice, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi centrale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, ale
Sinodului Mitropolitan, ale Perma-

ð
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ð nen ţei Consiliului Eparhial şi ale
Consiliului Eparhial.
Ȋn cele 102 aşezăminte monahale (64 mănăstiri și 38 schituri) se
nevoiesc 1.757 vieţuitori. Anul trecut, în obştile monahale din Eparhia
Iașilor au fost săvâr și te 29 de
tunderi în monahism şi 12 rasoforii.
Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea,
la ﬁnele anului 2019, un număr
de 1.241 unități parohia le (1.225
parohii și 16 ﬁlii), grupate în 13 proto popiate, ȋn care slujesc 1.196
de preoți. Alți 45 de preoți și-au
dedicat slujirea în instituții precum
spitale, unități militare, penitenciare,
școli speciale sau în folosul unor
persoane din comunitățile celor cu
deﬁciențe de auz și vorbire. De notat este și activitatea celor 3.702 ostenitori angajați în unităţile de cult
și subunitățile Centrului Eparhial,
persoane care şi-au ȋmplinit slujirea
cu sprijinul nemijlocit al cre din cioşilor din parohii, în număr de
pes te 1.100.000, al slujitorilor din
mă năstiri sau al altor instituții
bisericești.
În cadrul eparhiei, la ﬁnele anului trecut, existau un număr de 35
de asociații sau fundații și alte
structuri asociative bisericești sau

laice care sunt înﬁințate sau funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor.
Ȋn anul universitar 2018-2019,
la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iaşi, la toate
cele patru specializări, au fost
înscrişi la cursuri un număr total de
939 studenţi, dintre care 54 la
Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 100 de candidaţi, 109 studenţi
au absolvit masteratul și au fost
acordate nouă titluri de doctor. Din
numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 26 au fost din
afara granițelor țării.
În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2018-2019, de
698 de cadre didactice, iar ﬁlialele
Asociației Părinți pentru Ora de
Religie (APOR) au numărat aproximativ 20.300 de membri. În cele șase seminarii teologice, au fost școlarizați 973 de elevi. În anul școlar
2018-2019, la Liceul și Grădinița
Varlaam Mitropolitul au fost în scriși 286 elevi, respectiv 115 preșcolari.
În anul 2019, a intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” un număr de 2.677

volume cărți şi 157 volume periodice, fondul total existent la sfârşitul
anului ﬁind de 136.174 volume inventariate.
În afara activităților cu ren te,
Sec torul Învățământ a organizat
sau a susținut, anul trecut, cursurile
pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, ateliere de formare,
simpozioane sau manifestări de
promovare a muzicii bisericești.
În 2019, Sectorul Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei
Iaşilor a desfășurat activități mai
ales prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia. Editu ra
și Tipograﬁa Doxologia au publicat
un număr de 240 titluri, dintre care 100 titluri noi şi 140 retipăriri, într-un tiraj cumulat de aproximativ
253.129 de exemplare. Pe parcursul
anului 2019, Editura Doxo logia a
participat la șapte târguri de carte, a
organizat 12 evenimente de pre zentare de carte şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate.
Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial
Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro. Prin Serviciul de ð
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Media a realizat și întreținut site-uri
sau aplicații pentru alte unități ale
Centrului Eparhial. Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a
oferit ascultătorilor, în direct, pe
lângă slujbele de la Catedrala
Mitropolitană din Iași, și trans mi siuni ale unor evenimente culturalbisericești, postate pe portalul doxologia.ro. Sectorul Comunicare și
Relații Publice s-a implicat, de-a
lungul anului 2019, în organizarea
unor evenimente din cadrul eparhiei și, mai ales, în relaționarea cu
reprezentanți din presă sau din alte
medii de formare a opiniei publice.
Opera socială și medicală a fost
co ordonată de Sectorul pentru
asistență socială și medicală și a
fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii socialﬁlantropice, educative și medicale,
precum și prin ﬁlantropia parohiilor
și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a
centrelor pentru copii și bătrâni etc.
Misiunea social-medicală s-a
desfășurat, de-a lungul anului 2019,
mai ales pe trei mari direcții: Activitatea ﬁlantropică a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor și a preoților
misionari din unități bugetare; Birourile de asistență socială, cantinele
sociale, Fundația Solidaritate și
Spe ranță și alte ONG-uri biseri cești, centrele pentru copii, bătrâni
și persoane defavorizate de pe
lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri; Servicii
medicale gratuite oferite de Spitalul, Policlinica și Fundația Medicală Providenţa din Iași, precum şi de
unităţi medicale din teritoriu. Acestor acțiuni ﬁlantropice li s-au mai
adăugat și alte acțiuni similare,

derulate prin alte instituții sau chiar
direct prin intermediul credincioșilor.
În parteneriat cu ATOR și
ASCOR Iași, Sectorul de Misiune,
Statistică și Prognoză Pastorală a
organizat întâlniri de catehizare cu
liceeni și studenți, a continuat proiec tele: Întâlnirea Tinerilor Orto docşi din Moldova (ITOM); emisiunea săptămânală Tineri către tineri
difuzată de Radio Trinitas; Voluntarii
Sﬁntei Parascheva; Pelerinajul pedestru „Pe urmele sﬁnților nemțeni”.
Anul trecut, prin Centrul de Prevenție și Informare s-a desfășurat
Campania „De ce?” – proiect de
lucru pe teme pro vita în care au
fost implicați 955 de adolescenți și
tineri din Iași. În luna octombrie a
anului 2019 a fost înﬁințat Departamentul de consiliere și terapie a
persoanelor dependente.
Tradiționalul „Marș pentru Viață” a adus împreună anul tre cut
peste 14.000 de participanți în cele
trei județe ale Arhiepiscopiei Iașilor.
În 2019 s-au organizat 67 de tabere în parohii din mediul rural din
Arhiepiscopia Iașilor, cu sprijinul
a 210 voluntari și având ca beneﬁciari 5.800 de copii și tineri. Departamentul de misiune externă a conso lidat și dezvoltat în 2019 cola borarea între Arhiepiscopia Iașilor
și Mitropolia Basarabiei. Anul trecut
a continuat implicarea misionară a
Arhiepiscopiei Iașilor în sprijinul
ortodocșilor din Tanzania.
Prin intermediul Sectorului economic-ﬁnanciar sau al Sectorului
agricol și silvic, precum și al altor
entități de proﬁl economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct
de vedere material, o serie de
activități misionare, educative, ﬁlantropice sau culturale ale unor subu-

18 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXVII, nr. 1-2

nități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în
țară și în străinătate, un număr
de 120 de pelerinaje, însumând
4.333 de pelerini. Pelerinii care au
fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepis copiei Iașilor au beneﬁciat de
găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special
organizate în acest sens, cum ar ﬁ
Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul
Daniil Sihastrul” de la Durău sau
Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie”
de la Miclăuşeni. În anul 2019,
Centrul de evenimente Agora din
Iași a trecut printr-un amplu proces
de modernizare.
Sectorul control ﬁnanciar și
audit intern a desfășurat activități
speciﬁce, dar și activități de în drumare și consiliere pentru entități
din structura Centrului Eparhial.
Prin intermediul Sectorului fonduri
externe, s-a acordat consultanță și
sprijin în elaborarea și depunerea
de proiecte care să atragă fonduri
europene, solicitările de ﬁnanțare
venind de la unele parohii şi mă năstiri din Arhiepiscopia Iașilor.
Sectorul Patrimoniu și Con strucții Bisericești al Arhiepiscopiei
Iașilor a avut rolul de a coordona și
supraveghea întreaga activitate din
acest domeniu, la ﬁnele anului
trecut ﬁind înregistrate, la nivelul
eparhiei, un număr total de 669
şantiere de construcție, restaurare,
consolidare sau pictare.
În anul 2020, Arhiepiscopia Iașilor își propune o intensiﬁcare a vieții
parohiale sau de mănăstire, continuând activitățile misionare, educative, ﬁlantropice sau culturale, dar și
acordând cuvenita importanță

ð

Documente |
ð lucrărilor economice ce pot asigura
un suport material adecvat pentru
toate acestea. Dintre prioritățile
anului în curs, evidențiem: Organizarea Simpozionului „Dumitru Stăniloae” cu tema Ortodoxie și Modernitate și a Colocviului Internațional „Studia Theologica Doctoralia”,
în perioada 11-15 mai 2020; Imple-

men tarea Campaniei „Pentru cei
mai mici ca noi”, care are drept
scop sprijinirea secțiilor de maternitate și neonatologie din maternitățile aﬂate în aria canonică a Arhiepis copiei Iașilor, mai ales prin
donarea de echipamente medicale;
Implementarea Campaniei „Dar pentru copii”, cu scopul de a îmbunătăți

Hotărâri ale Permanenței
Consiliului Eparhial Iași
Sprijin ﬁnanciar pentru unități de cult
n Ședințele de Permanență a Consiliului
Eparhial Iași din 15 ianuarie și 19 fe brua rie
2020 a fost aprobată acordarea unor ajutoare
ﬁnanciare în valoare de 104.300 de lei următoarelor
unități de cult: Parohiei „Schim ba rea la Față a
Domnului” – Schit Orășeni, Protopopiatul Botoșani;
Mănăstirii „Nașterea Maicii Dom nului” – Tazlău;
Schitului „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”, Crăiniceni, pendinte de Mănăstirea Vorona.

Î

Material lemnos pentru unități de cult
edințele de Permanență a Consiliului
Eparhial Iași din 15, 29 ianuarie și 26
februarie 2020 au aprobat acordarea cu
titlu gratuit a cantității de 325 m.c. material lemnos,
lemn de lucru și cherestea, pentru Mănăstirile Zosin,
Bistrița și alți 10 beneﬁciari, și a cantității de 630 m.c.
material lemnos, lemn de foc, pentru Mănăstirea
Văratic și alți 10 beneﬁciari.

Ș

Sprijin ﬁnanciar
n Ședința de Permanență a Consiliului
Eparhial Iași din 19 februarie 2020 s-a hotărât
acordarea unui sprijin ﬁnanciar în valoare de
20.000 lei pentru sinistrații afectați de cutremurul din
Albania, din data de 26 noiembrie 2019.

Î

si tuația materială a familiilor cu
mulți copii prin construcția de locuințe și amenajarea lor; Implementarea de către Spitalul Providența a
unei campanii media de informare
și conștientizare a populației privind
necesitatea prevenției bolilor grave.
(Biroul de Presă al
Arhiepiscopiei Iașilor)

Noi hirotonii în Arhiepiscopia Iașilor
n perioada ianuarie-februarie 2020, 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: Brumar
Constantin, pe seama Parohiei „Sf. Arhangheli Mihail
și Gavriil” Miletin, Protopopiatul Hârlău; Ciobanu
Iulian, pe seama Parohiei „Sfântul Dimitrie” Gârbeni,
Protopopiatul Darabani; Sandu Iulian pe seama
Parohiei Pipirig, Protopopiatul Târgu Neamț.

Î

Operațiuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Iașilor în lunile
noiembrie - decembrie
n luna ianuarie, Sectorul administrativbisericesc al Arhiepiscopiei Iașilor a efectuat
92 operațiuni de personal, după cum urmează:
35 la Centrul eparhial, 33 în cadrul protopopiatelor și
24 la mănăstiri. Dintre acestea, 24 au fost încadrări și
numiri, 25 încetări ale contractelor de muncă, 11
suspendări ale contractului de muncă, 3 reveniri la
locul de muncă după concediul de creștere a
copilului și 29 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.
În luna februarie, Sectorul administrativ-bisericesc
al Arhiepiscopiei Iașilor a efectuat 113 operațiuni de
personal, după cum urmează: 39 la Centrul eparhial, 55
în cadrul protopopiatelor și 19 la mănăstiri. Dintre
acestea, 35 au fost încadrări și numiri, 29 încetări ale
contractelor de muncă, 7 suspendări, 4 reveniri la locul
de muncă după concediul de creștere a copilului și 38
modiﬁcări ale raporturilor de muncă.

Î
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Conferința dedicată Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv
n Sala Ecclesia a Muzeului
Mitropolitan din Iași, paraclis
închinat Sfântului Ierarh Iosif
cel Milostiv, a avut loc joi, 23 ianuarie,
conferința „Un Sfânt care a schimbat un oraș prin felul său de a ﬁ”.
Evenimentul a fost organizat cu
ocazia sărbătoririi ocrotitorului spiritual al Centrului de Zi de Asistență
și Recuperare pentru Persoanele
Vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel
Milostiv” din cadrul Protopopiatului
Iași II.
Invitații evenimentului au fost
părintele Bogdan Racu, inspector în
cadrul Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, și părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, mare
ecleziarh al Catedralei Mitropolitane din Iași. Conferința a fost moderată de părintele Marius Daniel
Proﬁr, protopop al Protoieriei Iași II.
La eveniment au participat beneﬁciarii centrului și beneﬁciarii
celor două centre de zi partenere,
respectiv centrul de zi de la Biserica
„Sfântul Ștefan cel Mare” din Iași și
centrul de zi de la Biserica „Sfântul
Sava cel Sﬁnțit” din Iași.
În prelegerea susținută, arhim.
Dosoftei a precizat faptul că lucrarea de doctorat a sﬁnției sale a

Î

avut în atenție „Slujirea misionară și
ﬁlantropică a Sfântului Mitropolit
Iosif Naniescu cel Milostiv la sfârșitul secolului al XIX-lea - un secol
al ateismului”. A subliniat „importanța slujirii misionare, sociale și ﬁlantropice practicate de blândul vlădică într-un context istoric foarte
frământat. În același timp, a întărit
faptul că Sfântul Iosif cel Milostiv
este omul care a schimbat fața orașului Iași prin credința, înțelepciunea, milostenia, învățătura temeinică, cuvântul și faptele sale, chemând la mântuire turma păstorită”.
În continuare, părintele inspector Bogdan Radu a mărturisit bucuria simțită prin rânduiala de a pre-

IPS Părinte Mitropolit Teofan a primit titlul
de „Cetățean de Onoare al Județului Iași”
nirea Principatelor Române a fost marcată de
Consiliul Județean Iași
printr-un eveniment ce a purtat titlul
„24 ianuarie, Vrerea Nației Române”,
desfășurat vineri, 24 ianuarie, la
Palatul Culturii. În cadrul evenimentului aniversar, Înaltpreasﬁnțitului

U

Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a fost înmânat titlul de „Cetățean de Onoare al
Județului Iași”. Alături de Părintele
Mitropolit au primit această distincție Excelența sa Petru Gherghel,
Episcop emerit al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, și Lucian Flaișer,

20 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 1-2

găti dosarul pentru procesul de
canonizare și taina de a i se îngădui
să scrie cartea „Sfântul Ierarh Iosif
cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei –
din ﬁle de istorie în pagini de
sinaxar”. Părintele a adus în atenție
faptul că evenimentul a adunat pe
cei care au preocuparea pe care a
avut-o Sfântul Iosif, anume aceea
de a veni prin milostenie în întâmpinarea semenilor lor, evenimentul
ﬁind organizat de Centrul de Zi de
Asistență și Recuperare pentru Persoanele Vârstnice „Sfântul Ierarh
Iosif cel Milostiv” din cadrul Protopopiatului Iași II al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. (Ionela Abunei asistent social)

fost președinte al Consiliului Județean Iași.
Evenimentul a cuprins momente dedicate special acestei zile cu
însemnătate istorică pentru România, susținute de Ansamblul Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, de Filarmonica Moldova, Opera Națională
Română Iași, precum și de invitați
ð
din Republica Moldova și Ucraina.

Cultural |
ð

„Laudatio” pentru Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan a fost citit de actorul Adrian Păduraru. În continuare, Maricel Popa, președintele
Consiliului Județean Iași, i-a înmânat ierarhului diploma și insigna.
„Adresez mulțumire domnului
președinte și colegilor săi din Consiliul Județean pentru acest gând
de a onora Mitropolia Moldovei și
Bucovinei și primul și umilul ei slujitor. Închin această distincție marilor
mitropoliți ai Moldovei și Țării Românești Sofronie și Nifon – care în
ianuarie 1859 au prezidat cele două
adunări elective de la Iași și de la
București, propunându-l pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Princi-

patelor Unite. Să ne dăruiască
Dumnezeu să avem gândul lor și al
celorlalți făuritori ai Unirii care, de
acolo de sus, ne privesc și așteaptă

Expoziția „Mărturii iconograﬁce”
la Muzeul Mitropolitan din Iași
n Sala Baptisteriu din cadrul
Muzeului Mitropolitan din Iași
a avut loc marți, 4 februarie
2020, vernisajul expoziției „Mărturii
iconograﬁce”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. Evenimentul
a reunit studenți, profesori și iubitori
de artă sacră, care au admirat
lucrările prezentate de prof. Petru
Sofragiu, autorul expoziției.
Activitatea a fost moderată de
părintele prof. Ion Vicovan, Decanul
Facultății de Teologie ieșene. Totodată, au mai luat cuvântul profesori
de la secția de artă sacră a instituției
universitare. Expoziția a cuprins diferite piese: 13 icoane pictate pe
lemn (6 mari și 7 de diferite dimensiuni) și 54 de fotograﬁi cu alte lucrări
ale autorului.
„Această activitate reprezintă
una dintre cele mai importante ale
specializării Artă Sacră din cadrul
Facultății noastre. Expoziția de as-

Î

tăzi conține un număr însemnat de
icoane pe care profesorul Petru
Sofragiu le-a realizat în decursul
timpului. De asemenea, expoziția s-a
desfășurat într-o zi specială pentru
Biserica noastră, pentru că în urmă
cu 95 de ani, Biserica a fost ridicată
la rangul de Patriarhie”, ne-a mărturisit pr. prof. Ion Vicovan, decanul
Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași.

de la noi să păstrăm și să întregim
moștenirea de la 1859”, a spus IPS
Părinte Teofan în cuvântul de mulțumire.

„În această prezentare sunt
atinse mai multe teme iconograﬁce
ale Maicii Domnului, printre care
Maica Domnului «Vindecătoarea»,
Maica Domnului «Îndrumătoarea»
sau «Hodighitria», Maica Domnului
din Vladimir. În centrul expoziției se
aﬂă un triptic cu icoana Deisis, care
marchează centrul acestei săli și
creează un mare iconostas, un
iconostas extins”, a aﬁrmat prof.
Petru Sofragiu, autorul compozițiilor
iconograﬁce.
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Dionisie
Vitcu

Gânduri la uşa templului
Credinţa curată în Tatăl Ceresc Atotţiitorul,
Cât ziua-i lumină şi-n gânduri e rost.
Spor în zăbavă şi trudă cât ţine ogorul.
Dorinţă statornică-n cinste, în rugă şi-n post.
Prudenţă, răbdare şi cumpăt
trăirilor, azi, pe de rost.
Speranţă în drept-judecată-a ﬁrii,
În pana de scris pe răbojul din Veac, zămislire
Prin ﬁrul mătasei, albastră cerneală subţire
cu fulgii de stele şi îngeri în noapte.
Vlagă şi limpede cuget, pornirilor coapte
Şi cinstea, la faţă, ca raza-n beteală.
Deasupra-ne-Duhul Cel Sfânt. Arhanghelul
Poarte prin paloş de foc, urletul ﬁarei – truﬁa
Şi-aducă-ne iarăşi iubirea de frate
lumina în glas, vrednicie
Şi crezu-n Răsplata Cerească
ce-n veacul de veci va să vie...

Maestrul Dionisie Vitcu este un actor cunoscut

Rugă pe malul râului tulbur

și îndrăgit de locuitorii Iașului.
A cucerit inima ieșenilor prin rolurile sale

Îndură-Te Maică, Prea Sfântă Fecioară,
Ai milă de noi cei slabi, oropsiţi,
A cerului rază de-Înalt ne coboară,
Copiilor noştri de-un neam plămădiţi.

jucate aproape jumătate de secol pe scena
Teatrului Național din Iași. Actor de teatru și
de film, profesor și parlamentar, maestrul
Dionisie Vitcu a publicat cărți de autor, dar și

Şi dă-ne putere s-ajungem pe val
Ne-adună-ntr-un trup pe toţi de o samă,
Credinţa zidească speranţa în noi,
Din veşnica Sfântă Biserica Mamă.

poezii în revistele „Timpul”, „Dacia Literară”,
„Convorbiri Literare”, „Poezia”, „Cronica”. Două
dintre poeziile-rugă către Tatăl Atoțiitorul și
către Preasfânta Fecioară, le dăruim, aici, spre
lectură, cititorilor noștri.
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:

edituradoxologia.ro

– în lunile ianuarie și februarie –

Muzica tăcută a pietrei. Sculptura ansamblului compoziţional
al bisericii Mănăstirii „Sﬁnţii Trei Ierarhi” din Iași
Mihail Gheaţău

Biserica Ortodoxă în luptă cu protestantismul,
în special cu calvinismul în veacul al XVII-lea,
și cele două sinoade din Moldova contra calvinilor
Melchisedec Ștefănescu
Ediţie îngrijită de: Dragoș Dâscă
Doi devin una.
Ghid creștin-ortodox pentru logodnă și căsnicie
Pr. Antonios Kaldas, Ireni Attia
Traducere: Radu Trandaﬁr
Tâlcuire la Epistola către Romani
Fericitul Teodoret al Cirului
Traducere: Diac. Ilarion M. Argatu

Hristos pătimind.
Operă dramatică la Pătimirile cele mântuitoare
ale Domnului nostru Iisus Hristos
Sfântul Grigorie de Nazianz
Traducere: Alexandru Iorga, Alexandru Prelipcean

Liturghia clipei
Gheorghe Simon

Canoane de mângâiere la vreme de boală
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
și Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Mavropous,
Mitropolitul Evhaitelor
Traducere: Laura Enache

Viaţa spirituală a marilor compozitori
de muzică clasică
Patrick Kavanaugh
Traducere: Lucian Filip

Mărturisirea ortodoxă a credinţei universale
și apostolice a Bisericii Răsăritene
Sfântul Ierarh Petru Movilă
Traducere: Prof. univ. dr. Traian Diaconescu
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Mihai Eminescu, cinstit de studenţii teologi ieşeni
n ziua de 15 ianuarie, studenţii anului al II-lea al masterului „Teoria şi practica
formării religioase”, din cadrul
Facultăţii de Teologie „Dumitru
Stăniloae” din Iași, l-au omagiat pe
marele poet prin câteva gesturi
creştineşti, româneşti şi omeneşti,
deopotrivă: i-au pomenit cu pioşenie numele, invocându-l în scurte
rugăciuni pentru iertarea păcatelor, au împărţit daruri în memoria
lui, au rostit versuri şi au mers la
statuia poetului de lângă Biblioteca
Centrală care îi poartă numele, dar
şi în Grădina Copou, la teiul său,
unde au aprins, simbolic, lumânări
şi şi-au amintit de marele poet.
Totodată, cu ocazia aniversării
a 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Biblioteca
„Dumitru Stăniloae” a Facultății de

Î

Teologie ieșene, sub coordonarea
doamnei director Virginia Popa, a
organizat și vernisat Expoziția omagială de carte „Porni Luceafărul. Creșteau în cer a lui aripe...”.
„Gândurile noastre sincere, dar
prea ancorate în cotidian, nu au
fost destul de aplecate asupra
cinstirii şi aducerii-aminte a ceea
ce a însemnat şi înseamnă poetul
şi poezia lui Eminescu. Cu toate

acestea, ideea cinstirii înaintaşilor
noştri şi a neuitării lor a luminat
suﬂetele studenţilor teologi masteranzi şi nu numai. Veşnică să-i ﬁe
amintirea şi pomenirea Domnului
Eminescu!”, a spus, cu ocazia acestui eveniment, prof. univ. dr. Carmen Maria Bolocan, cadru didactic
al Facultății de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași.

Atelier de lectură la Iaşi
epartamentul Pro Vita
din cadrul Sectorului de
Misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor a organizat miercuri, 22
ianuarie 2020, un atelier de lectură

D

intitulat „Spune-mi o poveste pentru
suﬂet”, la Şcoala Waldorf din Iaşi.
Povestitori au fost două tinere, Iuliana Pârvu şi Georgiana Nistor.
În cadrul acestui atelier, elevii
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clasei a III-a de la Liceul Waldorf din
Iași au făcut cunoștință cu Shok –
un model de prieten devotat și curajos – din povestea „Aventurile porcușorului de zăpadă”, scrisă de Iurii
Bazukevici. Povestea are un mesaj
profund despre prietenie și recunoștință, iar cele două ore de atelier
au fost un bun prilej de a valoriﬁca
prin discuții, jocuri dinamice, cântece și lucru în echipă ceea ce
transmite textul.
Departamentul Pro Vita îşi propune să organizeze pe viitor un training de formare „Spune-mi o poveste pentru suﬂet” la Iaşi, pentru
iubitorii de poveşti.

Educa]ie |

Program de Mentorat pentru elevii seminariști
din Arhiepiscopia Iașilor
n ziua de 6 februarie 2020, a
debutat la Centrul SocialCultural „Sfântul Ilie” de la
Miclăușeni o întâlnire de formare și
de evaluare a Programului de Mentorat, desfășurat în primul semestru
al acestui an școlar în seminariile
teologice din Arhiepiscopia Iașilor
și organizat de Sectorul Învățământ
al Arhiepiscopiei Iașilor. În cea de-a
doua zi a întâlnirii, invitat special a
fost Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan, care a săvârșit la primele ore ale dimineții Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii Miclăușeni, după care a participat la două
sesiuni de lucru.
În cadrul primei sesiuni a fost
propus un nou instrument de lucru
pentru activitatea mentorilor. În
cadrul celei de-a doua sesiuni, a
fost prezentat și dezbătut feedbackul primit de la elevii mentorizați, prin
intermediul unui chestionar aplicat
tuturor elevilor claselor a IX-a Teologie Pastorală. În cea de-a treia sesiune, câte doi mentori de la ﬁecare
seminar au prezentat o analiză
SWOT.
„Am binecuvântat acest demers
de mentorat ca pe o încercare, pe
lângă tot ceea ce se împlinește în
seminariile noastre teologice, de a
se insista ceva mai mult, dacă se
poate, și ca timp, și ca pricepere,
asupra tânărului seminarist, care
are o nevoie imensă de a ﬁ și ascultat de către cineva. Se întâmplă uneori ca al nostru cuvânt să nu prindă
rădăcină, în sensul de schimbare a
perspectivei, pentru că sunt alte
voci considerate, în special de adolescenți și tineri, mai puternice și mai
convingătoare. Nu trebuie neglijată

Î

însă nevoia acestor tineri de a ﬁ
ascultați; după cum am înțeles din
mai multe mărturii, această nevoie
este imensă. Ca să asculți pe cineva
cu adevărat presupune și să-l
cunoști, pe de o parte, și să încerci,
pe de altă parte, să împlinești ceea
ce este de fapt datoria ﬁecărui
creștin, anume de a ﬁ următor al lui
Hristos, adică să iei asupra ta
păcatele, slăbiciunile, durerile, nedumeririle, sentimentul de abandon
și toate cele asemănătoare ale semenului tău, în cazul de față ale elevului seminarist. Iar noi, ca preoți,
profesori și mentori, trebuie să avem puterea să ducem și greutatea
celuilalt”, a subliniat Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei în cuvântul
rostit către mentorii din seminarii.
În cadrul sesiunilor, psihologul
Smaranda Buju, lector universitar
la Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic din cadrul
Universității Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iași, le-a propus participanților noi metode și instrumente
pentru dezvoltarea Programului de
Mentorat, oferind totodată consiliere de specialitate pentru problemele pe care le întâmpină

aceștia în activitatea desfășurată.
„Au trecut trei luni de când am
demarat acest proiect de mentorat
în seminariile teologice din Arhiepiscopia Iașilor. Este un proiect destinat elevilor din clasa a IX-a, care
presupune o mai mare atenție din
partea corpului profesoral, și nu numai, o mai mare atenție din partea
instituției seminarului ca atare, cu
privire la integrarea duhovnicească,
comunitară, dar și intelectuală, a
acestor tineri în comunitățile seminariale. Mulți dintre elevi vin la seminarii cu așteptări și cu nădejdi de
vindecare lăuntrică și lucrurile
acestea trebuie pregătite, anticipate
și, bineînțeles, aplicate. Din acest
punct de vedere, am solicitat o întâlnire cu toți mentorii din seminariile
noastre, acum, la sfârșitul primului
semestru școlar, tocmai pentru a
evalua reacțiile tinerilor și ale mentorilor; am implementat o metodologie și anumite conținuturi și acum
ne-am adunat ca să vedem dacă au
funcționat și ce anume putem îmbunătăți”, ne-a explicat părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu,
consilierul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor.
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Bucurie prin pelerinaj pentru
şcolarii din Andrieşeni
n grup de elevi de la
Şcoala Generală „Gheorghe Ciobanu” - Andrieşeni, județul Iași, a avut bucuria
sâmbătă, 15 februarie 2020, de a
merge pentru prima dată într-un
pelerinaj. Itinerariul, care a cuprins
Catedrala Mitropolitană din Iaşi,
alături de mănăstirile „Sﬁnţii Trei
Ierarhi”, Galata, Cetăţuia şi Hadâmbu, a avut loc la iniţiativa Arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu. Activitatea, derulată sub genericul „Pelerinaj în cinstea Sﬁnţilor”, a reunit 50
de elevi care participă la sﬁntele
slujbe, care au rezultate bune la învăţătură sau care provin din familii
cu o situaţie materială precară.
La ﬁnalul pelerinajului a urmat o
masă caldă la Casa de Oaspeţi
„Sfântul Ierarh Spiridon” din Lunca
Cetăţuii. Aceasta a fost oferită de
Mănăstirea Hadâmbu, prin amabilitatea familiei Gorongea Constantin,
Maria şi ﬁica acestora, Irina. Copiii
au ajuns apoi la Mănăstirea Hadâmbu, unde s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului. Părintele stareţ Nicodim

U

Gheorghiţă, care le-a oferit tuturor
câte un dar, a mărturisit că prin intermediul pelerinajului la sﬁntele
mănăstiri a dorit să ofere o bucurie
şcolarilor din comuna Andrieşeni: „Îmi aduc aminte de pelerinajele pe care le organiza Şcoala
când eram elev în satul natal. Era o
bucurie deosebită să ajungem în
sﬁntele locaşuri şi la alte obiective
turistice. Am dorit ca prin intermediul acestui pelerinaj să oferim
posibilitatea copiilor din Andrieşeni
să se închine la racla Sﬁntei Cu-

vioase Parascheva şi să păşească în
câteva dintre mănăstirile oraşului
Iași”.
Dascălii care i-au însoţit pe copii
au remarcat cât de importante sunt
activităţile de recreere şi de documentare la obiectivele religioase. La
rândul lor, tinerii şi-au manifestat
recunoştinţa faţă de organizatorii
pelerinajului şi au menţionat ce le-a
atras atenţia mai mult pe parcursul
itinerariului. O parte dintre ei au
văzut pentru prima dată oraşul Iaşi
şi aşezările monahale vizitate.

Responsabilii de tineret ai Arhiepiscopiei Iașilor,
în Sfântul Munte Athos
esponsabilii de activități
cu tineretul ortodox, atât
de la Sectorul de Misiune,
Statistică și Prognoză Pastorală al
Centrului eparhial Iași, cât și ai protopopiatelor din cadrul Arhiepisco-

R

piei Iașilor, au mers, în perioada 1015 februarie 2020, într-un pelerinaj
în Sfântul Munte Athos. Pelerinajul
a fost organizat de către Departamentul Misiune pentru Tineret al
Sectorului de Misiune, Statistică și
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Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor. Însoțitorul grupului a fost
părintele consilier, Arhimandritul
Nicodim Petre.
Scopul pelerinajului a fost identiﬁcarea unor modalități noi de a-i ð

Tinerii Bisericii |

ð invita pe tineri în Biserica Mântuitorului nostru, potrivit preocupărilor
lor, a inﬂuențelor lumii și a ofertelor
propuse de societatea laică. Grupul
de pelerini a vizitat următoarele
mănăstiri, schituri și chilii: SimonoPetra, Grigoriu, Dionisiu, Sfântul Pavel, Sfânta Ana, Chilia Sfântului Iosif
Isihastul, Marea Lavră, Prodromul,
Chilia Sfântului Atanasie, Izvorul
Sfântului Atanasie, Filotheu, Iviron,
Izvorul „Aghiasma Maicii Domnului”,
Stavronichita, Sfântul Ilie, Vatoped,
Lacu, Rusicon.
Aceștia au avut ocazia de a vorbi
cu Părintele Macarios Simonopetrinul și cu Părintele Atanasie, egumenul Schitului românesc Prodromu. Părintele Macarie le-a vorbit despre viața monastică, dar și despre
viața în lume și a accentuat că pentru ambele moduri de a viețui în
Domnul este prioritară rugăciunea,
întrucât doar prin rugăciune putem
„dibui” Adevărul, printre toate ofertele prezentate ca „adevărate” ale
lumii, în general. Un părinte din grup
a întrebat: „Cum am putea să

comunicăm mai eﬁcient cu tinerii,
având în vedere faptul că mulți
folosesc excesiv gadget-urile, care
diminuează atenția, concentrarea
etc?”. Părintele Macarios a răspuns
că acestea fac acum parte din viață,
iar Biserica dintotdeauna a fost
provocată să găsească soluțiile cele
mai potrivite pentru a-i ajuta pe oameni. Să ne adresăm tinerilor prin
intermediul acestora, dar liberi de
ele, cu respectarea limitelor! La întrebarea „Ce am putea face pentru
tineri, ca ei să participe mai des și
activ la Sfânta Liturghie?”, părintele
a răspuns că tinerii se plictisesc și
devin indispuși în cadrul slujbelor
lungite inutil (predici și cântări prea
lungi). Aceasta se adaugă la oboseala acumulată de ei în timpul
săptămânii precedente. A nu ne
gândi la acest aspect este „antipastoral”. „Cum înțelegeți faptul că neoprotestanții reușesc să-i atragă pe
tinerii noștri și să le «vindece» patimile?”, a întrebat altcineva din
grup. Tinerii au nevoie de un cadru
în care să se comporte activ și în

care să ia și ei decizii, pentru a dezvolta un anumit domeniu. Ei au
nevoie de „entuziasm” și de spații de
implicare, a răspuns părintele.
De asemenea, Părintele Atanasie a vorbit pelerinilor ieșeni despre
Schitul românesc Prodromu, despre anul 1978, când dânsul a ajuns
aici împreună cu Părintele Petroniu
Tănase și cu alți trei părinți din țară,
despre starea dureroasă în care se
aﬂau biserica, chiliile și puținii viețuitori: cinci părinți bătrâni, neputincioși. Apoi, a vorbit despre marii ctitori români, domnitori (Sﬁnții Ștefan
cel Mare și Neagoe Basarab, Petru
Rareș și Mihai Viteazul etc.), care au
întreținut mănăstirile și schiturile
din Sfântul Munte timp de peste 300
de ani. Părintele egumen a accentuat că Maica Domnului, prin Icoana
„Prodromița”, le este stareță și toată
obștea se simte sub ascultarea și
ocrotirea ei. (Pr. Manuel Dorneanu,
responsabil de activitățile de tineret
din Protopopiatul Ceahlău)
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Pelerinaj la Roma pentru studenții Masterului de Misiune
tudenții anului al II-lea al
Masterului de Misiune și
Slujire Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iași, ghidați
de Părintele arhimandrit Hrisostom
Rădășanu, consilier al Sectorului de
Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor,
au efectuat în perioada 17-21 februarie 2020, un pelerinaj în capitala
Italiei, Roma, vizitând obiectivele religioase și turistice principale. Cu
această ocazie, tinerii masteranzi
s-au rugat la mormintele Sﬁnților
Apostoli Petru și Pavel, au vizitat
monumentele istorice romane și au
săvârșit Sfânta Liturghie în catacombele Priscilei. În aceste zile,
studenții au vizitat Cetatea Vaticanului dimpreună cu Muzeul Vaticanului și Castelul Sant’Angelo, au
călătorit la pas prin centrul istoric al
Romei, au vizitat bazilicile „Santa
Maria Maggiore”, „Santa Maria in
Trastevere” și „San Paolo”.
Părintele masterand Cosmin
Brînză ne-a declarat că acest peleri-

S

naj a reprezentat o investiție în viitoarea sa pastorație: „Am trăit o
experiență extraordinară, atât prin
faptul că am fost împreună, grupul
Masterului de Misiune și Slujire
Pastorală, iar pe de altă parte, încărcătura culturală și spirituală a
capitalei Italiei ne-a impresionat. În
aceste zile am vizualizat creații artistice sacre, bizantine și romane, am
gustat din atmosfera culturală și
socială a Romei”.
Masterandul Bogdan Codreanu
a aﬁrmat că în cadrul activității a
înțeles mai bine cum s-a dezvoltat
Biserica în primele secole: „Călătoria alături de colegii mei la Roma a
fost o experiență deosebită. Am
avut ocazia de a descoperi originile
creștinismului, modul în care acesta
s-a dezvoltat și cum au apărut primele biserici. Am înțeles care sunt
motivațiile din spatele acestor construcții. Creștinii – chiar dacă au trecut printr-o perioadă de încercare –
au continuat să participe la cult, nu
s-au îndepărtat de credință și și-au
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cultivat dragostea față de Dumnezeu”.
Părintele Lucian Filip, directorul
Centrului de Formare Continuă al
Arhiepiscopiei Iașilor, a arătat că în
această călătorie s-a putut realiza
un contact direct cu Sﬁnții Apostoli
și cu tradiția Bisericii primare: „Prin
acest pelerinaj ni s-a permis să reﬂectăm asupra contextului lingvistic, istoric și cultural latin pe care îl
moștenim sau cu care ne-am intersectat de-a lungul istoriei. Impresiile
cu care ne-am întors din acest
pelerinaj au fost variate, cert este că
majoritatea au fost mișcați de
încărcătura duhovnicească pe care
o poți simți atunci când ai șansa de
a participa la oﬁcierea Dumnezeieștii Liturghii în catacombe. Este
covârșitor și totodată impresionant
ca după 8-9 ani de teologie să
ajungi în fața mormântului Sfântului
Pavel și să citești fragmente din
epistolele lui”.
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Acţiune ﬁlantropică a Fundaţiei Umanitare „Omenia”
undaţia Umanitară „Omenia” din Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, a oferit luni, 13 ianuarie 2020,
daruri celor şapte familii pe care le
monitorizeză de mai mulţi ani.
Acestea locuiesc în satele Scânteia,
Urşiţa, Poieni, Corneşti şi Mironeasa
din judeţul Iaşi, iar trei dintre acestea au fost sprijinite de către

F

fundaţie la ridicarea unei case.
Acţiunea ﬁlantropică s-a desfăşurat
la iniţiativa membrului fondator al
Fundaţiei „Omenia”, Florin Strugaru. „Scopul acţiunii a fost acela de a-i
ajuta să depăşească situaţia de
criză, întrucât sunt familii sărace şi
numeroase. Prin această acţiune,
fundaţia noastră doreşte să sensibilizeze şi să îi determine pe toţi oa-

menii cu suﬂet mare să îşi ajute
aproapele şi să ﬁe alături de familiile
nevoiaşe în cele mai grele momente. Dacă toţi am încerca să-i
ajutăm pe ceilalţi, poate nu ar mai
exista suferinţă pe pământ”, a menţionat Alexandra Rusu, preşedinta
Fundaţiei Umanitare „Omenia”.

Un nou proiect „Cutia cu papucei” pentru copiii din Bicaz
nouă ediție a programului „Cutia cu papucei pentru Ei” s-a
desfășurat joi, 16 ianuarie 2020, în
orașul Bicaz din județul Neamț. În
cadrul activității, 53 de copii de la
Școala Gimnazială „Regina Maria”
– Bicaz au primit ghetuțe de iarnă,
cu sprijinul voluntarilor de la
Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași,

O

alături de „Saint Paraskeva Orthodox Charity”, coordonată de Mariana Cuceu, și Societatea Studenților Stomatologi Iași.
„Suntem bucuroși că am reușit
să dăruim 53 de perechi de încălțăminte pentru cei mici și mari,
elevi în cadrul Școlii Gimnaziale «Regina Maria». De asemenea,
ne-a surprins în mod plăcut orga-

nizarea și coordonarea consiliului
profesoral și modul cum se desfășoară activitățile educative. Aducem mulțumire partenerilor noștri:
Saint Paraskeva Orthodox Charity
– Chicago, Societatea Studenților
Stomatologi din Iași și părintelui
Gheorghe Mihalache pentru binecuvântare”, a declarat Cristian Butnărașu, coordonator voluntari CSN.
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Compozitorul și dirijorul Doru Morariu a trecut la cele veșnice
e data de 21 februarie
2020, Doru Morariu, dirijor
al Corului Academic al
Filarmonicii din Iași, a trecut la cele
veșnice. Din noiembrie 1990, Doru
Morariu a fost dirijorul Corului „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de
Stat din Iași. El a fost un reviriment
incontestabil în istoria corului, care
a adus notorietate nedezmințită
deopotrivă ansamblului și instituției
muzicale din Iași, în țară și peste
hotare.
Născut în 1951, la Reșița, Doru
Morariu a urmat studiile muzicale la
Liceul „Ion Vidu” din Timișoara și la
Universitatea de Muzică din București. A studiat dirijatul coral cu profesorii Dumitru D. Botez, Silvia Secrieriu, Petre Crăciun și Dorin Pop.
În 1974 s-a întors în orașul natal,
Reșița, unde a activat intens ca dirijor al Corului de copii și al Corului
de cameră „Miorița”. Rezultatele nu
au întârziat să apară. Cu cele două
grupuri, dirijorul Doru Morariu a făcut turnee în Italia, Franța și Austria,
iar participările la diverse festivaluri
și concursuri i-au adus mai multe
premii internaționale. În perioada
1976-1990 a organizat cursuri periodice de dirijat coral. De asemenea,
a înﬁințat și coordonat Festivalul
Coral „Iosif Velceanu” de la Reșița.
În 1984 a înﬁințat Concursul de creație corală „Nicolae Ursu”.
Din noiembrie 1990, Doru Morariu a devenit prin concurs dirijor al
Corului „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat din Iași, împreună cu
care și-a continuat activitatea muzicală de succes până de curând.
În 1991 a înﬁințat Corul de copii
„Angeli” al Studioului Radio Iași, pe
care l-a condus până în 1993. În
1993 a înﬁințat Corul de copii al postului de televiziune „Europa-Nova”

P

din Iași, cu care a susținut concerte
și a realizat înregistrări audio și
video.
Doru Morariu a fost de asemenea compozitor, creația sa cuprinzând lucrări corale și vocal-instrumentale, unele dintre ele ﬁind distinse cu premii de creație.
Înzestrat cu un autentic talent
muzical, cu o deosebită capacitate
de comunicare artistică, eﬁciență și
entuziasm, dirijorul Doru Morariu a
reprezentat o incontestabilă personalitate artistică în viața muzicală
românească actuală. Prin prezența
sa la pupitrul Corului Academic al
Filarmonicii, ansamblul artistic ieșean a devenit, în ultimele trei decenii, unul dintre primele în ierarhia
valorică românească. Sub conducerea sa, Corul Filarmonicii „Moldova”
a semnat înregistrări radio, TV și pe
disc, nenumărate concerte în Iași, în
țară și peste hotare: în Germania,
Italia, Olanda, Polonia, Spania, în săli
celebre precum „Concertgebouw”
din Amsterdam, „De Doolen” din
Rotterdam, „Gewandhaus” din
Leipzig, „Alte Oper” din Frankfurt, la
Stuttgart, Haga, Eindhoven, Utrecht,
Baden-Baden etc.
În ultimele trei decenii, corul a
cunoscut un reviriment spectaculos.
A fost un proces asemănător cu cel
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al nașterii „orchestrei super” a lui Ion
Baciu, din anii ’68-’77. Dirijorul Doru
Morariu s-a dovedit un veritabil
„strateg” în această privință. Opțiunile sale în privința formei tehnice și
artistice a coriștilor au fost decise,
treptate și ireversibile. Ca și Baciu cu
trei decenii în urmă, Doru Morariu a
creat mai întâi o punte între Filarmonică și Universitatea de Arte din Iași,
de unde a atras voci noi, studenți și
absolvenți. A lărgit și diversiﬁcat apoi
considerabil repertoriul coral și vocal-simfonic, ajungând în scurt timp
ca programele prezentate să capteze admirația publicului și artiștilor
colaboratori în același timp.
Toți cei care l-au urmărit îndeaproape și i-au stat alături în epoca
ieșeană a vieții sale artistice resimt
dureros neașteptata sa dispariție.
Ne rămân amintiri, înregistrări, regrete!
În cadrul Sﬁntei Liturghii din 22
decembrie 2019, IPS Părinte Teofan
i-a oferit, în semn de prețuire pentru
activitatea sa, Crucea Moldavă, cea
mai înaltă distincție în Mitropolia
Moldovei și Bucovinei, pentru laici.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!
(Prof. univ. dr. Carmen Chelaru,
secretar muzical al Filarmonicii
din Iași în perioada 1987–2016)
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