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Î
n cadrul şedinţei de lucru a

Sfântului Sinod, ce a avut loc

în ziua de 25 februarie 2021 în

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din

Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia

Preafericitului Părinte Patriarh Da -

niel, Părintele Arhimandrit Nichifor

Ho ria, Exarhul administrativ și Stare -

ţul Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din

Iași, a fost ales Episcop vicar al Ar hi -

episcopiei Iașilor.

În deschiderea lucrărilor Sfân tu -

lui Sinod, în prezența Părintelui Pa tri -

arh Daniel și a celorlați ierarhi, Prea -

sfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhi -

e reu vicar al Episcopiei Orto do xe Ro -

mâne a Spaniei și Portugaliei, a să vâr -

șit o slujbă de Te-Deum în Sa la „Eu -

ro pa Christiana” a Palatului Patriar hiei.

Părintele Arhimandrit Nichifor Horia, noul Episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Iașilor

În după-amiaza zilei de 2 februarie 2021, la reședința mitropolitană

din Iași s-a întrunit, în şedinţă de lucru, sub preşedinţia IPS Părinte

Mitropolit Teofan, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la care au

participat IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, și

PS Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și

Rădăuților.

În cadrul ședinței a fost aprobată tematica pentru obținerea gradu-

lui I în preoție, au fost discutate unele probleme disciplinare, precum și

alte subiecte ce țin de viața bisericească din Moldova. De asemenea, în

cadrul aceleași întruniri au fost avizate propunerile în vederea alegerii

de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a Episcopului vicar

al Arhiepiscopiei Iașilor. Au fost propuși doi candidați: Părintele

Arhimandrit Nichifor Horia, Stareţ al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din

Iași şi Exarh administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, şi

Părintele Arhimandrit Ioan Harpa, Stareţ al Mănăstirii Popăuţi din

Botoșani și Exarhul mănăstirilor din zona Botoşanilor. (Biroul de presă

al Arhiepiscopiei Iașilor)
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ð În continuare, membrii Sfântului

Sinod l-au ales prin vot secret pe

Preacuviosul Părinte Arhimandrit

Ni chifor Horia ca Episcop vicar pen -

tru Arhiepiscopia Iașilor, cu 40 de

voturi din 49 de voturi valid expri-

mate. Noul Episcop vicar ales va

purta titulatura Preasfințitul Părinte

Nichifor Botoșăneanul.

Patriarhul României l-a felicitat

pe noul ales în demnitatea de Epis -

cop vicar, apreciind pregătirea inte-

lectuală şi experiența duhovniceas -

că și administrativă. Arhimandritul

Nichifor Horia a mulţumit Preafe ri ci -

tului Părinte Patriarh Daniel pentru

încrederea acordată, Înaltpreasfin -

ţi tului Părinte Mitropolit Teofan

pen  tru chemarea la slujirea arhie-

rească, precum şi tuturor membri-

lor Sfântului Sinod:

Preafericite 

Părinte Patriarh Daniel,

Înaltpreasfințiile și 

Preasfințiile Voastre,

Vă mulțumesc pentru acest vot

de încredere spre slujirea ce-mi

este pusă înainte, slujire pe care o

primesc cu bucurie și cu nădejde.

Cu nădejde pentru că, deși știu că

această slujire este cea mai grea

și cea mai înaltă ce poate sta pe

umerii unui călugăr, știu că ajuto-

rul și puterea lui Dumnezeu sunt

pe măsura acestei ascultări și ins -

pirația Sa este în fața celor ce slu-

jesc Lui cu smerenie. Aceasta este

nădejdea cu care mă îndrept către

noua slujire. Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Patriarh, în lu -

na februarie, în urmă cu 25 de ani,

în Catedrala Mitropolitană din Iași

primeam, prin punerea mâinilor

Preafericirii Voastre, harul preoției

și ascultarea de a sluji la biserica

Mă năstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, 

Absolvent a două facultăți, doctor în Teologie Liturgică, Stareț

al celei mai cunoscute mănăstiri din Iași și Exarh administrativ al

Arhiepiscopiei Iașilor

Arhimandritul Nichifor Horia s-a născut pe 14 noiembrie 1967, la

Brăila. Între anii 1982-1986 a urmat cursurile Colegiului Naţional

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău, iar între anii 1988-1993 a fost

student la Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Spe cia -

lizarea „Maşini Termice”, ingineri zi. A finalizat cursurile cu teza de

licen ţă „Proiectarea motorului cu ardere internă MAN, 6 cilindri în linie”.

Între anii 1993-1997 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă

„Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Secţia Pastorală, unde a obţinut diploma

de licenţă prin prezentarea tezei „Relaţia părinte-fiu duhovnicesc în

Patericul Egiptean”.

În anul 1993 a fost închinoviat la Mănăstirea Sihla din judeţul

Neamţ, iar în 1995 a fost tuns în monahism. Un an mai târziu a fost hiro-

tonit ieromonah de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
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ð biserică preafrumoasă încărcată

de istorie, mănăstire ce se afla de

puțin timp la reîntemeierea obștii

care este și acum și s-a creat, ast-

fel, o legătură de suflet cu această

biserică, cu această obște, legă-

tură pe care ați întărit-o prin nu-

mirea mea ca stareț al Mănăstirii

„Sfinții Trei Ierarhi”, în urmă cu 13

ani. Ați fost alături în slujba de tai -

nă a călugăriei mele, bine cuvân -

tându-mă și alegându-mi numele.

Pen tru toate acestea vă mulțumesc

cu adâncă recunoștință și vă în -

cre dințez, Preafericirea Voastră, de

întreaga ascultare și cinstire cu

ca re sunt dator.

Înaltpreasfințite 

Părinte Mitropolit Teofan,

În urmă cu 13 ani primeam as-

cultarea de Exarh al Arhiepis co -

piei Iașilor, o ascultare grea, care,

alături de ascultarea de Stareț al

Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, a

însemnat și povară, și provocare,

dar în același timp și o lărgire a

inimii și a înțelegerii. M-ați îndem-

nat și ați stăruit să finalizez stu-

diile doctorale, care au adus un

plus de bucurie și de înțelegere

slu jirii mele. Vă mulțumesc, Înalt -

prea sfinția Voastră, pentru toată

încrederea pe care mi-ați arătat-o

și cu care m-ați sprijinit și pentru

toată răbdarea pe care ați avut-o

în lucrarea pe care am săvârșit-o

și, mai ales, pentru încrederea de

a mă chema în această zi la înalta

treaptă de Episcop vicar, slujire în

fața căreia cer lui Dumnezeu să-mi

dăruiască pricepere și hărnicie,

dar mai ales să îmi păstreze duh

de ascultare și de smerenie până

la sfârșit, ca să se împlinească în

această lucrare cuvântul psalmis-

tului care zice că, acolo unde este

unire a poruncit Dumnezeu bine-

cuvântarea și viața până în veac

(Psalmul 132, 3).

Scaunul de Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Ia șilor a rămas va-

cant în urma alegerii de către

Sfântul Sinod, în data de 21 iulie

2020, a Preasfințitului Părinte Calinic

Botoșăneanul ca Arhie pis cop al

Sucevei și Rădăuților.

Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi

Bucovinei, pe seama Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. În anul 2001,

a fost numit egumen la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”, iar în anul 2004

a fost hirotesit Protosinghel. În perioada martie-iulie 2007, a fost secre-

tar la Sectorul exarhat al Arhiepiscopiei Iaşilor, în anul 2008 este numit

Stareţ al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, iar în anul 2009 a primit rangul

de Arhimandrit. În 2008 s-a înscris la studiile de master la Facultatea de

Teologie Ortodoxă din Iaşi, iar în anul 2010 a susţinut lucrarea de diser-

taţie „Metode şi mijloace pastorale utilizate de Sfântul Nicodim

Aghioritul şi de Părintele Petre Vintilescu”. Între anii 2013-2016 a urmat

cursurile Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru

Stăniloae” din cadrul Uni ver sităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, teza de doctorat

fiind intitulată „Practica exorcizării în Biserica Ortodoxă. Aspecte litur-

gice, canonice şi pastorale” și realizată sub coordonarea Părintelui prof.

univ. dr. Viorel Sava. Aceasta a fost sus ți nută public pe 20 septembrie

2018. Calificativul acordat de către comisia de doctorat la finalul şedin-

ţei publice a fost „Excelent”, iar teza a văzut lumina tiparului la Editura

Doxologia anul trecut. Tot în calitate de unic autor, a publicat la Editura

Doxologia în 2013 volumul „Duhovnicia Patericului”. Totodată, a publi-

cat peste 30 de articole științifice în reviste sau volume colective, în țară

și străinătate, atât în limba română, cât și în franceză, fiind invitat de-a

lungul timpului la numeroase conferințe și emisiuni radio și TV.

Din luna februarie 2009, arhimandritul Nichifor Horia este Exarhul

mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor.

Ca un fapt inedit, Părintele Arhimandrit Nichifor Horia a obţinut în

2019 premiul special al publicului la faza naţională a Concursului inter-

naţional „Ma thèse en 180 secondes”, organizat de AUF (Agence Uni -

ver sitaire de la Francophonie). A fost pentru prima dată când un teolog

a ajuns în faza naţională a acestui concurs, care la noi în ţară s-a aflat la

a treia ediţie. Noul ierarh ales a finalizat de-a lungul timpului și cursuri

de perfecţionare a muzeografilor şi ghizilor din muzeele bisericeşti,

cer tificatul fiind eliberat de Secretariatul de Stat pentru Culte – Direcţia

Relaţii Culte. Alte cursuri absolvite îi atestă competenţele de formator

adulţi și de antreprenor, certificările fiind eliberate de Ministerul Muncii

şi Familiei şi Protecţiei sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Inovării.
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D
e ani buni ne-am deprins

să sărbătorim ziua de 24

ianuarie în condiții bune

cu bucurie, cu decență și cu încre-

dere. Cu toate acestea, în acest an

nu mai este chiar așa, pentru că

pen tru prima oară din anii 1950,

când am trăit etapa proletcultistă și

când sărbătoarea Unirii era de-a

dreptul interzisă, nu mai putem

mar ca așa cum se cuvine sărbătoa-

rea Unirii. 

De data aceasta, cauza res tric -

țiilor nu este ideologia de extremă

stângă ca atunci, ci într-un cata-

clism natural care a venit asupra

planetei și pe care ne-am deprins

să-l numim pandemie. Acum ame -

nin țarea plutește în aer. Atunci, în

obsedantul deceniu, cei care cân-

tau și jucau Hora Unirii la 24 ianua-

rie nu erau amenințați de vreo boal ă,

ci erau arestați și închiși de către

autorități. Am fost martor la mărturi-

sirea unui profesor de istorie care,

pomenind numele lui Cuza, a fost

arestat în acei ani. 

Dincolo de toate aceste avata-

ruri, istoricii au menirea să stabi-

lească adevărul și să nu-l optureze

cu pretexte variate. Unirea de la

1859 s-a făcut în condițiile date din

Europa. Cele două state românești

nu mai aveau viitor dacă rămâneau

separate. Agregarea statală pe cri-

terii etnice și naționale nu au inven-

tat-o românii, ci popoarele din Eu -

ropa Occidentală. Unirea Moldovei

și Țării Românești vine ca o urmare

firească a unității etnice a românilor.

Spun asta pentru că dincolo de

orice observații care se fac astăzi,

Unirea trebuie privită dinspre sufle-

tul românilor. Noi putem lua seama

la aceste observații, la ideile pe care

le exprimă unii în spațiul public refe-

ritoare la marile puteri și la rolul lor

în înfăptuirea Unirii, la anumite

organizații internaționale și la frus-

trarea pe care ar fi simțit-o unii mol-

doveni pentru că s-a stabilit până la

urmă capitala țării la București. În le-

gătură cu toate acestea trebuie să

luăm aminte.

Dacă nu ar fi fost vorba de un act

al națiunii române ca să intrăm în jo-

cul istoriei contrafactuale, atunci la

rigoare s-ar fi putut uni Țara Româ -

nească cu Serbia sau cu Bulgaria,

de exemplu. Intelectualii noștri, spre

cinstea lor, într-adevăr au potențat

unitatea românească, dar nu au pu-

tut-o crea ei. Ei au întărit conștiința

națională, dar nu au făurit-o ei. Sigur

că anumite puteri străine, din cele

șapte mari puteri, dintre acestea

mai ales Franța, Piemontul și Prusia,

au agreat Unirea, dar nu au făcut-o

ele. Iar dacă au agreat-o, aveau și in-

terese proprii. La fel s-a întâmplat și

cu anumite organizații internațio na -

le, cum a fost masoneria. Ele au pu-

tut influența, dar nu au putut crea.

Dacă nu erau românii români și dor-

nici de unire, dacă nu ajungeau ei,

Ziua Unirii Principatelor Române

Acad. Ioan Aurel-Pop, 
Președintele Academiei Române
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românii, la concluzia, de la Mihail

Ko  gălniceanu până la moș Ion Roa -

tă, că Unirea face puterea, orice

forță străină și orice sforțare din

afară ar fi rămas de prisos. 

Sigur că au fost și anumite frus-

trări în Moldova, mai ales între mol-

dovenii de viță, pentru ieșenii care

pierdeau pentru orașul lor drag ve-

chiul atribut de capitală, dar mulțu -

miții erau mai mulți decât nemul țu -

miții. Echilibrul a fost aproape per-

fect. Să ne gândim că dacă Domnul

ales a fost moldovean, în schimb ca-

pitala a fost fixată în Muntenia. Dacă

cel mai valoros prim-ministru a fost

moldovean, și mă gândesc la Ko găl -

niceanu, în schimb mai mulți mi niș -

tri din guvern, capabili, au fost de la

sud de Carpați. Prima Universitate

modernă a fost stabilită, inaugurată

și a avut carieră excepțională la Iași,

în 1860, și abia a doua s-a întemeiat

la București în 1864. Prima mișcare

de europenizare, de modernizare a

României, după ce Maiorescu for-

mulase teoria formelor fără fond, s-a

întemeiat la Iași prin faimoasa socie-

tate Junimea și prin Convorbirile Li -

te rare. Câte alte exemple am putea

da de pendulare și de echilibru între

Iași și București, tocmai ca lucrurile

să fie acceptate de cât mai mulți.

Au pierdut niște demnitari mol-

doveni niște funcții și avantaje, dar

s-a câștigat o țară mare și puternică.

A fi făcut atunci o Românie federală

sau bazată pe o largă autonomie a

Moldovei-Munteniei-Olteniei sau nu -

mai a celor două provincii istorice

câte erau atunci, era o utopie. Mai

mult, ar fi fost un act de iresponsabi-

litate. Separarea istorică a celor do -

uă țări, a Moldovei și Țării Româ -

nești, a fost cauza multor nenorociri

ale românilor. Secolul al XIX-lea nu-

mit de foarte mulți istorici secolul

națiunilor sau al naționalităților, ple -

da peste tot pentru unitate deplină,

pentru eliminarea dezbinării și a ori-

căror fisuri ale ei. 

Multe dintre marile puteri ar fi

vrut federalizarea României, pentru

că mizau pe slăbiciunea ei, pe forța

lor de dominare care era mult mai

u șor de exercitat în lipsa unității.

Știm cu toții, convenția de la Paris

din 1858 care a preconizat o fede -

rație. Chiar numele ei spunea acest

lucru: Principatele Unite ale Mol do -

vei și Țării Românești. O federație

însă pe care elita românească res-

ponsabilă de atunci a respins-o, pe

temeiul hotărârilor înțelepte ale a -

du nărilor Ad-Hoc din 1857. Acestea

au cerut clar un stat unitar numit

România. 

A susține că autonomia sau se-

pararea parțială ar fi fost necesară

din cauza marilor deosebiri dintre

munteni și olteni, pe de o parte, și

moldoveni, pe de altă parte, nu este

altceva decât o lozincă post factum

fără legătură cu epoca și cu realita-

tea. Oare crede cineva că lombarzii

erau exact la fel cu italienii din Cam -

pania sau florentinii erau identici cu

genovezii? Și, totuși, s-a făcut Italia

unită cam în același timp în care s-a

făcut România. Locuitorii din Bre -

tagne erau chiar de altă origine de-

cât restul francezilor. Cei din Nor -

mandia în raport cu cei din Savoia

erau mult mai diferiți decât moldo-

venii față de munteni și, cu toate

acestea, s-a făcut Franța unită și

cen tralizată. Orice țară unitară mo-

dernă cu suprafață ceva mai mare

s-a înfăptuit din unirea unor ramuri

etnice distincte, a unor provincii di-

ferite și adesea rivale; a unor provin-

cii care au luptat între ele de-a lun-

gul timpului; care au fost inamice

de-a lungul istoriei. 

Alexandru Ioan Cuza a fost

Dom nul nostru providențial pe care

nu greșelile lui l-au răsturnat, ci fap-

tele lui cele bune și mari, cum a re-

marcat încă din epocă Mihail Kogăl -

niceanu. Un dictator, pentru că s-a

spus despre Cuza că a instaurat un

regim autoritar, nu pleacă din țară

fără să spună: „Să dea Dumnezeu

să-i meargă țării mai bine fără mine,

decât cu mine.” Domnia autoritară

de după 2 mai 1864 nu are nimic de-a

face cu dictatura, iar secularizarea ð
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mult de străini decât de români, deși

a lovit în interesele Bisericii, a fost

înțeleasă, acceptată și justificată de

către cei mai luminați ierarhi ai noș -

tri. Nu întâmplător după mulți ani

Patriarhia Română și Academia Ro -

mână organizează în ziua de 24 ia-

nuarie, la îndemnul Preafericitului

Pă rinte Daniel, sărbătoarea Unirii și

cinstirea personalității Principelui

Alexandru Ioan Cuza nu oriunde, ci

chiar pe Dealul Mitropoliei, la câțiva

pași de vechea Catedrală Mitro po -

litană, acum Patriarhală, acolo unde

chiar s-a decis marele act și unde a

avut loc dubla alegere. 

Unirea țărilor române prin care

s-a format România, nu a fost un joc

al imaginației în care să vină fiecare

cu o părere, cu o găselniță, cu o pro-

punere de înnoire ca să nu se plicti-

sească ascultătorii sau cititorii. Uni -

rea noastră a fost actul politic fun-

damental prin care românii s-au ri-

dicat la maturitatea necesară sinte-

zei proprii, dar prin care s-au aliniat

și la cerințele comandamentelor

eu ropene. Toate popoarele europe -

ne și-au construit state naționale

sub forme centralizate sau federale,

ori sub altă formă, și și-au consoli-

dat statele lor existente mai ales în

secolul al XIX-lea și la începutul se-

colului al XX-lea. Cel mai intens s-a

întâmplat acest lucru între 1848 și

1918, când am avut și noi un pro-

gram coerent de țară făcut de ma-

rea și conștienta generație a revo -

luției noastre.

La finele Primului Război Mon -

dial au căzut patru imperii europene

sau parțial europene: Austro-Ungar,

Ger man, Otoman și Rus. Toate aces -

tea nu le-au determinat și nu le-au

putut provoca românii, ci a fost mer-

sul istoriei de așa natură. Po poarele

sud-est europene care au trăit se-

cole de-a rând sub domi nații sau

suzeranități străine nu s-au putut eli-

bera doar pe jumătate, ci au urmărit

să înfăptuiască edificii statale traini -

ce, solide, centralizate, ca re să poa -

tă participa la concertul european. 

În 1859, și după această dată, ro-

mânii au respectat deciziile marilor

puteri, luate la Congresul de Pace

de la Paris din 1856 și apoi la Con -

ferința de la Paris din 1858, dar și-au

luat și soarta în propriile mâini prin

efortul cumpătat al unei elite poli-

tice remarcabile. Dubla alegere a lui

Cuza, recunoașterea acesteia, de -

să vârșirea Unirii și unificarea în timp

record a instituțiilor celor două țări,

de la armată până la fiscalitate, ma-

rile reforme din anii 1863-1864-1865,

aducerea Prințului străin după voia

adunărilor Ad-Hoc, proclamarea și

recunoașterea independenței de

stat, toate acestea nu au fost deloc

daruri ale marilor puteri, nici ale al-

tor străini și nici ale hazardului. 

La 24 ianuarie 1859 românii au

pus marile puteri care chiverniseau

Europa în fața faptului împlinit. Po -

litica aceasta, chiar numită, a faptu-

lui împlinit este de fapt politica bine-

lui și a interesului național, pe care

marii oameni de stat de atunci au

știut să o împlinească. Ei nu au fost

zei, nu au fost perfecți, s-au invidiat,

s-au atacat, în dueluri verbale și

scrise, în pamflete sau în epigrame,

dar au știut când și cum să constru-

iască nu numai case, palate, dru-

muri, căi ferate, porturi și silozuri, ci

au știut să construiască și țara ro-

mânească. Fie și numai pentru

această vocație a lor, transformată

din idee în faptă, se cuvine să lăsăm

ranchiuna deoparte, ironia și teribi-

lismul demolator să le uităm, să

luăm pilda acestor conducători și să

construim și noi. 

În aceste momente de sărbă-

toare, la 162 de ani de la dubla ale-

gere a Domnului Unirii, avem dato-

ria să medităm la faptele acestor

arhitecți de țară și să celebrăm

amintirea lor cu privirea îndreptată

spre viitorul României.         
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Ne aflăm în Biserica Mănăstirii

„Sfinții Trei Ierarhi”. Părinte stareț

este aici o bucățică de rai în mijlo-

cul lumii. Este greu sau ușor să fii

călugăr în centrul orașului?

În zilele noastre în lume, fie în

oraș, fie în proximitatea satului este

greu, cu atât mai mult cu cât există o

presiune a informațiilor, o presiune

a cunoașterii pe care lumea mona-

hală nu a cunoscut-o. În mijlocul

ora șului lipsește poate și acea îm -

brățișare a pădurii, a liniștii din aer

care te încarcă și care te ajută să fi

mai aproape de Dumnezeu prin

însăși proximitatea naturii. În oraș

este mai greu, uneori prin zgomote

greu de dus, alteori prin poluarea pe

care o simți, alteori prin mulțimea

pelerinilor, dar și al turiștilor care se

raportează la mănăstire ca la un

muzeu și care vin cu ochiul turistu-

lui ce caută frumusețea estetică și

mai puțin taina locului și mesajul pe

care ctitorul a dorit să-l transmită.

Desigur că în orice loc putem pier -

de aceste taine de întâlnire, dar în

biserică cu atât mai mult atunci

când nu venim gândindu-ne în pri-

mul rând la aceasta. Urmând per-

spectiva prezentată, putem spune

că întotdeauna i-a fost mai greu mo-

nahului în oraș. Putem însă vorbi de

mănăstiri, cum este vechiul Studion,

care aveau o lucrare în mijlocul

orașului, dar oarecum mai păziți cu

ziduri de piatră și cu mai puțină des-

chidere față de cei care veneau ca

pelerini. Însă în fiecare provocare

pe care Dumnezeu ne-o îngăduie

este și un rod: al răbdării, al

anduranței, al încercării, și a colo

unde suntem dacă-L chemăm pe

Bunul Dumnezeu acolo sufletul are

parte tot de cunoaștere în Duhul

Sfânt, tot de experiențele pe care

Sfinții Părinți le-au trăit în pustie, nu-

mai că pe altă cale. 

Pe lângă locul de rugăciune de

aici, mănăstirea este și un obiectiv

turistic și unul cultural. Este o isto-

rie în spate și sunt niște per so -

nalități mari care își leagă numele

de Sfinții Trei Ierarhi. Ce nu ar tre-

bui noi să uităm din acest loc?

Dintru început această mănăs -

tire a fost gândită diferit față de mă-

năstirile pe care pustnicii și le-au

rân duit în pustie, în locuri neum-

blate, adâncind isihia și depărtarea

de oameni. Aici, ctitorul Vasile Lupu

a vrut ca această mănăstire să fie

una care să mărturisească adevărul

credinței, frumusețea ortodoxiei, a

cântării și a picturii. Pisania păs-

trează smerita rugăciune a voievo-

dului, care nu și-a numit biserica cti-

În mijlocul Iașilor, Dumnezeu a rânduit altar de rugăciune
– interviu cu Părintele Nichifor Horia –

Un dialog cu Părintele Arhimandrit Nichifor Horia, Stareţul

Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” şi Exarhul administrativ al Mănăstirilor din

Arhiepiscopia Iaşilor, realizat de Anda Elena Pintilie, despre provocările

și binecuvântările vieții de mănăstire trăite în forfota lumii, realizat îna -

inte de alegerea sa în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei

Iașilor. Un dialog despre trecut și prezent, despre turism, pelerinaj și

rugăciune, despre recu noș tință și despre modelul sfinților.
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toria mea sau bijuteria mea, ci „ruga

mea în piatră”. Putem spune că nici

în acel timp biserica nu sfida prin

înălțimi deosebite sau printr-o mă-

rime deosebită, ci te impresiona

prin răbdarea și talentul pe care le-au

avut arhitectul și meșterii în piatră

atunci când au împodobit bise rica

cu atâta migală și cu atâta price-

pere. Sunt motive lucrate în piatră

care au proveniențe diferite, occi-

dentale, orientale și tradiționale

românești, dar care alcătuiesc o

sin teză originală între motive atât de

diferite. Un prim lucru pe care ar

trebui să nu-l uităm este această

hăr nicie și pricepere de a împodobi

tot ceea ce este a lui Dumnezeu cu

toată inima. Biserica împodobită de

sus până jos cu această sculptură

în piatră și dantelăria formată ră-

mâne unică în Europa. De aseme-

nea, nu se pot uita momentele de

importanță istorică pentru noi ro-

mânii, faptul că Biserica „Sfinților

Trei Ierarhi” adăpostește osemintele

a trei mari domnitori moldavi: Vasile

Lupu, Dimitrie Cantemir și Alexan -

dru Ioan Cuza. Nu se pot uita nici

evenimentele la care biserica a fost

martoră. De aici s-a dat primul sem-

nal al Etheriei, aici a avut loc pentru

prima oară întâlnirea Cenaclului

Junimea, aici își ia obârșia învăță -

mân tul universitar din Moldova și

chiar din întreaga țară, pentru că

școala vasiliană este prima înființată

după principii academice. Primul

sta reț al Mănăstirii „Sfinții Trei Ie -

rarhi”, Sofronie Pociaschi, a fost și

rec tor al Academiei din Kiev și a ve-

nit aici având deja o pregătire și o vi-

ziune de a rândui un învățământ cu

exigențe maxime la vremea respec-

tivă. Ulterior, monahii care s-au adu-

nat în jurul lui au fost ei înșiși mo-

nahi cărturari, unii fiind angajați în

diriguirea școlii de atunci, alții prin

prezența lor sau prin cuvântul lor

aju tau pe cei ce veneau să cu-

noască nu numai lumina credinței,

ci și mărturia vieții lor alese. După

aceea, de Mănăstirea „Sfinții Trei Ie -

rarhi” se leagă începutul imprimerii-

lor din întreaga Moldovă. Aici a fost

înființată prima tipografie, împlinind

gândul Sfântului Mitro po lit Varlaam,

dar și ca o nevoie, pentru că în

Moldova știm bine că tipografiile au

apărut mai târziu decât în Țara

Românească, pentru faptul că a

existat o rezistență puternică a cali-

grafilor moldoveni care vedeau prin

aceasta o amenințare a mește șu -

gului lor, ceea ce a și fost până la

urmă. 
ð

ð
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ð Ce responsabilitate implică is-

toria, trecutul, realitatea aceasta

pe care ne-ați prezentat-o, referin -

du-mă și la dumneavoastră, obștea

monahală, dar și la noi ieșenii?

Pentru noi, ca obște, cea dintâi

res ponsabilitate este cea a mulțu -

mi rii adusă lui Dumnezeu. Noi sun-

tem recunoscători pentru fiecare

mărturie pe care o întâlnim în Sala

Gotică, în biserică sau în manuscri-

sele pe care le avem. Avem mulțu -

mire pentru că în mijlocul Iașilor

Dum nezeu a rânduit altar de rugă-

ciune. Pentru aceasta trebuie să

exis te și o mulțumire a ieșenilor

pen  tru că puține orașe din lumea în-

treagă se pot bucura de atâtea al-

tare deschise, dar și de o biserică

atât de frumoasă precum cea a

Sfinților Trei Ierarhi. Adeseori, când

închidem poarta după slujba de

seară și după forfota zilei, rămâne o

tihnă, un duh de pace chiar în mijlo-

cul zarvei orașului. Curtea rămâne

una generoasă pentru spațiul ultra-

central și una care într-un mod mi-

nimal suplinește această nevoie de

intimitate a monahului cu cele din

curtea mănăstirii sale, încât primul

lucru pe care îl avem de făcut, ie -

șeni deopotrivă și noi obștea, este

mulțumirea. De aceea, datoria cea

mai mare este să păstrăm aceste

locașuri. S-au realizat lucrări de res-

taurare care nu au fost ușoare pen-

tru noi și obștea acestei mănăstiri a

dus greul acesteia. Restaurarea

unei asemenea mănăstiri este mult

mai laborioasă și mai scumpă decât

construirea din nou a unei biserici.

A fost un efort al obștii de a-și asu -

ma acest demers, din momentul re-

deschiderii mănăstirii, a restaurării

celor două clădiri, în amintirea do -

rinței ctitorilor de a rămâne acest

loc unul de rugăciune și de pome-

nire a lor și a cărturarilor acestui

neam. În fiecare an facem pomeni-

rea lui Mihai Eminescu care și-a

purtat pașii prin acest loc. Facem

pomenirea domnitorului Alexandru

Ioan Cuza și a celor care au fost

implicați cu luare aminte în proce-

sul Unirii. Toate aceste respon sa bi -

lități de multe ori ne angajează fără

să avem timp să ne întrebăm dacă

în iureșul grijilor reușim să ne împli-

nim tihna pe care ca monahi o cău-

tăm. În același timp și acestea te

odihnesc pentru că sunt datorii pe

care le faci și orice datorie adusă lui

Dumnezeu se întoarce cu prinos de

bogăție lăuntrică. Așadar, recunoș -

tința, păstrarea celor moștenite și

pe cât ne este cu putință ducerea

mai departe a unui mesaj de cre -

dință, adevăr și frumusețe. 

Eu dau slavă lui Dumnezeu de

fiecare dată când trec pe lângă

mănăstire pentru că mare parte
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din copilăria și din tinerețea mea

am trecut pe lângă mănăstirea ca -

re avea schele. Și acum de fiecare

dată mi se pare că o văd pentru

prima dată. Ce frumusețe poate să

facă mâna omului în lucrare cu

Dum nezeu! Cum a fost pentru

dum neavoastră când ați redat

Iașului mănăstirea în toată splen-

doarea ei?

Douăzeci și ceva de ani a luat

res taurarea pereților bisericii și a

cu rățirii pietrei. Acest interval de

timp a presupus și niște pauze. În

tot acest timp aproape că vedeai

cum ar arăta și cum ar fi. Te gân -

dești că această biserică este și o

mărturie a credinței și a hărniciei

unui popor din sec. al XVII-lea. Ne-a

luat douăzeci și ceva de ani să o res-

taurăm la forma aceasta, pentru că

încă nu este gata restaurarea pictu-

rii bisericii, în condițiile în care

această biserică în întregime a fost

înălțată în doar cinci ani. Ce perso-

nal a putut să angajeze domnitorul

de atunci, fără calculatoare, fără te-

lefoane mobile, fără macarale atât

de performante ca în zilele noastre,

fără betoane! Ce biserică a putut să

iasă în cinci ani și ceva, biserică pe

care te chinui să o restaurezi și să-i

redai strălucirea de altă dată. Acest

efort colectiv arată credința, însufle -

țirea și determinarea voievodului și

a întregului popor, într-o unitate de-

plină, care înțelegea foarte bine

acest demers. Unde te uiți în Iași

vezi atâtea biserici și mănăstiri.

Astăzi, de multe ori, apar întrebări și

greutăți de câte ori se ridică o bi -

serică nouă, dar nici pe departe nu

se compară efortul de acum cu cel

ce a fost cândva și toate aceste bi -

serici rămân o mărturie a credinței

acestui domnitor și a întregului po-

por, care a primit cu bucurie aceas -

tă jertfă și a dus-o mai departe. Nu

s-ar fi putut face lucrul acesta fără

angajarea unor meșteri cu răbdare

și pricepere. Astăzi, când avem alte

posibilități, cu greu găsești aseme-

nea oameni, încât date la o parte

schelele se dezvăluie această măr-

turie peste timp, a unei drepte cre -

dințe și a unei însuflețiri. Se mai des-

coperă o înțelegere că atunci când

domnitorul și poporul împodobesc

biserica cu prisosință de neînțeles

în zilele noastre, cu veșminte fru-

moase, cu potire aurite, nu fac asta

sfidând sărăcia sau neînțelegând

nevoia celui sărac, ci o fac știind că

prin aceasta oglindesc în popor

dărnicia, bucuria și belșugul Bunu -

lui Dumnezeu. Atunci acest belșug

va ajunge și pe masa celui sărac și

în sufletul celui deznădăjduit și în

vinovăția celui ce a păcătuit și în su-

fletul celui întristat, găsindu-și alina-

rea și cei bolnavi și cei ce au pierdut

suflete dragi. În momentul în care

ð

ð
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lucrul acesta nu se mai înțelege

drept se naște un gol lăuntric cu

neputință de acoperit, încât Biserica

„Trei Ierarhi” vine să umple acest gol

și în zilele noastre. Să ne dea Dum -

ne zeu ochi să vedem și suflet înțe -

legător ca să ne umplem toate golu-

rile lăuntrice, stând în taină la rugă-

ciune în biserică sau împreună la Li -

turghie cu toții și rugându-ne cu nă-

dejde pentru ca și noi să primim pu-

terea pe care cei de dinaintea noas-

tră o aveau, cu mult mai puține înles -

niri decât în zilele noastre, cu mult

mai puține posibilități și cu mult mai

mul tă mulțumire și nădejde.

Atunci, la început, Mănăstirea

„Sfinților Trei Ierarhi” a fost casă

pentru Sfânta Parascheva. A ur-

mat apoi un incendiu, moaștele ră-

mânând intacte. Sfântul Iosif cel

Mi lostiv cel care era Mitropolitul

Io sif Naniescu a mutat racla la

Catedrala Mitropolitană. Fizic

Sfân ta Parascheva nu mai este ai -

ci, dar ea nu v-a părăsit niciodată.

Nimic nu s-ar fi întâmplat dacă

nu ar fi fost gândul Domnului și bi-

necuvântarea Sfintei. Dincolo de in -

cendiu, gândesc că Mitropolitul Iosif

de la început și-a dorit în Catedrala

Mitropolitană un asemenea odor.

Era o necesitate o Catedrală atât de

ma re pentru a păstra moaștele Sfin -

tei Parascheva, pentru mulți mea oa-

menilor care venea să se închine și

să primească mângâiere. Această

mutare a fost înțeleasă fără sem-

nale de răzvrătire, ci ca un firesc. Și

aceasta pentru că între biserica

noastră și Catedrala Mitropolitană

este un pod pe care îl trecem de fie-

care dată ca într-o curte mai mare în

care împreună slujim. Această mu-

tare a fost inspirată de Dumnezeu și

nu văd în incendiu punctul de ple-

care al acestei mutări, ci, mai curând,

în mulțimea pelerinilor care aveau

nevoie de un loc de închinare pe

măsura mulțimii lor. Gândiți-vă ce ar

fi însemnat un pelerinaj 14 octom-

brie 2016 sau 2018 în Biserica „Sfin -

ților Trei Ierarhi” cu moaștele Sfintei

Parascheva. Aproape cu neputință

de gestionat. Cu multă greutate re -

ușim și acum la Catedrală să împli-

nim această nevoie, având curtea

mai mare și o mai bună mobilizare

pentru împlinirea cu mulțumire și

cu acribie a ei. Avem, totuși și aici la

închinare un veșmânt care este

printre primele veșminte care au

adăpostit, după revoluție, moaștele

Sfintei Parascheva și mai avem și un

alt odor, unic în Moldova și în țară,

moaștele Sfântului Vasile cel Mare,

mandibula, cea mai mare parte din

moaștele lui. Aceasta a fost primită

ca dar de către Vasile Lupu de la

Patriarhul Macarie al Antiohiei în

pelerinajul său din țările române.

ð
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Este un mare dar și o mare mângâ-

iere pentru credincioși.

Este o comunitate foarte fru-

moasă aici la Trei Ierarhi. Oameni

simpli, mireni, oameni cu familie a -

leg să vină la Sfânta Liturghie și la

celelalte slujbe aici la mănăstire.

Cum s-a creat comunitatea aceasta?

Se creează legături duhov ni -

cești, prin implicare mea în spove-

dania multora dintre ei, dar mă ui-

mesc nu atât mulțimea credincio -

șilor care vin cu copii, ci de faptul că

încă în mănăstirea noastră vin tineri

și încă sunt oameni care intră pe

por țile mănăstirii într-o viață de

jertfă, de tihnă și de uimire total ne-

cunoscută iureșului, seducțiilor și

presiunilor lumii în care trăim. Cei ti-

neri care vin aici găsesc de multe ori

și răspunsuri la căutările lor, la între-

bările lor, dar mai ales o familie lăr-

gită pentru că împreună ne cu noaș -

tem, ne rugăm și ne bucurăm unii

cu alții.

În încheiere și în cinstea Sfin -

ților Trei Ierarhi spuneți-ne ce ar

trebui să ia ca model omul din

2021 de la Sfântul Ierarh Vasile cel

Mare, de la Sfântul Ierarh Gri gorie

Teologul și de la Sfântul Ierarh

Ioan Gură de Aur?

S-a accentuat foarte mult di -

men siunea cărturărească a celor

trei mari sfinți, lucru neobișnuit și

rar pe atunci. Acest demers a fost o

minune la vremea respectivă când

monahismul abia se definea și se

contura. Ei nu doar făcuseră niște

studii înalte și fuseseră între vârfu-

rile celor de atunci. De asemenea,

s-a vorbit despre asceza lor. Ceea

ce aș vrea să subliniez acum, un lu-

cru care îi definește pe toți trei și

care ar trebui să ne fie și nouă mo-

del în fața ochilor este atitudinea lor

în fața morții. Sfântul Vasile cel Mare

când îl întâmpină pe împărat îi

vestește în puținele cuvinte că nu se

teme să-și mărturisească credința

adevărată pentru că nu se teme de

moarte atunci când mărturisește

adevărul credinței. Și această lipsă

de temere vine din faptul că el a cu-

noscut dragostea lui Dumnezeu ca -

re este mai tare decât moartea. La

fel și ceilalți doi Sfinți Ierarhi. Sfântul

Grigorie Teologul spune, într-un

mod greu de înțeles astăzi, că cea

mai mare lucrare a lui este nelucra-

rea, tihna pentru care nu trândă -

vești, nu-ți lași gândul să bântuie și

să te sfâșie lăuntric, ci te aduni în

tine și înțelegi lucrarea lui Dumne -

zeu în inima ta. Așadar, mai mult de-

cât dimensiunea cărturărească,

apologetică, liturgică, cred că avem

de învățat de la cei trei Sfinți Ierarhi

această atitudine în fața morții,

înțelegând că Dum nezeu lucrează

și în viață și după moarte cele spre

mântuire omului.

ð

ð
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C
ele două mari sărbători

de la începutul noului an

2021, praznicul Tăierii

îm prejur după trup a Domnului

Hristos și pomenirea Sfântului Va -

sile cel Mare, Arhiepiscopul Ceza -

reei Capadociei, au fost celebrate în

această dimineață la Catedrala Mi -

tropolitană din Iași. Prima Sfântă Li -

turghie din acest an a fost săvârșită

de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

După citirea Sfintei Evanghelii,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a

explicat un cuvânt al Sfântului Va -

sile cel Mare, care afirma „Fericit es -

te omul care nu gândește răul”: „Să

ai capacitatea să vezi frumosul din

lume. Să nu gândești de rău pe ni-

meni, chiar dacă îl vezi păcătos, ne-

credincios, desfrânat sau corupt. Să

ai capacitatea, pe de o parte, să nu

faci precum el, iar pe de altă parte,

să nu gândești rău de el, căci nu știi

dacă din tâlharul de astăzi nu vei ve-

dea mâine în calendar sfântul pe

ca re îl chemăm în rugăciune. Dacă

nu gândești de rău, binele se stre-

coară în sufletul tău și devii realita-

tea asupra căreia insiști. Insiști asu-

Părintele Mitropolit Teofan a slujit la Iași
prima Sfântă Liturghie din noul an

Î
n perioada 1 ianuarie – 28 februarie, Înalt prea -

sfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi

Bu covinei, a vizitat parohiile: „Sfântul Cuvios

Maxim Mărturisitorul” – Copou, Iași (Protopopiatul Iași

I); „Sfântul Gheorghe” – Lozonschi, Iași (Protopopiatul

Iași I); „Sfinții Voievozi” – Roșca, Iași (Protopopiatul Iași

II); „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Bucium, Iași

(Protopopiatul Iași II); „Sfântul Nicolae” – Oglinzi (Pro -

topopiatul Tg. Neamț); „Sfântul Spiridon” – Tg. Neamț

(Pro topopiatul Tg. Neamț).

În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a

vizitat mănăstirile: Cetățuia (judeţul Iași); Vlădiceni

(județul Iași); Copou (județul Iași); Sfinții Trei Ierarhi

(județul Iași); Galata (județul Iași); Sihăstria Voronei

(județul Botoșani); Sihăstria (județul Neamț); Văratec

(județul Neamț); Sf. Cuv. Siluan Athonitul – Talpalari;

Dobrovăț (județul Iași);  Mănăstirea Neamț (județul

Neamț); Schitul Icoana Nouă – Mănăstirea Neamț

(județul Neamț).

Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri



Slujiri arhiere[ti |

www.mmb.ro | 15

A
nul acesta, având în

ve dere situația epide-

miologică specială în

care ne aflăm, Sfânta Liturghie de

Bobotează a fost oficiată în cinci

locații diferite din incinta Ansam -

blului Mitropolitan Iași, pe altare

diferite și de slujitori diferiți. În Ca -

tedrala Mitropolitană ieșeană,

sluj ba a fost săvârșită, conform

tradiției, de Înaltpreasfințitul Pă -

rin te Mitropolit Teofan, care a ofi-

ciat apoi slujba Sfinţirii celei mari

a apei.

După citirea Rugăciunii amvo-

nului, soborul slujitor a ieşit pe

am plasamentul din faţa Catedra -

lei Mitropolitane, în glasul clopo-

telor şi al troparelor specifice

Praz nicului Botezului Domnului şi

Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

unde a fost săvârşită slujba Sfin -

ţirii celei mari a apei. Pentru sfin -

țire au fost pregătite opt vase mari

de câte 500 de litri de apă fiecare.

Sărbătoarea Botezului Domnului 
la Catedrala Mitropolitană

pra răului, rău devii. Insiști asupra bi-

nelui din viața lumii și din viața oa-

menilor, începi să devii acest bine,

iar de acest bine ai nevoie tu, cei din

jurul tău și lumea întreagă”.

La finalul slujbei, IPS Teofan a

citit în fața Sfântului Altar o rugă-

ciune de mulțumire pentru anul ce

tocmai s-a împlinit și o rugăciune de

binecuvântare pentru noul an. Toto -

dată, cei prezenți au fost binecu vân -

tați de Părintele Mitropolit.

Deși ca structură este similară

Li turghiei Sfântului Ioan Gură de

Aur, Sfânta Liturghie oficiată în

prima zi a anului conține anaforaua

Sfântului Vasile cel Mare (Marea ru-

găciune a Sfintei Jertfe – n.r.) și se

oficiază în Biserica noastră de 10 ori

pe an. Conform Anuarului liturgic și

tipiconal 2021, Liturghia Sfântului

Vasile se mai săvârșește pe 5 ianua-

rie, în Ajunul Botezului Domnului,

pe 21 și 28 martie, 4, 11 și 18 aprilie,

date care marchează primele cinci

duminici din Postul Mare, pe 29 apri-

lie, în Joia Sfintelor Pătimiri, pe 1 mai,

în Sâmbăta Mare și pe 24 decem-

brie, în Ajunul Naș te rii Domnului.

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare s-a

născut în Capadocia din părinţi bi-

necredincioşi şi de Dumnezeu cin-

stitori. Tatăl său se numea Vasile, iar

mama sa Emilia, pomenită tot pe 1 ia -

 nuarie în calendarul Bisericii noas -

tre. Sfântul Vasile și-a oferit averea

pentru ridicarea așeză min telor filan-

tropice, cunoscute sub nu mele de

„Vasiliade” și a fost bun prieten cu

Sfântul Grigorie Teologul. Sfântul

Vasile cel Mare a fost un om învățat,

a propovăduit Evanghelia lui Hristos

și a luptat împotriva ereticilor. Ierar -

hul este considerat unul dintre cei

mai mari învățători ai Bi se ricii, cinstit

alături de Sfântul Gri go rie Teologul

și de Sfântul Ioan Gură de Aur pe 30

ianuarie. Aproape 600.000 de români

poartă numele Sfântului Vasile.

De asemenea, Praznicul Tăierii

împrejur a Domnului, sărbătorit tot

în această zi, ne arată că Hristos a

luat trup adevărat. Împlinindu-se

opt zile de la Naştere, Domnul nos-

tru Iisus Hristos a binevoit a primi tă-

ierea împrejur, pe de o parte ca să

împlinească legea, iar pe de alta ca

să se arate că a luat trup adevărat şi

să înlăture învățătura celor care zi-

ceau mai târziu că Hristos n-ar fi

luat trup omenesc. Conform tradi ți -

ei iudaice, pruncii de parte bărbă-

tească erau tăiați împrejur în a opta

zi după naștere și tot atunci ei pri-

meau numele. Tăierea împrejur a

fost instituită ca un semn văzut al le-

gământului încheiat de Dumnezeu

cu patriarhul Avraam şi cu urmaşii

acestuia.
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Î
n Duminica a XXIX-a după

Ru  salii, 17 ianuarie 2021, Înalt -

preasfințitul Părinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a

slujit Sfânta Liturghie la Catedrala

Mitropolitană din Iași. În cadrul sluj-

bei, ierarhul a hirotonit doi clerici

pentru două parohii din Arhiepis co -

pia Iașilor.

„Noi suntem chemați să Îl avem

pe Hristos în mijlocul nostru și să

fim împreună-lucrători cu El, căci

Sfân tul Apostol Pavel mărturi seș -

te:  suntem împreună-lucrători cu

Hristos ca să nu fie în zadar harul lui

Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă ha-

rul, iertarea, binecuvântarea și iubi-

rea Sa, și ne cheamă să ne deschi-

dem acestui val de har care se re-

varsă asupra lumii. Împreuna noas-

tră lucrare cu Dumnezeu se arată în

multe feluri, dar în mod special prin

rugăciune. Prin rugăciune, omul se

deschide către Dumnezeu, iar El își

face simțită prezența în via ța omu-

lui”, a afirmat IPS Teofan.

În cadrul slujbei arhierești, pă -

rin tele diacon Octavian Mihail Stan

a fost hirotonit preot pe seama

Parohiei Giurgești, Protopopiatul

Paș cani, iar teologul Marian Corolea

a fost hirotonit diacon pe seama

Parohiei Grivița din județul Botoșani.

Slujbă arhierească la Catedrala Mitropolitană din Iași

„De ce S-a arătat Dumnezeu

lu mii la Betleem, în Iordan, pe

Tabor, pe Golgota? Dumnezeu S-a

coborât pe pământ și S-a arătat

lumii pentru a lua greutatea sufe -

rinței noastre asupra Lui. Numai

cel care n-a fost niciodată bolnav

nu știe cât de bine e să ai un doc-

tor care să te ajute, să ai prieteni

care să te caute, creștini care să

se roage pentru tine atunci când

ești sub greutatea suferinței.

Dum nezeu S-a arătat la Iordan

toc mai pentru a lua asupra Sa

gre utatea suferinței întregii uma -

ni tăți, sau mai bine zis, a o duce

îm preună cu noi. Anul trecut a

fost un an greu, știm bine; nici

anul acesta nu se află sub auspicii

foarte încurajatoare din punct de

vedere omenesc. Se cuvine în

ace lași timp a nu ceda, a nu aban-

dona lupta, a nu ne pierde curajul,

și, Doamne ferește, a nu deznă-

dăjdui. De ce vă îndemn la aces-

tea? Pentru că, iubiți credincioși,

mare este Dumnezeu, puternică

întru ocrotire este Preasfânta

Născătoare de Dumnezeu, puter-

nice sunt rugăciunile sfinților!”, a

spus credincioșilor prezenţi IPS

Părinte Teofan, în cuvântul de

învățătură.

Ieșenii care au dorit să ia

Agheazmă Mare de Bobotează au

stat la un rând organizat ca la hra-

mul din 14 octombrie: o singură

persoană pe lățimea rândului, la

distanță de 1  metru față de per-

soanele din spate și din față, pur-

tând mască. De-a lungul rândului

au fost puse la dispoziție auto-

mate de soluție dezinfectantă.

Agheazma Mare a fost oferită

credincioșilor doar de către vo-

luntari care au purtat mască și

mănuși. În total, un număr de 40

de voluntari, alături de repre zen -

tanți ai Jandarmeriei și Poliției

Locale, au vegheat la respectarea

măsurilor sanitare. La final, Mitro -

po li tul Moldovei şi Bucovinei i-a

stropit cu Agheazmă Mare pe

cre dincioşii care așteptau de-a

lungul rândului.

În continuare, Părintele Mitro -

polit a oficiat slujba de sfințire a

casei parohiale din satul Cior no -

hal, comuna Călărași, Protopo pia -

tul Iași I, județul Botoșani.  Pentru

eforturile depuse, Părintele paroh

Lucian-Vasile Gol dan a primit

ran gul de iconom, iar enoriașii

care s-au implicat în zidirea casei

au primit din partea ierarhului

distincții de vrednicie. 
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Î
naltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Arhiepiscopul Iașilor și

Mi tropolitul Moldovei și Bu -

co vinei, a săvârșit în dimineața zilei

de 24 ianuarie 2021, slujba Sfintei Li -

turghii în Catedrala Mitropolitană

din Iași.

După citirea Sfintei Evanghelii,

ierarhul le-a vorbit credincioșilor

pre zenți despre cele trei căi prin

care omul poate să vadă sensul real

al existenței sale în lume:  „În gene-

ral, trei sunt căile prin care omul es -

te ajutat să vadă sensul adevărat al

viețuirii sale. În primul rând, prin

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,

prin lumina care se înrădăcinează în

mintea omului și-l ajută să vadă. În

al doilea rând, prin chemarea cât

mai deasă a numelui Domnului Iisus

Hristos. Puterea numelui Său lumi-

nează mintea, încălzește inima, ca

acestea să vadă, să sesizeze pre -

zența lui Dumnezeu în lume, pre-

cum și propriile păcate. În al treilea

rând, omul este ajutat să vadă prin

intermediul Sfintei Scripturi, căci,

dacă omul se adâncește în înțele -

gerea ei, găsește acolo cuvântul lui

Dumnezeu, care îl ajută să vadă ce -

ea ce este bine a face, ceea ce este

bine a evita, ceea ce este de folos în

raportarea la Dumnezeu și în rapor-

tarea la cei din jur”.

În cadrul slujbei, la momentul

rânduit, Părintele Mitropolit a oficiat

hirotonia întru preot a diaconului

Alexandru-Mihai Rosnovăț.

ð

IPS Mitropolit Teofan, despre cele trei căi prin care omul
poate să vadă sensul real al existenței

Î
naltpreasfințitul Părinte Te o -

fan, Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei, a binecuvântat în

ziua de 25 ianuarie 2021, Centrul de

zi de Asistență și Re cu perare pen-

tru Persoane Vârstnice „Sfântul

Ierarh Iosif cel Milostiv” al Proto po -

piatului Iași II. Aproximativ 30 de bă-

trâni din municipiul Iași beneficiază

la acest așezământ de asistență

specializată. La eveniment au mai

participat Părintele Marius Daniel

Profir, protopopul Protoieriei Iași II,

Părintele Vilie Doroșincă, fost proto-

pop, Părintele Mihai Doro șin că, di-

rectorul Fundației „Solidaritate și

Speranță” Iași, Părintele Nicolae

Dorneanu de la Parohia „Sfânta

Mah ramă a Domnului” Iași, osteni-

torii așezământului și beneficiarii

serviciilor sociale.

După slujba de binecuvântare,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a

ținut un scurt cuvânt de felici ta -

re: „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru

acest loc, care a fost, este și va fi un

loc de întâlnire pentru oameni. Ar

trebui să Îi mulțumim lui Dumnezeu

pentru acest lucru minunat, că ne

oferă uneori șansa, binecuvântarea

de a fi împreună cu cei aflați în ne-

voie. Sfântul Proroc David spu ne

«Fericit cel care caută la sărac şi la

sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe

el Domnul». În același psalm, Sfân -

tul Proroc David mărturisește cum

se arată ziua cea rea. Este ziua când

boala se apropie de om și când apar

vrăjmășii în viața omului. Acela care

se ocupă de sărac și de sărman, în

ziua cea rea, îl va izbăvi pe el Dom nul.

Apropierea de bătrâni înseamnă un

Centrul pentru persoane vârstnice al Protopopiatului Iași II,
închinat Sfântului Iosif cel Milostiv, a fost sfințit
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ð gând de recunoștință din partea lor

către Dumnezeu, atât cât trăiesc

aici, dar își vor aduce aminte și când

vor fi în veșnicie”.

„În această zi binecuvântată,

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit

Teofan a venit la centru și a săvârșit,

împreună cu un sobor restrâns de

preoți, slujba de sfințire a așeză -

mân tului social. Centrul de zi a fost

înființat în data de 21 septembrie

2019, cu binecuvântarea IPS Teo -

fan, printr-un proiect finanțat cu

fon duri europene: «Respect bătrânii

– Reducerea Excluziunii Sociale prin

promovarea și eficientizarea c a  lității

vieții» adresat bătrânilor din localită -

țile Văratec, județul Neamț, și Iași.

Prin acest proiect au fost în fiin țate

pa tru centre de zi, trei în munici piul

Iași și unul la Mă năstirea Văratec

din județul Neamț. Așeză mân tul are

un număr de 28 de beneficiari, cu

vârste de peste 65 de ani, care au

venituri reduse. Proiec tul se desfă -

șoa ră pentru o perioadă de doi ani,

după care protopopiatul va asigura

sustenabilitatea programului pentru

următoarele șase luni”, ne-a decla-

rat Părintele Marius Daniel Profir,

protoiereul Protopo pi a tului Iași II.

Misiunea Centrului de Zi de

Asis tență și Recuperare „Sfântul Ie -

rarh Iosif cel Milostiv” este de a pre-

veni excluziunea socială și margina-

lizarea persoanelor vârstnice din

municipiul Iași, aflate în situații de

risc, prin asigurarea pe parcursul zi-

lei a unor activități de socializare, re-

creere și petrecere a timpului liber,

consiliere socială, suport emo țio nal,

consiliere psihologică, servicii de re-

cuperare medicală, ș.a. Toa te aces -

te servicii sunt oferite în mod gratuit

în urma unei evaluării sociale.

În ziua de 26 ianuarie, când Bi -

serica noastră face pomenirea

Sfân  tului Ierarh Iosif cel Milostiv, în

Sala „Sinaxar” din cadrul Muzeului

Mitropolitan a avut loc conferința

„Asis tența Socială în vremea Sfân -

tului Ierarh Iosif cel Milostiv”, mode-

rată de către Părintele protopop

Marius Daniel Profir. Invitații eveni-

mentului au fost Părintele prof. univ.

dr. Ion Vicovan, decanul Facultății

de Teologie Ortodoxă „Dumitru

Stăniloae” din Iași și Părintele prof.

univ. dr. Vasile Ne chi ta de la Facul -

tatea de Teologie Or to doxă din

Constanța. Conferința a fost urmată

de lansarea cărții „Slu ji rea misio-

nară și filantropică a Sfân tului Mi -

tro polit Iosif Naniescu cel Milostiv la

sfârșitul secolului al XIX-lea – Un

secol al ateismului” a Părintelui

Arhim. Dosoftei Șcheul.

Miercuri, 27 ianuarie, beneficiarii

serviciilor sociale au participat la un

concurs privind viața Sfântului Ie rarh

al Moldovei. Zilele dedicate Sfân tului

Iosif s-au încheiat cu o no uă întâlnire

duhovnicească în Sala „Si naxar”, un -

de Părintele Protosinghel Iustin Nea -

gu de la Spitalul So co la din Iași a vor-

bit despre „Viața în Hristos: de la tris -

tețea singurătății la bucuria comu-

niunii”. (Flavius Popa, Ionela Abunei)
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„Sfântul Iosif cel Milostiv este darul Basarabiei
pentru România reîntregită”

Î
n calendarul Bisericii noastre

a fost pomenit marți, 26 ia-

nuarie, Sfân tul Ierarh Iosif cel

Milostiv, Mi tropolitul Moldovei, a că-

rui proclamare oficială a canonizării

a avut loc în anul 2018, pe 25 martie.

La Ca te drala Mitropolitană din Iaşi,

locaş de cult unde se află sfintele

sale moaş te, Sfânta Liturghie în cin-

stea Sfân tu lui Ierarh Iosif a fost să-

vârşită de IPS Părinte Teofan, Mi -

tropolitul Mol dovei şi Bucovinei, îm-

preună cu PS Părinte Veniamin,

Epis copul Ba sa rabiei de Sud, și cu

PS Părinte Da mas chin Dorneanul,

Epis cop vicar al Arhiepiscopiei Su -

ce vei și Rădăuților.

Cinstirea Sfântului Ierarh Iosif

cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a

început în seara zilei de luni, 25 ia-

nuarie, când, la Catedrala Mitropo li -

tană din Iași, Preasfințitul Părinte

Damaschin Dorneanul, împreună

cu un sobor de preoți și diaconi, a

să vârșit slujba de Priveghere.

Marți dimineață, Sfânta Litur -

ghie a fost săvârşită la Catedrala

Mitropolitană de ierarhii amintiți, iar

soborul co-slujitor au făcut parte,

alături de pre oţii Catedralei, şi părin-

ţii stareţi ai mănăstirilor din Arhie -

piscopia Iaşi lor, precum şi profesori

de la Facul tatea de Teologie Orto -

doxă din Iaşi. Credincioșii prezenți

la slujba arhierească s-au închinat

la raclele cu sfintele moaşte ale

Sfân tului Ierarh Iosif şi ale Sfintei

Cuvioase Paras cheva.

După citirea Evangheliei, cuvân-

tul de învățătură a fost rostit de

Părintele Episcop Veniamin, care a

evidențiat principalele virtuți ale

Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv: „S-a

remarcat prin dăruirea de sine, dar

mai ales prin fapte de milostenie şi

grija pe care o avea faţă de Bi serică

şi faţă de slujitorii ei. Din viața

Sfântului Ierarh, vedem că se îngri-

jea de elevi și studenți permanent.

Tot din viața Sfântului vedem că ni-

ciodată nu a lăsat pe nimeni să ple -

ce întristat; cel mai mic dar pe care

îl facea celui care cerea era plata

pentru o pâine, iar fiindcă de multe

ori nu avea mai nimic, se împrumuta

de la duhovnicul lui sau de la alți oa-

meni cu bunăstare care aveau des-

chidere față de el și îi mângâia pe

cei aflați în nevoie. (...) A format ge-

neraţii de slujitori. În perioada de 27

de ani cât a slujit în cetatea Mol do -

vei s-a arătat un părinte adevărat, un

devotat misionar şi un adevărat slu-

jitor al lui Hristos, care se face tutu-

ror toate ca să-i câştige pentru veş-

nicie”. Episcopul Basarabiei de Sud

a reamintit că Sfântul a procurat

„cele viitoare” prin grija faţă de să-

raci şi a îndemnat credincioșii să-i
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„Treimea de arhierei”, cinstită la Facultatea de Teologie
din Iași prin Liturghie arhierească

urmeze exemplul: „Să-l chemăm pe

Sfântul Ierarh Iosif să fie împreună

călător cu noi în viaţa aceasta, să

poarte rugăciunile noastre înaintea

tronului Preasfintei Treimi şi să ne

înveţe şi pe noi să fim milostivi, să

fim darnici şi buni cu cei care sunt în

jurul nostru, să ne înveţe şi pe noi să

fim împlinitori ai poruncilor lui Dum -

nezeu”.

La finalul slujbei, Părintele Mi -

tro polit Teofan a subliniat faptul că

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv re-

prezintă un dar oferit de Dumnezeu

Bisericii și credincioșilor din zona

Mol dovei și nu numai: „Creștinul cel

autentic este cel care se exprimă,

se manifestă prin renunțarea la sine

pentru ca alții să trăiască. Creștinul

adevărat își găsește bucuria făcând

bucurie altora. Sfântul Ierarh Iosif

cel Milostiv a fost un asemenea om:

renunțare de sine pentru ca alții să

trăiască și bucurie făcută altora,

pentru ca Dumnezeu să se bucure

pentru aceasta în ceruri. Această

cruce, această întretăiere între re -

nun țare la sine și val puternic de bu-

curie izvorăsc din viața Sfântului Io -

sif cel Milostiv, din dragostea sa fața

de Sfânta Biserică, față de sfintele

slujbe, față de slava Domnului ară-

tate prin acestea. Sfântul Iosif cel

Milostiv este darul lui Dumnezeu

pentru Biserica sa și pentru lume.

Sfântul Iosif cel Milostiv este darul

Basa ra biei pentru România reîntre-

gită care a fost și pentru România

reîntregită, care, cu mila lui Dumne -

zeu, va fi. Sfân tul Iosif cel Milostiv

este darul Catedralei Mitropolitane

pentru toți creștinii care vin aici să se

închine la moaștele Sfintei Prea cu -

vioase Mai cii noastre Paras che va”.

Mitropolitul Iosif Naniescu

(1818-1902) a fost canonizat de

Sfân tul Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române în 5 octombrie 2017, fiind

trecut în rândul sfinţilor cu numele

Sfântul Ierarh Iosif cel Mi lostiv, Mi -

tropolitul Moldovei. Pro cla marea

oficială a canonizării a avut loc anul

trecut, pe 25 martie, la Catedrala Mi -

tropolitană din Iaşi. Originar din Ba -

sarabia, Iosif Nanies cu a păstorit

timp de 27 de ani ca Mitropolit al

Mol dovei. A continuat opera înce-

pută de Mitropolitul Ve niamin Cos -

tachi, finalizând con struc  ţia Cate -

dra lei din Iaşi. Milos te nia Mitropo -

litului Iosif Naniescu a rămas în con-

ştiinţa tuturor, fiind numit din timpul

vieţii „cel sfânt şi milostiv”. Ajuta oa-

menii săraci şi toţi cerşetorii din

oraş, îmbrăca în fiecare an zeci de

elevi şi studenţi şi le oferea zilnic

hrană la bucătăria Mi tropoliei. Alte

sute de persoane primeau bani

pentru cărţi şi taxe şcolare. Despre

Sfântul Ierarh Iosif (Na niescu) cel

Milostiv, Mitropolitul Mol dovei, se

mai spune că atunci când lua sala-

riul lunar îl împărţea săracilor pe

drumul de la Catedrală şi până la

Reşedinţa Mitropolitană. Niciodată

nu dăruia bani mai puţin de preţul

unei pâini. Observând unii miniştri

că Mitropolitul Moldovei poartă o

rasă veche şi peticită, i-au trimis un

rând de haine noi, însă el le-a vân-

dut şi a împărţit banii la cei aflaţi în

nevoie.

S
finţii Trei Ierarhi – Vasile

cel Mare, Grigorie Teolo -

gul şi Ioan Gură de Aur –

ocrotitorii învăţământului teologic,

au fost cinstiți în ziua de 30 ianuarie și

de profesorii și studenții Facultății de

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stă -

niloae” din Iași. Sfânta Liturghie dedi-

cată hramului instituției teologice a

fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Pă -

rinte Mitropolit Teofan, în Cate dra la

Mitropolitană. Un număr limitat de

studenți, cadre didactice și credin -

cioși au fost prezenți la slujba arhie-

rească, respectându-se măsurile de

distanțare sanitară. Alături de Mi tro -

politul Moldovei și Bucovinei a slujit

un sobor de preoţi şi diaconi, format

din profesorii Facultăţii de Te ologie

Ortodoxă „Dumitru Stăni loae”. Din

partea Universității „Ale xan dru Ioan

Cuza” a fost prezent conf. univ. dr.

Constantin-Iulian Da mi an, Prorector

pentru programe de licență și acti vi -

tăți de formare a personalului didac-

tic din învăță mân  tul preuniversitar.

Conform tradiției ultimilor ani,

un student din anul IV de la secția

Teologie Pastorală din cadrul Fa -

cultății de Teologie, Șerban Ma no -

lea, a rostit cuvântul de învățătură

despre Sfinții Trei Ierarhi. În cadrul

slujbei, diaconul Marian Corolea a

fost hirotonit întru preot de Mitro po -

litul Moldovei și Bucovinei, pe sea -

ma Parohiei Grivița din județul Bo -

toșani.

La final, IPS Părinte Teofan a a -

dresat câteva cuvinte celor pre zenți.

Ierarhul a evidențiat faptul că „Sfinții

Trei Ierarhi au avut capacitatea de a

îmbina, pe de o parte, fidelitatea
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ð până la capăt față de credința orto-

doxă, iar pe de altă parte, puterea de

a-i vedea pe toți oamenii lumii ca fi-

ind chipul lui Dumnezeu, întru nă-

dejdea că toți se vor îndrepta spre

dreapta credință. Sfinții Trei Ierarhi

au avut capacitatea de a așeza îm-

preună autoritatea și smerenia,

măr turisind în scrierile lor că cea

din urmă, adică smerenia, este izvo-

rul celei dintâi, izvorul autorității.

Sfinții Trei Ierarhi au avut capacita-

tea de a așeza împreună cunoaș te -

rea și dragostea, subliniind cu tărie

adevărul că nu poate exista cu noaș -

tere adevărată lipsită de dragoste.

Sfinții Trei Ierarhi au avut capacita-

tea de a viețui, deopotrivă, în timp și

în veșnicie, de a viețui pe pământ,

dar a se afla, ca pregustare, deja în

Împărăția cerurilor”.

De asemenea, Părintele prof.

univ. dr. Ion Vicovan, decanul facul-

tăţii de teologie ieşene, a mulțumit

Mitropo litului Moldovei și Bucovinei

pentru pre zență, tinerilor teologi și

credin cio șilor prezenți, punctând

câteva elemente comune prin care

Sfinții Trei Ierarhi au ajuns să ocupe

un loc aparte între sfinții Bise ricii:

„Dăm slavă lui Dumnezeu, Cel în

Treime lăudat; Îi mulțumim pentru

această zi de sfântă sărbătoare în

ca re pomenim treimea de arhierei:

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și

Ioan Gură de Aur. Astăzi, de pildă,

ne-am rugat cu Sfânta și Dumne ze -

iasca Liturghie pe care ei ne-au lă-

sat-o de aproape 17 veacuri. Ei – Sfin -

 ții Trei Ierarhi – au alcătuit rugăciuni

de tot felul, inclusiv de seară, de pil dă.

Din cele șaptesprezece rugăciuni ale

Sfintei Împărtășanii, no uă sunt com-

puse de aceștia. Au alcătuit cea din-

tâi Filo calie, ei au interpretat, poate

cel mai frumos, Sfânta Scriptură, ei

au avut o lucrare teologică, dogma-

tică, liturgică, canonică, de mare în-

semnătate până astăzi. Sfântul Ioan

se ru ga multe ore din noapte, iar

Sfântul Vasile îndemna la rugăciune

și mai cu seamă recomanda Psalti -

rea, pe care o numea «spital duhov-

nicesc», subliniind că psalmul este

«cugetare îngerească, trăire cereas -

că și mireasmă duhovnicească»”.

În sinaxarul Bisericii Ortodoxe

Române, Sfinţii Trei Ierarhi au şi da -

te individuale de pomenire: Sfântul

Ierarh Vasile cel Mare pe 1 ianuarie,

Sfântul Grigorie Teologul pe 25 ia-

nuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur

pe 27 ianuarie şi 13 noiembrie. Pen -

tru a recunoaşte importanţa operei

celor trei mari ierarhi pentru teolo-

gia ortodoxă, la Congresul Facul tă -

ţilor de Teologie din Atena, din anul

1936, s-a hotărât ca ei să devină pa-

tronii spirituali ai instituţiilor de învă-

ţământ teologic din întreaga lume.
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C
atedrala Mitropolitană

din Iaşi, cel mai mare lo -

caș de cult din capitala

Moldovei, şi-a sărbătorit în ziua de 2

februarie hramul istoric – sărbă toa -

rea Întâmpinării Domnului. Prazni -

cul a început luni seară prin săvârşi-

rea slujbei de Priveghere de către

PS Părinte Ignatie, Episcopul Hu și -

lor, înconjurat de un sobor de preoţi

şi diaconi.

Sfânta Liturghie din ziua săr bă -

torii Întâmpinării Domnului a fost

oficiată de IPS Părinte Teofan, Mi -

tro politul Moldovei şi Bucovinei, în-

conjurat de un sobor de ierarhi, sta-

reţi de la mănăstirile din eparhie,

părinți profesori de la Facultatea de

Teologie din Iași şi preoţi slujitori ai

Catedralei. Alături de IPS Mitropolit

Teofan, ierarhii care au slujit la hra-

mul Catedralei ieşene au fost: IPS

Pă rinte Petru, Mitropolitul Basara -

biei și Exarh al Plaiurilor, IPS Părinte

Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi

Ră dăuţilor, IPS Părinte Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului,

PS Părinte Ignatie, Episcopul Hu şi -

lor, PS Părinte Antonie, Episcop de

Bălți și PS Părinte Damaschin Dor -

nea nul, Episcop vicar al Arhiepis co -

piei Sucevei și Rădăuților.

După citirea Sfintei Evanghelii,

cuvântul de învățătură a fost rostit

de IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim,

care a evidențiat faptul că sărbă toa -

rea Întâmpinării Domnului repre-

zintă „cadrul de întâlnire între cele

două testamente, cel Nou și cel

Vechi”: „Dreptul Simeon este punc-

tul de interferență al celor două tes-

tamente. Contemplând profunzi-

mea acestei sărbători și lăsând mis-

terul să vorbească el însuși în inima

noastră, vom înțelege că Dumnezeu

ne revelează imaginea Bisericii spi-

rituale, în ipostaza ei de Trup Tainic

al Mântuitorului. Cu ochi de gând

ve dem pe Pruncul Iisus, în Care se

găsește toată plinătatea dumnezei-

rii, ca Împărat al slavei intrând so-

lemn în Templul Vechiului Testa -

ment, El Care era Templul Noului

Tes tament. El nu avea nevoie să

respecte această cutumă a Legii

vechi, dar totuși o face, așa cum,

mai târziu, pe malul Iordanului, se va

duce la Ioan să-i ceară botezul po -

căinței, deşi nu avea nevoie de ierta-

rea păcatelor. (…) Când este vorba

de un eveniment mântuitor, ca cel

de astăzi, nu trebuie să rămânem

doar la aspectul exterior al acestuia.

În prezentarea Pruncului Iisus la

Tem plu trebuie să vedem icoana

sau imaginea fiecăruia dintre noi,

care ne aducem aminte de intrarea

noastră, la patruzeci de zile de la

naștere, în Biserica slavei, pentru a

primi renașterea prin apă și Duh,

Bo tezul și celelalte taine de inițiere,

Mirungerea și Euharistia. Icoana În -

tâmpinării Domnului întruchipează

toate aceste taine mântuitoare”.

„În al doilea rând, icoana Întâm -

pinării Domnului este simbolul

Sfintei Euharistii. În iconografia or-

todoxă vedem pe Maica Domnului

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Iași,
sărbătorit în prezența a șapte arhierei

ð
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M
iercuri, 3 februarie 2021,

la Mănăstirea Sihăstria

Voronei, a avut loc si -

na xa cu stareții și starețele din ju -

dețul Botoșani. Alături de Mitropo -

litul Moldovei și Bucovinei au fost

prezenți la întâlnire Părintele Arhi -

mandrit Nichifor Horia, Stareţul Mă -

năstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi şi

Exarhul administrativ al Arhiepis co -

piei Iaşilor și Părintele Arhimandrit

Ioan Harpa, Starețul Mănăstirii Po -

păuți și Exarh al mănăstirilor din zo na

Botoşani. Sinaxa a debutat cu să -

vârșirea Sfintei Liturghii de către IPS

Părinte Teofan, în cadrul căreia a

avut loc și o hirotonie, cea a ierodia-

conului Anastasie Anichitei întru ie-

romonah, după care s-au des fă șurat

lucrările pe tema „Practica rea Rugă -

ciunii lui Iisus în viața monahală”.

Joi, 4 februarie, Mitropolitul Mol -

dovei și Bucovinei s-a întâlnit la

Mănăstirea Sihăstria Neamț cu pă -

rinții stareți din județul Neamț. Sfân -

ta Liturghie a fost săvârșită în bise-

rica mare a așezământului monahal,

având loc și o hirotonie, cea a mo -

na hului Vichentie Ciobanu, întru ie-

rodiacon. Alături de IPS Părinte Te -

o fan și de Părintele Exarh admi nis -

tra tiv Nichifor Horia, s-a aflat și Pă  rin -

tele Arhimandrit Luca Diaconu, Sta -

re țul Mănăstirii Bistrița și Exarhul

mănăstirilor din zona Neamț. În ca-

drul sinaxei, a fost săvârșită de ie-

Sinaxe cu stareții și starețele din Botoșani și Neamț

care oferă pe Pruncul Iisus Drep -

tului Simeon, care Îl primește cu

mâi nile întinse. Deci înțelegem a -

cum că în peștera Bethleemului

(nu mit și Casa Pâinii) a coborât din

ceruri ca pe o scară (Maica Vieții

noas tre, Fecioara Maria) Pâinea Vie -

ții (Hristos), pe care dacă o mănân -

că cineva, nu mai moare. Simeon nu

trăia decât numai pentru această

întâl nire prin care i s-au împlinit aș -

tep tările sale. Așadar, putem numi

sărbătoarea de astăzi «Întâlnire

spre împlinire», deoarece atunci

când te împărtășești cu Hristos eu-

haristic te împlinești și te odihnești

întru El. După ce L-a simțit pe Dum -

nezeu în brațele sale și s-a odihnit

întru Dânsul, Dreptul Simeon a ex-

primat, din inspirația Duhului Sfânt,

cunoscuta rugăciune «Acum slobo -

zește pe robul Tău, Stăpâne…»”, a

adă ugat Arhiepiscopul Romanului

și Bacăului în cuvântul de învățătură.

La finalul slujbei a adresat un

scurt cuvânt credincioșilor prezenți

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mi -

tropolitul Moldovei și Bucovi nei:

„Am nădejdea că noi, cei de față, cât

și cei asemenea nouă, luăm și vom

lua chipul bătrânului Simeon, aș tep -

tându-L pe Domnul să vină în viețile

noastre. «Împărate Ceresc, vino și te

sălășluiește întru noi» – ros tim în ru-

găciune și sperăm să se împlineas -

că. De asemenea, să avem bucuria

întâlnirii cu Dumnezeu încă din

această viață ca pregustare a întâl-

nirii noastre finale cu Domnul, Ca re,

nădăjduim, ne va spune cuvântul

Său – «Veniți, binecuvântații Tatălui

Meu și moșteniți Împărăția» – iar noi

vom răspunde așijderea cu Dreptul

Simeon «Acum slobozește pe robul

Tău, Stăpâne». Împlinirea scopului

viețuirii noastre este întâlnirea cu

Dom nul. Mergem așadar la casele

noas tre cu bucuria că ne-am întâlnit

cu Domnul, precum altădată bătrâ-

nul Simeon în Templul din Ierusalim”.

Pe lângă hramul Întâmpinării

Dom nului, Ansamblul Mitropolitan

din Iaşi mai are hramurile „Sfânta

Cuvioasă Parascheva” şi „Sfântul

Ma re Mucenic Gheorghe” – ocroti-

torul vechii Catedrale. Hramul cel

mai cunoscut al Catedralei Mitro po -

litane este pe 14 octombrie, de săr -

bă toarea Sfintei Cuvioase Paras -

che va. De asemenea, o altă sărbă -

toa re importantă este pe 26 ianua-

rie, când este cinstit Sfântul Ierarh

Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldo -

vei, ale cărui sfinte moaște se află în

Catedrală.

Hramul istoric al Catedralei Mi -

tropolitane din Iaşi a fost preluat de

la Biserica Stratenia, ce se afla îna -

inte în locul edificiului. Actul de naş-

tere al sfântului locaş este decretul

domnitorului Ioan Sandu Sturdza

din anul 1826, însă construcţia pro-

priu-zisă se datorează Mitropolitului

Veniamin Costachi al Moldovei.

Lucrările au început în anul 1833,

catedrala fiind construită prin efor-

turile unor arhitecţi austrieci, ruşi şi

români. Pictura în stil occidental a

fost realizată de către pictorul bu-

cureştean Gheorghe Tăttarescu.

Catedrala a fost sfinţită pe data de

23 aprilie 1887, la slujbă participând

şi regele Carol I. Lu cră rile au fost fi-

nalizate sub păstorirea Mitropolitu -

lui Moldovei Iosif Nani es cu. În anul

1889, la Catedrala Mi tropolitană au

fost aduse moaştele Sfintei Cuvi -

oase Parascheva de la Mănăstirea

„Sfinţii Trei Ierarhi“.

ð
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rarh și de stareții prezenți și o rugă-

ciune de pomenire pentru duhovni-

cii și stareții înmormântați în cimiti-

rul Mănăstirii Sihăstria.

Vineri, 5 februarie, a urmat sina -

xa cu cele nouă maici starețe din

zona Neamț, care s-a desfășurat la

Mănăstirea Văratec. Întâlnirea a de-

butat cu Sfânta Liturghie săvârșită

de IPS Părinte Mitropolit Teofan,

după care a urmat sinaxa propriu-

zisă, prezentându-se referate și dis -

cuții pe tema „Practica rea Rugăciu -

nii lui Iisus în viața monahală”.

Lucrările sinaxelor monahale cu

stareţii şi stareţele din Botoșani și

Neamț s-au încheiat cu discuţiile le-

gate de diferite probleme adminis-

trative şi cu audienţele primite de

IPS Părinte Mitropolit Teofan.

Î
n Duminica a XVII-a după

Rusalii, 14 februarie 2021,

Înaltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitro -

po litul Moldovei și Bucovinei, a slujit

Sfânta Liturghie la Catedrala Mitro -

po litană din Iași.

În cadrul cuvântului de învă ță tu -

ră, Mitropolitul Moldovei și Bucovi nei

a afirmat că viața noastră trebuie să

fie o stăruință continuă pentru a do-

bândi Împărăția cerurilor:  „În viața

creștină adevărată, rolul perseve -

ren ței are un loc central. «Viața

creș tină este o cruce zilnică», măr -

tu  risea Sfântul Isaac Sirul. Viața

creștină este o cruce zilnică pe care

o duce cel care dorește să fie 

Părintele Mitropolit Teofan a slujit 
la Catedrala Mitropolitană: „Viața creștină este o cruce zilnică”

ð
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Î
naltpreasfințitul Părinte Te o -

fan, Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei, s-a aflat în ziua de

16 februarie 2021 în mijlocul cre -

dincioșilor din Parohia „Sfinții Voie -

vozi” Roșca din municipiul Iași. Cu

acest prilej, ierarhul a sfințit „Crucea

Bucuriei”, ridicată în curtea lăca șu -

lui de cult, și a binecuvântat casa

pa rohială. Slujba de sfințire a fost

pre cedată de Sfânta Liturghie. Ală -

turi de chiriarh au mai slujit Pă rin -

tele prof. Ion Vicovan, decanul Fa -

cultății de Teologie Ortodoxă „Du -

mitru Stăniloae” din Iași, Părintele

Marius Daniel Profir, protopopul

Pro toieriei Iași II, Părintele Dumitru

Boboc, inspector bisericesc și paro-

hul Bisericii „Intrarea Domnului în

Ierusalim” Iași, Părintele Ciprian Du -

mitru Ciuntu, parohul Bisericii „Sfin -

ții Voievozi” – Roșca, Părintele An -

drei Atudori, consilier administrativ

al Arhiepiscopiei Iașilor și slujitor la

Parohia Roșca și Părintele Neculai

Dorneanu, parohul Bisericii „Sfânta

Mahramă a Domnului” din cartierul

ieșean Cantemir. 

La finalul Sfintei Liturghii, Pă -

rintele Mitropolit Teofan a arătat că

omul este chemat să dobândească

smerita cugetare, gândul lui Hristos:

„Să avem cuget curat și cuget bun.

Ce înseamnă aceasta? Desigur, gă-

sim multe și minunate lucruri din

ca re am reține câteva folositoare

pen tru viața noastră. A avea cuget

curat și cuget bun înseamnă a

avea  gândul lui Hristos,  mintea lui

Hristos, așa cum mărturisește Sfân -

tul Apostol Pavel. Viața noastră ar

trebui să tindă, cu toate căderile

sale, spre a dobândi mintea lui Hris -

tos, singura care nu greșește, care

te așază cu adevărat și autentic în

fața tuturor lucrurilor fără urmă de

rătăcire. Cuget curat și cuget bun

în seamnă o raportare corectă, au-

tentică, duhovnicească, față de

Dum nezeu, față de Biserica Sa, față

de omul de lângă noi, față de lume,

față de creația lui Dumnezeu. A

avea cuget curat și cuget bun în-

seamnă smerita cugetare despre

tine însuți și în raport cu ceilalți, iar

smerita cugetare, gândul cel smerit,

înseamnă rugăciune neîncetată,

după cum mărturisește Sfântul Ma -

xim, marele teolog al Bisericii noas-

tre”. De asemenea, Părintele paroh

Ciprian Ciuntu a rostit un cuvânt,

mulțumind tuturor celor care au

sprijinit sfântul lăcaș și comunita-

tea.

Pentru merite deosebite și pen-

tru lucrarea rodnică din parohie,

Părintele Ciprian Ciuntu a fost hiro-

tesit întru iconom stavrofor, iar pă-

rintele slujitor Andrei Atudori a pri-

mit dis tincția „Crucea Sfântului

Ierarh Do softei”. Totodată, Părintele

Mitropo lit le-a oferit tuturor binefă-

cătorilor dis tincții de vrednicie, iar

Părintele Ciprian Ciuntu le-a dă-

ruit o copie a „Crucii Bucuriei” în mi-

niatură. În con tinuare, IPS Teofan a

binecuvântat crucea-monument din

curtea lăcașului de cult și a oficiat

slujba de resfințire a casei paro-

hiale.

IPS Teofan a binecuvântat „Crucea Bucuriei” 
și casa parohială la Parohia Roșca din Iași

cu Dumnezeu și să ajungă la Dum -

ne zeu. Mântuitorul Hristos a mărturi-

sit zicând: «Împărăţia cerurilor se ia

prin străduinţă şi doar cei care se

luptă, cei ce se silesc pun mâna pe

ea». Tot Domnul Hristos a spus: «Ce -

reţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla;

bateţi şi vi se va deschide». În -

trebându-se Sfântul Simeon Noul

Teolog în legătură cu acest cuvânt,

«Până când să batem, Doamne? Pâ -

nă când să cerem? Până când să

căutăm», acesta răspunde, așezân -

du-se în gândul lui Hristos, «Bateți

atât de mult până când vi se va des-

chide ușa. Cereți atât de stăruitor pâ -

nă când veți primi. Căutați cu in -

sistență până veți afla ceea ce cău -

tați». Viața creștină, viața noastră, se

cuvine a fi o stăruință con tinuă să ră-

mânem înăuntrul Tainei Botezului

pe care am primit-o în pruncie, iar

dacă am căzut într-o formă sau alta,

se cuvine a ne lupta pentru a ne ri-

dica”.
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Î
n Duminica Vameșului și a

Fariseului, Părintele Mitropo -

lit Teofan a săvârșit Sfânta Li -

turghie în biserica Mănăstirii Do bro -

văț, ultima ctitorie a Voievodului

Ștefan cel Mare și Sfânt.

După citirea Sfintei Evanghelii,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a

afirmat în cadrul cuvântului de în vă -

țătură că Dumnezeu îl înalță pe

omul smerit: „Cel smerit se înalță, în

primul rând, pentru că el este mul -

țumit. Are de toate, are o bucată de

pâine pentru el și familia sa, are un

braț de lemne să își încălzească

locuința, slavă lui Dumnezeu pentru

toate! Acesta este omul smerit care

se înalță, care este binecuvântat de

Dumnezeu cu foarte multă pace su-

fletească. De asemenea, omul sme-

rit are parte de înălțarea rugăciunii.

Omul mândru, chiar dacă încearcă

să se roage, se roagă la suprafață,

pentru că el se încrede mai mult în

mândria lui, în mintea lui, în știința

lui, în funcția lui. Omul smerit în ce

să se încreadă? El se încrede mai

mult în Dumnezeu: Tu, Doamne, mă

ajuți pe mine! Tu, Doamne, mă vei

apăra! Tu, Doamne, să fii cu mine!”

Mănăstirea „Dobri vecer” – scurt istoric

Biserica Mănăstirii Dobrovăţ, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, a fost construită între anii 1503-1504, fiind

ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Aceasta se află la o distanţă de 25 de kilometri sud-est de Iaşi şi la 35 de ki-

lometri nord de Vaslui, străjuită de codrii seculari.

Într-o seară din vara anului 1499, pe când Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, se îndrepta în fruntea oştilor

spre Suceava, trecând printr-o dumbravă din codrii Iaşului, a zărit în depărtare un sâmbure de lumină ieşind din

pământ. S-a apropiat şi, găsind în inima pădurii chilia unui sihastru, a intrat, cerându-i bătrânului binecuvânta-

rea. Monahul era rus, trecut peste Nistru şi Prut în căutarea singurătăţii şi, văzându-l pe marele domn al

Moldovei, l-a salutat pe limba sa: „Dobri vecer“, în traducere „Seară bună“. Mai târziu, când Voievodul Ştefan a

hotărât că în locul bordeiului singuratic să zidească o mănăstire de călugări, a numit-o, în amintirea sihastrului,

Dobrovăţ. Avea să fie ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Dobrovăț
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O
bștea Schitul Icoana

Nouă din comuna Vâ -

 nători, județul Neamț,

l-a avut ca oaspete pe Înalt prea -

sfințitul Părinte Teofan, Mitro po -

litul Moldovei și Bucovinei, în zi -

ua de 28 februarie 2021, în „Du -

minica Întoarcerii Fiului risipi-

tor”, care a slujit Sfânta Liturghie

în locașul de cult al așeză mân -

tului monahal.

În cadrul slujbei, ierarhul a

adresat cuvânt de învățătură ce-

lor prezenți și i-a îndemnat să ră-

mână în permanență în legătură

cu Dumnezeu, adică „acasă”:

„Orice păcat este o plecare de

«acasă», o plecare de la Tatăl

nostru ceresc. De aceea, în călă-

toria postului ce urmează, pri-

mim învățătură de la Domnul

Hristos că este bine să rămâ-

nem întotdeauna, indiferent de

vremuri, în legătură cu Dum ne -

zeu, cu Tatăl cel Ceresc, că este

bine să nu mergem în zone în

care ne pierdem sufletul, că este

bine să rămânem «acasă». Iar

dacă cumva, din diferite pricini,

am plecat de «acasă», și indife-

rent de cât de greu este păcatul

săvârșit, să avem încredințarea

că Dumnezeu, văzând întoarce-

rea noastră la El, ne iartă, ne

primește în casa Bisericii și a

Împărăției Sale. Iar dacă facem

parte din acei oameni care am

rămas cuminți «acasă», se cu-

vine a nu privi cu superioritate la

cei păcătoși, ci să ne bucurăm

când unul dintre aceștia – fie că

ne este frate, soră, vecin, duș -

man sau prieten – se întoarce.

Aceasta este marea taină:

uneori, rămânând «acasă» și fi-

ind drepți și credincioși, prin ju-

decata celor păcătoși devenim

în fața lui Dumnezeu oameni

pentru care El se mânie. Dum -

ne zeu se bucură mai mult de în-

toarcerea unui păcătos decât de

atitudinea de om superior pe ca -

re uneori noi o avem față de cei

păcătoși”.

Mitropolitul Teofan al Moldovei și
Bucovinei, la Schitul Icoana Nouă

Scurt istoric
Cu binecuvântarea Preafericitului

Părinte Patriarh Nicodim, în anul 1946,

Părintele Protosinghel Vasian Iosub, nu-

mit și egumen al Schitului Icoana Nouă,

a construit o noua clădire cu un para-

clis, având chilii și trapeză. Acest para-

clis a primit hramurile „Schim ba rea la

Față” și „Nașterea Maicii Dom nul ui”, fi-

ind sfințit pe 6 mai 1951 de Ar hi ereul

Pavel Șarpe. Catapeteasma pa raclisului

este din lemn, având icoane într-o exe -

cuție atrăgătoare, pic tate de pictorul

Pro cenco. Pictura din interiorul paracli-

sului a fost executată de pictorul Du -

mitru Gabor, în anul 1990. Ctitor al lucră-

rilor și cu osteneala celorlalți părinți,

egumenul schitului a dorit ca ulterior să

construiască și o biserică în acest loc,

dar din cauza regimului comunist nu a

reușit. În anul 1972 s-a construit doar o

clopotniță cu trei turnuri, cu un gang

cen tral, iar la etaj un mic paraclis cu

hra mul „Sfântul Mare Mucenic Dimi -

trie”, care a fost pictat de Părintele Ar -

himandrit Bartolomeu Florea în anul

1984. În anul 1991, egumenul schitului,

Părintele Protosinghel Andrei Pascaru a

construit un nou corp de chilii, iar între

anii 1994-2001, a construit biserica ma re

a schitului, respectându-se do rința

Părintelui Vasian Iosub. Biserica cu hra-

mul „Schimbarea la Față” a fost con-

struită din cărămidă și placată cu piatră

la exterior, iar între 2000-2005 a fost îm-

podobită cu pictură în frescă de pictorul

Ciuhureanu Tudorel. Pe 13 mai 2018, Pa -

raclisul „Nașterea Maicii Domnului” din

incinta așezământului a fost târnosit de

către Înaltpreasfințitul Părinte Teo fan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ală-

turi de un sobor de cle rici. Cu acest pri-

lej, actualul egumen al schitului, Părin -

tele Protosinghel Calinic Proca, a primit

distincția mitropolitană „Crucea Sfântul

Ierarh Dosoftei”.
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Î
n ziua de 25 februarie 2021, în

Palatul Patriarhiei din Bucu -

reşti, sub președinția Preafe -

ricitului Părinte Patriarh Daniel, s-a

desfășurat ședința de lucru a Sfân -

tului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot

secret pe Preacuviosul Părinte Arhi -

mandrit Nichifor Horia ca Episcop

vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Noul

Episcop vicar va purta titulatura de

Preasfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul. Hirotonia va avea loc la

Iaşi în ziua de duminică, 7 martie

2021.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot

secret și pe Preacuviosul Părinte

Arhimandrit Nestor Dinculeană ca

Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și

Hunedoarei. Noul Arhiereu vicar va

purta titulatura de Preasfințitul Pă -

rinte Nestor Hunedoreanul. Hiroto -

nia va avea loc la Deva în ziua de du-

minică, 7 martie 2021.

În cadrul aceleiași ședințe, 
au mai fost luate 
următoarele hotărâri:
Declararea anului 2022 în Pa tri -

arhia Română ca „Anul Omagial al

Ru găciunii în viața Bisericii și a creș -

ti nului” și „Anul comemorativ al Sfin -

ţilor isihaști Simeon Noul Teo log,

Gri gore Palama și Paisie de la

Neamț”.

Începerea demersurilor de ca-

nonizare a unor mărturisitori şi mari

duhovnici misionari români din tim-

pul comunismului, în anul 2025, cu

prilejul împlinirii a 140 de ani de au-

tocefalie a Bisericii Ortodoxe Româ -

ne (1885) şi a 100 de ani de la înfiin -

țarea Patriarhiei Române (1925).

Sfântul Sinod a reamintit obliga-

ţia statutară a Bisericii Ortodoxe Ro -

mâ ne de a rămâne în comuniune şi

unitate dogmatică (doctrinară), litur-

gică (sacramentală) și canonică

(dis ciplinară) cu Biserica Ortodoxă

universală. Prin urmare, Biserica Or -

todoxă Română nu poate modifica

doctrina sa, ritualul său liturgic-sa-

cramental şi disciplina sa canonică,

îndemnând pe toți slujitorii săi la

mai multă responsabilitate în săvâr -

șirea Sfintelor Taine şi ierurgii.

În acest sens, luând act de dis -

cu țiile, îngrijorările şi neînțelegerile

apărute în spaţiul public pe tema

Bo tezului copiilor cu sănătate pre -

ca ră, Sfântul Sinod a făcut câteva

precizări:

1) Înainte de săvârșirea Sfintei

Taine a Botezului, preotul are obli -

ga ția de a se întâlni cu părinții și nașii

copilului, care, după consultarea lor

cu medicul pediatru, vor prezenta

preotului starea de sănătate a copi-

lului şi dorinţa ca el să fie botezat;

2) În cadrul Facultăților de Teo -

logie din Patriarhia Română se va

acorda o atenție sporită practicii li-

turgice referitoare la săvârșirea ac-

tului întreitei „afundări” din timpul

slujbei Botezului, practică liturgică

obligatorie pentru studenții teologi

din anii terminali ai secțiilor de Teo -

logie Pastorală;

3) În fiecare protopopiat din cu-

prinsul Patriarhiei Române va fi or-

ganizată o consfătuire anuală cu

preoţii, referitoare la săvârșirea co-

rectă a fiecărei Sfinte Taine, pre-

cum şi cateheze cu credincioşii pri-

vind semnificaţia duhovnicească a

Sfintelor Taine.

Alte aprobări:
Au fost aprobate textele liturgi -

ce (slujba, acatistul și paraclisul)

pentru cinstirea Sfântului Sfinţit

Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei,

și a surorii sale Zenovia (30 octom-

brie), precum și includerea acestor

texte în cărțile de cult;

A fost aprobat ca, în textul Ca -

lendarului creștin-ortodox pentru

anul 2022, la rubrica Zile şi date im-

portante, să fie incluse „Ziua drape-

lului național” (26 iunie) şi „Ziua im-

nului național al României” (29 iulie).

Biroul de Presă 

al Patriarhiei Române

Sursa: basilica.ro

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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P
reafericitul Părinte Pa tri -

arh Daniel a prezidat, pe

data de 24 februarie 2021,

ședin ța anuală a Consiliului Națio -

nal Bisericesc. Întrunirea a avut loc

în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

din Palatul Patriarhiei.

În cadrul ședinței a fost anali-

zată activitatea Bisericii din anul

2020 și au fost enunțate propuneri

pentru anul 2021. Evenimentul a fost

deschis de Patriarhul României, ca -

re a dat citire raportului-sinteză în

care a evidențiat că „în luptă cu pan-

demia, Biserica a intensificat rugă-

ciunea, filantropia şi protejarea să-

nătăţii oamenilor”. Biserica a marcat

anul comemorativ al filantropilor ro-

mâni (2020) prin activităţi concrete,

a afirmat Părintele Patriarh Daniel în

deschiderea şedinţei Adunării Na -

ţio nale Bisericeşti. „Nu am în ce put

cu istoria filantropilor, ci cu fap tele

de filantropie, deoarece a fost nece-

sar să arătăm prin fapte cât de im-

portantă este filantropia”, a spus

Preafericirea Sa despre lucrarea fi-

lantropică de anul trecut.

În 2020, Biserica a cheltuit 38 de

milioane de euro. O creștere cu

17,6% (5,7 milioane euro) față de anul

2019. „A fost un efort foarte mare,

dar aceasta a arătat grija Bisericii

pentru ajutorarea celor care s-au a -

flat în dificultate”, a precizat Prea fe -

ri cirea Sa.

„Anul 2020, marcat de pandemia

de COVID-19 şi de restricțiile im-

puse în acest context, a supus în-

treaga societate românească unei

în cercări deosebite. Biserica Orto -

do xă Română a lucrat în acest timp

cu mult devotament şi dăruire,

înmulțind rugăciunea, actele social-

filantropice şi măsurile de protejare

a sănătăţii oamenilor”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro -

mâne a explicat că „Liturghia tre-

buie completată cu filantropie, iar fi-

lantropia trebuie luminată şi sfinţită

prin Liturghie”.

„Evenimentul simbol al anului

2020, în memoria tuturor, a rămas

sărbătoarea Învierii Domnului, pro-

clamată cu multă durere, în con di -

țiile stării de urgență, în absența fi-

zică a credincioşilor şi distribuirea

de către clerici şi voluntari orto-

docşi a Sfintei Lumini adusă de la

Ierusalim şi a Sfintelor Paşti, pe în-

treg cuprinsul Patriarhiei Române”,

a mai afirmat Preafericitul Părinte

Daniel.

La finalul raportului sintetic al

activităţilor Bisericii Ortodoxe Ro -

mâ ne în anul 2020, Părintele Patriarh

a spus: „Dorim să apreciem efortu-

rile spirituale şi materiale ale tuturor

celor care au lucrat direct sau au

sprijinit Biserica Ortodoxă Română

în lucrarea remarcabilă de ajutorare

a credincioşilor în timpul pandemiei

de COVID-19. De la ajutorul finan-

ciar ori material, la trimiterea de

echipamente sanitare de protecție

acolo unde era cea mai mare ne-

voie de ele, până la rugăciunea, în-

curajarea şi mângâierea celor bol-

navi, a celor însingurați, ori a celor

îndoliaţi, Biserica Ortodoxă Română

în întreg ansamblul ei, prin ierarhi,

clerici, voluntari şi simpli credin-

cioşi, şi-a intensificat eforturile pen-

tru a răspunde urgent şi eficient cri-

zei provocate de pandemia de CO-

VID-19. Exprimăm recunoștință şi

prețuire faţă de toţi cei care ajută

Biserica noastră: clerici şi credin -

cioși mireni, autorități centrale şi lo-

cale, sponsori şi voluntari.”

Şedinţa în plen a fost urmată de

lucrările pe comisii şi, apoi, de pre-

zentarea rapoartelor acestora.

Comisiile sunt: administrativ-juri-

dică şi de validare; socială şi pentru

comunicaţii media; culturală şi edu-

caţională; economică, bugetară şi de

patrimoniu imobiliar (bunuri biseri-

ceşti) şi comisia pentru românii orto-

docşi de peste hotare. Adu na rea

Națională Bisericească (ANB) este

organismul central deliberativ al

Bisericii Ortodoxe Române pentru

problemele administrative, sociale,

culturale, economice și patrimoniale.

Sursa: basilica.ro

Ședința anuală a Consiliului Național Bisericesc 
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Î
ncercările aduse de imprevi-

zibilul an 2020 vor face ca

acesta să rămână în istorie

drept „an al pandemiei”. Un an în

care toate au fost răscolite și atinse,

inclusiv viața bisericească. Un an în

care am învățat să prețuim și mai

mult darurile lui Dumnezeu, mai

ales Sfânta și Dumnezeiasca Litur -

ghie, slujbă la care, timp de două

luni, accesul credincioșilor a fost

restricționat. O altă mare durere a

anului ce a trecut a fost faptul că,

vreme de opt zile (8-15 octombrie),

pelerinilor din afara Iașului nu li s-a

permis accesul la racla cu moaștele

Sfintei Cuvioase Parascheva. În po-

fida acestor greutăți, 2020 a fost

anul în care parcă s-a adâncit și mai

mult această conștientizare, că a -

vem mare nevoie de modelul, prie-

tenia și ajutorul sfinților. A fost un an

în care, cu toate poticnirile și ne pu -

tințele, ne-am străduit să dăm măr-

turie că „nu avem aici cetate stătă-

toare, ci o căutăm pe aceea ce va să

fie” (Evrei 13, 14). Dar asta nu printr-o

rupere de realitatea acestei lumi, ci

printr-o mai atentă cântărire a du-

hului în care ne împlinim misiunea

pe acest pământ.

Slujire și comuniune

Î
n Arhiepiscopia Iașilor, în

anul ce a trecut, Înaltprea -

sfin țitul Părinte Mitropolit Te -

o fan și Preasfințitul Părinte Episcop

vicar Calinic Botoșăneanul (până la

alegerea sa ca Arhiepiscop al Su -

cevei și Rădăuților) au săvârșit Sfân -

ta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii

în lăcașuri de cult din toate cele 13

protopopiate, efectuând 110 vizite

pas torale şi misionare la parohii şi fi-

lii și 51 de vizite la mănăstiri şi schi-

turi din eparhie, săvârșind 17 slujbe

cu prilejul sfințirii, resfințirii sau pu-

nerii pietrei de temelie la diferite bi-

serici. Anul trecut au fost hirotoniţi

întru diacon, apoi întru preot 22 de

candidaţi. De asemenea, cei doi ie-

rarhi au vizitat școlile teologice, s-au

întâlnit cu autoritățile locale şi cen-

trale şi au fost prezenți la diferite e -

ve nimente, au participat la şedinţele

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române, ale Sinodului Mitropolitan,

ale Permanenţei Consiliului Epar hi -

al şi ale Consiliului Eparhial.

Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea,

la finele anului 2020, un număr de

1.247 de unități parohiale (1.230 de

parohii și 17 filii) grupate în 13 proto-

popiate, în care slujesc 1.195 de

pre oți. Alți 45 de preoți și-au dedicat

slujirea în instituții precum spitale,

unități militare, penitenciare, școli

spe ciale sau în folosul unor per-

soane din comunitățile celor cu de -

ficiențe de auz și vorbire. Conform

ultimelor date statistice, numărul to-

tal al credincioșilor ortodocși din

eparhie trece de 1.500.000.

În cele 102 aşezăminte mona-

hale (dintre care 66 sunt mănăstiri)

se nevoiesc 1.781 de vieţuitori. Anul

tre cut, în obştile monahale din E par -

 hia Iașilor au fost săvârșite 48 de

tunderi în monahism şi 16 raso forii.

Preocuparea pentru buna chi-

vernisire a „viei Domnului” şi, mai

ales, intensificarea comuniunii în

Biserică au fost posibile și prin acti-

vitatea celor 3.655 de ostenitori an -

gajați în unităţile de cult și subu ni -

tățile Centrului Eparhial, persoane

care şi-au împlinit slujirea cu spriji-

nul nemijlocit al credincioşilor din

parohiile de pe cuprinsul eparhiei,

al slujitorilor din mănăstiri sau altor

instituții bisericești.

Oficiul canonic-juridic a conti-

nuat misiunea de a promova dialo-

gul şi buna înțelegere în cadrul ra-

porturilor juridice ale instituției, ve-

ghind asupra actelor juridice înche-

iate sau reprezentând instituția aco -

lo unde legislația prevede și permite

acest lucru. În cadrul eparhiei, la fi-

nele anului trecut existau un număr

de 37 de asociații sau fundații și alte

structuri asociative bisericești sau

laice care au fost înființate sau func -

ționează cu binecuvântarea Arhie -

pis copiei Iașilor.

Educație și formare

Î
n anul universitar 2019-2020,

la Facultatea de Teologie Or -

todoxă „Dumitru Stăniloae”

din Iaşi, la toate cele patru speciali-

zări (pastorală, didactică, asistență

socială, artă sacră) au fost înscrişi la

cursuri 959 de studenţi, dintre care

48 la Doctorat. Au obţinut titlul de li-

cenţiat 118 candidaţi, 120 de stu-

denţi au absolvit masteratul și au

fost acordate două titluri de doctor.

Din numărul de studenţi, maste-

ranzi și doctoranzi, 23 au fost din

afara granițelor țării.

În judeţele din Arhiepiscopia Ia -

şi lor, disciplina Religie a fost preda -

tă, în anul școlar 2019-2020, de 654

de cadre didactice, iar filialele Aso -

ciației Părinți pentru Ora de Religie

(APOR) au numărat aproximativ

13.550 de membri. În cele șase se-

minarii teologice au fost școlarizați

1.004 elevi. În anul școlar 2019-2020,

Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor. 
Binecuvântare la vreme de încercare – o sinteză a activității
Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2020
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la Liceul și Grădinița Varlaam Mitro -

politul au fost înscriși 334 de elevi,

respectiv 117 copii.

Biroul de catehizare al Arhiepis -

copiei Iaşilor a coordonat activitatea

catehetică din eparhie, dezvoltând

o serie de proiecte și colaborări și

cu alte eparhii din țară și din străină-

tate. Au fost pregătiți pentru aceas -

tă lucrare 120 de preoți (care se

adaugă la cei pregătiți anii anteriori)

și au fost organizate 60 de cateheze

demonstrative, în cadrul cercurilor

pastorale din fiecare protopopiat.

Centrul de Formare Continuă a

dez voltat și organizat activități speci-

fice, precum cursurile pentru obți -

ne  rea gradelor profesionale în pre -

oție, și a inițiat modulul spiritual pen -

tru elevi „Cultivarea sufletului”, în

par teneriat cu Fundația Varlaam

Mitropolitul.

Comunitatea Colegiului „Sfântul

Nicolae” a fost constituită anul trecut

din 73 de studenți și 18 studente. 

A ceș tia au implementat peste 75 de

pro iecte ce au cumulat un număr to-

tal de peste 28.000 de ore de volunta-

riat.

În anul 2020 au intrat în fondurile

Bibliotecii Mitropolitane „Dumitru

Stă niloae” un număr de 1.108 volu me

cărți şi 205 volume periodice, fondul

total existent la sfârşitul anului fiind

de 138.631 volume inventariate.

În afara activităților curente, Sec -

torul Învățământ a organizat sau

susținut o serie de evenimente, din-

tre care cele mai importante au fost

Masterclass-ul de cânt bizantin, edi -

ția a XIII-a, și Concertul de Cră ciun al

Mitropoliei Moldovei și Buco vinei.

Cultură și comunicare

Î
n anul 2020, principalele ac -

tivități ale Sectorului Cultural

și Comunicații Media s-au

desfășurat mai ales prin intermediul

departamentelor Centrului Cultural

Misionar Doxologia. Editura și Tipo -

grafia Doxologia au editat şi tipărit

un număr de 261 de titluri, dintre ca -

re 98 de titluri noi şi 163 de retipăriri,

într-un tiraj cumulat de 176.984 de

exemplare.

În luna decembrie a anului 2020,

Editura Doxologia, în urma evaluării

de către Consiliul Național al Cer -

ce tării Ştiințifice, a primit calificati-

vul A de recunoaştere pentru activi-

tatea publicistică ştiințifică în dome-

niul Ştiințelor Umaniste – Teologie,

iar Revista „Teologie şi Viață” a pri-

mit calificativul B de recunoaştere.

Totodată, încă din luna septembrie

Revista „Teologie și Viață” a fost ac-

ceptată în baza de date inter na țio -

nală „European Reference Index for

the Humanities and Social Scien -

ces” (ERIH Plus).

Departamentul Doxologia Media

a cunoscut o creştere a popularității

şi a ratei de distribuire a materialelor

publicate pe rețelele sociale. Pe

site-ul doxologia.ro s-au ȋnregistrat

98.739 de utilizatori zilnici nedu pli -

cați, însemnând un total anual de

36.138.658 utilizatori. Prin Serviciul

de programare informatică și prin

Serviciul de tehnologia informației

(IT) s-au asigurat serviciile specifice

necesare și pentru alte subunități

ale Centrului Eparhial.

În 2020, Doxologia Media a reali-

zat o serie de emisiuni și rubrici ra-

dio sau TV, postate pe portalul do-

xologia.ro sau difuzate de parteneri

precum: Radio Trinitas, Trinitas TV,

TVR și TVR Iași. Tot în acest an, Do -

xo logia Media a realizat, de luni

până vineri, o emisiune de tip maga-

zin, de o oră, difuzată pe frecvențe

terestre, la nivel național, de Radio

Trinitas și on-line pe Radio Doxo lo -

gia. Materialele video produse au

avut un număr cumulat de 116 mi-

lioane de vizualizări pe rețelele de

socializare Facebook și YouTube

ale Doxologia.

Sectorul Comunicare și Relații

Publice s-a implicat, de-a lungul

anu lui 2020, în organizarea unor

eve nimente din cadrul eparhiei și,

cu precădere, în relaționarea cu re -

prezentanți din presă sau din alte

medii de formare a opiniei publice.

La nivelul eparhiei a continuat reali-

zarea unor emisiuni săptămânale

de spiritualitate și cultură creștină în

colaborare cu posturile TVR Iași,

Iaşi TV Life, Tele M, Infinit TV, res -

pec tiv TeleMoldova Plus și Actua -

litatea TV (Pașcani).

Filantropie și grijă 
pentru sănătate

O
dată cu declararea stării

de urgență pe cuprinsul

țării noastre, în contex-

tul pandemiei generate de virusul

SARS-CoV-2, activitatea sectoarelor

din Arhiepiscopia Iașilor s-a axat în

special pe proiecte prin intermediul

cărora s-a oferit sprijin moral și fi-

nanciar celor în nevoie. Astfel, s-a

lansat site-ul fiideajutor.ro, prin in-

termediul căruia s-au strâns donații

în valoare de 279.762 lei, din care o

contribuție semnificativă a fost cea

a Mitropoliei Germaniei, Europei

Centrale și de Nord, prin bunăvoința

Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit

Serafim. Adăugând la această sumă

și contribuția Centrului Eparhial, a

rezultat un total de 554.693 lei, bani

folosiți în achiziționarea de mate-

riale sanitare și de protecție pentru

personalul medical din spitalele ju -

dețene eparhiale, achiziție de apa -

ratură medicală pentru aceste spi-

tale, pachete cu alimente pentru

per soanele care au solicitat spriji-

nul, precum și mese calde pentru

personalul medical de la Spitalul

Clinic de Boli Infecțioase din Iași.
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Tot în cadrul campaniei „Fii de

ajutor!” a fost lansată linia Tel Verde.

Ea a fost activă în perioada 18 martie

– 9 iunie 2020, timp în care 72 de pre -

oți din eparhia noastră au răspuns la

1.058 de apeluri, durata totală a con-

vorbirilor fiind de 4.513 minute.

La nivel de Arhiepiscopie, prin

intermediul parohiilor și a protopo-

piatelor, s-au oferit alimente în va-

loare de 590.405 lei, hrană caldă în

valoare de 346.334 lei, servicii medi-

cale în valoare de 198.256 lei, apara-

tură medicală în valoare de 414.473

lei, cumpărături de primă necesitate

în valoare de 15.000 lei. Numărul to-

tal al celor care au beneficiat de a -

ju tor este de 26.170.

Acest efort cerut de situația

spe cială ce a debutat în 2020 este în

parte cuantificat în activitatea socia -

lă și medicală generală ce se des fă -

șoară în mod curent sub îndruma-

rea Sectorului pentru asistență so-

cială și medicală:

1) Activitatea filantropică a paro-

hiilor, mănăstirilor, schiturilor și a

preoților misionari din unități buge-

tare. Acestea au oferit servicii de tip

cantină socială, centru de zi, suport

financiar și material și altele. Au fost

asistați peste 200.000 de beneficiari,

utilizându-se un buget de aproxima-

tiv 10,9 milioane lei. 

2) Acțiunile desfășurate de Bi ro -

urile de asistență socială, cantinele

sociale, Fundația Solidaritate și Spe -

ranță și alte ONG-uri bisericești, cen-

trele pentru copii, bătrâni și per-

soane defavorizate de pe lângă Cen -

trul Eparhial, protopopiate, parohii

sau mănăstiri. Serviciile sociale pri-

mare și specializate au vizat 16.600

de beneficiari, utilizându-se un bu-

get total de peste 29,9 mili oa ne lei. O

pondere semnificativă la această lu-

crare ce vine în sprijinul celor mai

nevoiași a avut-o, și anul trecut,

Asociația „Glasul Vieții” (Iași), coor-

donată de Părintele Dan Damaschin.

3) Serviciile medicale gratuite au

fost oferite de Spitalul, Policlinica și

Fundația Medicală Providenţa din

Iași, precum şi de cinci unităţi medi-

cale din teritoriu: cabinetele de me-

dicină generală de la mănăstirile

Miclăuşeni, Agapia și Văratec și cele

două cabinete de medicină gene-

rală și de stomatologie ale Fundației

„Iustin Pârvu”, de la Mănăstirea Pal -

tin. Pe lângă activitatea medicală, în

contract cu CAS Iași și în regim de

coplată de la pacienți, activitatea ca-

ritativă a utilizat un buget de 384.000

lei pentru 2.029 de beneficiari.

Acestor acțiuni filantropice s-au

adăugat și altele similare, derulate

prin alte instituții sau chiar direct

prin intermediul credincioșilor. Spre

exemplu, prin contribuția o coa lelor

silvice din Neamţ, Iaşi și Ba cău au

primit, în mod gratuit, material lem-

nos un număr de 243 beneficiari

(persoane fizice sau juridice). Volu -

mul total de masă lemnoasă donat

în cursul anului 2020 a fost de 8.219

mc, însumând o valoare totală de

1.753.601 lei.

Misiunea de a călăuzi
întru Viață

Î
n contextul „Anului omagial

al pastorației părinților și co-

piilor” și a „Anului comemora-

tiv al filantropilor ortodocși români”,

Sec torul de Misiune a organizat

două conferințe preoțești prezidate

de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,

având ca titlu „Locul familiei în viața

Bi sericii – provocări, dificultăți, so lu -

ții” și nouă conferințe on-line cu pă -

 rinții din cele 13 protopopiate. Prin

implicarea preoților misionari s-au

realizat zece întâlniri misionare cu

președinții de cercuri misionare din

fiecare protopopiat, având ca temă:

„Aspecte misionare și pastorale în

vreme de pandemie”.

În lucrarea pastorală cu tinerii

din eparhie s-au săvârșit Sfinte Li -

turghii săptămânale pentru tineri și

studenți în trei biserici din Iași și 13

Sfinte Liturghii misionare în satele

din Arhiepiscopie. În parteneriat cu

ATOR și ASCOR Iași s-au organizat

35 de conferințe, fizic sau on-line, 49

de emisiuni „Tineri către tineri” la

Radio Trinitas, s-au continuat pro-

iectele Voluntarii Sfintei Paras che -

va, cu implicarea a 178 de persoane,

Pelerinajul pedestru „Pe urmele

sfin ților nemțeni”, cu participarea a

102 tineri, șapte întâlniri de o zi cu ti-

nerii la nivelul protopopiatelor din

eparhie, reunind în total 558 de ti-

neri și 52 de preoți moderatori, pre-

cum și cea de-a XI-a ediție a Ta be -

rei Nemțișor. S-au organizat 30 de

tabere în parohii din mediul rural din

Arhiepiscopia Iașilor, cu sprijinul a

70 de voluntari, având ca beneficiari

2.200 de copii și tineri.

Prin Centrul de Prevenție și in-

formare s-au diseminat 15.000 de

ma teriale informative (pliante, afișe,

broșuri, reviste), s-a lansat un maga-

zin on-line cu scop misionar și au

fost organizate cinci ateliere Pro

Vita pentru părinți. Prin Programul

Praesidio pentru femeile însărci-

nate aflate în dificultate s-au des fă -

șurat mai multe proiecte pentru sal-

varea copiilor de la avort.

Programul de solidaritate pentru

familia cu mulți copii „Sfântul Ste -

lian” s-a concretizat prin sprijinul a -

cordat pentru 203 familii cu peste

șapte copii fiecare. Printre activi tă -

țile principale s-au numărat: sus -

ținerea educației acestor copii prin

burse sau alte mijloace, bugetul to-

tal fiind de 130.000 lei; ajutorarea a

trei familii numeroase cu lucrări de

îm bunătățire a spațiului locativ, ra-

cordare la utilități, asigurarea hranei

ș.a. – sprijin cuantificat la nivelul su-

mei de 136.530 lei.
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A continuat și anul trecut activi-

tatea misionară desfășurată în cola-

borare cu Mitropolia Basarabiei (Re -

publica Moldova), dar ea a fost dras-

tic redusă din cauza pandemiei CO-

VID-19, trecerea frontierei fiind res -

tric ționată pentru o perioadă lungă

de timp. Sprijinul material oferit, ca și

în anii trecuți, creștinilor ortodocși

din Tanzania de către Centrul Epar -

hial de la Iași împreună cu câteva

mănăstiri din eparhie a fost în va-

loare de 150.000 lei. La această su mă

s-au adăugat donațiile strânse prin

intermediul site-ului ajutorpentru-
tanzania.ro, în valoare de 56.394 euro.

Lumină din făclia 
ostenelilor

P
rin intermediul Sectorului

Economic și 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, filan-

tropice sau culturale ale unor

subunități sau ale unor fundații ce

funcționează cu binecuvântarea Mi -

tropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat

prin structurile proprii: Ocoalele Sil -

vice Cetățuia, Vânători şi Blăgești

din cadrul Asociaţiei Silvice Iaşi, u -

ni tate tutelată de Arhiepiscopia Ia -

şilor. Profitul obținut din activitatea

economică a ocoalelor silvice sau

rezultând din activitatea agricolă a

fost direcționat către susţinerea

operei pastoral-misionare, social-fi-

lantropice şi medical-caritative a Bi -

sericii, conform Statutului Asociaţiei

Silvice Iaşi şi prevederilor din Codul

Fiscal. O importantă sursă de sus ți -

nere a acestor tipuri de activități

menționate a mai constituit-o și va-

lorificarea lumânărilor produse de

Fabrica de lumânări „Sfântul Mina”

a Centrului Eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sfân -

ta Cuvioasă Parascheva” au oferit,

din veniturile lor, o consistentă sus -

ținere a activităților specifice bise ri -

cii. Acestea, împreună cu Depozitul

de carte și obiecte de cult ,,Sfântul

Luca”, au făcut eforturi pentru ca o

icoană, o sfântă cruce, o carte de

rugăciuni sau alte obiecte specifice

cultului ortodox să ajungă mai ales

în biserici și în casele credincioșilor.

Din pricina restricțiilor impuse în

starea de pandemie Centrul de Pe -

lerinaj „Sfânta Cuvioasă Paras che -

va” a organizat, în țară și în străină-

tate, un număr mai redus, de doar

35 de pelerinaje, însumând 1.025 de

pelerini. Pelerinii care au fost, la rân-

dul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Ia -

șilor au beneficiat de găzduirea mă -

năstirilor și a schiturilor, dar și a u -

nor centre special organizate în

acest sens, cum ar fi Centrul

Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Si -

hastrul” de la Durău sau Centrul So -

cial-Cultural „Sfântul Ilie” de la Mic lă -

 uşeni. Centrul de evenimente Agora

din Iași a fost, de asemenea, gazdă

pentru o serie de activități specifice.

Pentru buna gestionare a resur-

selor și o administrare eficientă și în

deplină legalitate, Sectorul Finan ci -

ar s-a sprijinit, în 2020, pe patru en ti -

tăți: Compartimentul central, Depar -

tamentul pentru  relația cu protopo-

piatele și unitățile de cult, Depar ta -

mentul activitate specifică de cult și

Departamentul de achiziții. Sectorul

control financiar și audit intern a

des fășurat activități specifice, dar și

activități de îndrumare și consiliere

pentru entități din structura Cen -

trului Eparhial.

Prin intermediul Sectorului fon-

duri externe, s-a acordat consiliere

și sprijin în elaborarea și depunerea

de proiecte cu fonduri europene,

solicitările de finanțare venind de la

unele parohii şi mănăstiri din

Arhiepiscopia Iașilor. Acest Sector

a desfășurat, anul trecut, și opera -

țiuni de coordonare, asistență și

consiliere în etapele de implemen-

tare a unor proiecte cu finanțare eu-

ropeană la următoarele obiective:

mănăstirile Bârnova și Frumoasa

din Iași, Parohia „Sfinții Apostoli Pe -

tru și Pavel” – Bărboi (Iași), Parohia

Vovidenia (Iași), mănăstirile Tazlău,

Văratec, Sihăstria și Secu din Neamț,

respectiv Parohia „Sfântul Gheor -

ghe” (Botoșani).

Sectorul Patrimoniu și Con -

struc ții Bisericești al Arhiepiscopiei

Iașilor a avut rolul de a coordona și

supraveghea întreaga activitate din

acest domeniu, la finele anului tre-

cut fiind înregistrate, la nivelul epar-

hiei, un număr total de 510 şantiere

de construcție, restaurare, consoli-

dare sau pictare. O activitate impor-

tantă pentru bunul mers al lucruri-

lor în acest domeniu au avut-o Cen -

trul de Conservare și Restaurare a

pa trimoniului de Artă Creștină „Re -

surrectio”, Centrul Mitropolitan de

Cercetări T.A.B.O.R., Echipa „Meş te -

rul Manole”, Serviciul tehnic și

Serviciul de arhitectură.

Proiecte și perspective

Î
n anul 2021, Arhiepiscopia

Iașilor își propune o intensifi-

care a vieții parohiale sau de

mănăstire, continuând lucrarea li-

turgică și activitățile misionare, edu-

cative, filantropice sau culturale, dar

și acordând cuvenita importanță lu-

crărilor economice ce pot asigura

un suport material adecvat pentru

toate acestea. Dintre prioritățile

anu lui în curs, evidențiem:

Organizarea a 150 de întâlniri

(Sfinte Liturghii misionare, peleri-

naje, tabere, seminarii de formare,
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drumeții, conferințe, concursuri) ca -

re să așeze împreună, cumulat, un

număr de 5.000 de tineri din Arhi e -

piscopia Iașilor pentru a trăi expe -

riențe formatoare în biserică; De ma -

rarea lucrărilor la Centrul Maternal

„Sfânta Emilia”; Organizarea Simpo -

zio nului „Dumitru Stăniloae”, cu

tema Ortodoxie și Modernitate și a

Colocviului Internațional „Studia

Theologica Doctoralia”, cu tema

Cercetări doctorale în pandemie –
provocări, soluții, oportunități, în

pe rioada 10-14 mai 2021; Realizarea

de materiale video despre valoarea

liturgică şi culturală a cimitirelor și

gropnițelor mănăstirești; Demara -

rea lucrărilor de consolidare, resta -

urare și refuncționalizare la Palatul

Mihail Sturdza, clădire în care își

desfășoară activitatea Facultatea de

Teologie Ortodoxă „Dumitru Stă ni -

loae” din Iași.

(Sinteză realizată de Biroul de
Presă al Arhiepiscopiei Iașilor, pe

baza informațiilor furnizate de
sectoarele Centrului Eparhial Iași)

Sprijin financiar pentru unități de cult

Î
n Ședințele de Permanență a Consiliului

Eparhial Iași din 10 februarie 2021 și 17 februa-

rie 2021 a fost aprobată acordarea unor aju-

toare financiare în valoare de 140.000 lei următoarelor

unități de cult: Mănăstirii „Buna Vestire” – Miclăușeni,

Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Schimbarea la Față a

Domnului”, Schit Orășeni, Protopopiatul Botoșani.

În Ședința de Permanență a Consiliului Eparhial

Iași din 17 februarie 2021 s-a hotărât acordarea sumei

de 15.000 lei din Fondul „Basarabia”, ajutor financiar,

Arhiepiscopiei Chișinăului necesar pentru continua-

rea lucrărilor de înlocuire a acoperișului la Paraclisul

Mitropolitan și a unui ajutor financiar în valoare de

10.000 lei Mănăstirii „Sf. Treime”, satul Roșu, din cadrul

Episcopiei Basarabiei de Sud necesar pentru conti-

nuarea lucrărilor de construcție a corpului de chilii.

Material lemnos pentru unități de cult

Ș
edințele de Permanență a Consiliului

Eparhial Iași din 27 ianuarie 2021, 3 februa-

rie 2021 și 17 februarie 2021 au aprobat

acordarea cu titlu gratuit a cantității de 150 m.c. lemn

de lucru rășinoase pentru Mănăstirea Crăiniceni și

pentru un număr de 7 parohii și 2 schituri, 96 m.c. che-

restea rășinoase pentru Parohia Palanca din cadrul

Episcopiei Basarabiei de Sud și pentru un număr de 7

parohii și 2 schituri, și a cantității de 847 m.c. material

lemnos, lemn de foc, pentru CSC „Sf. Ilie” Miclăușeni,

pentru 43 de angajați ai OS Vânători, pentru 27 de

angajați ai OS Cetățuia, pentru 29 de angajați ai OS

Blăgești, pentru 8 angajați ai Asociației Silvice Iași,

pentru un număr de 7 parohii și 2 schituri și pentru un

număr de 11 angajați ai Spitalului Providența.

Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
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L
a Iași, manifestările dedi-

cate aniversării Unirii Prin -

cipatelor Române (24 ia-

nuarie) s-au desfășurat în acest an

într-un cadru restrâns. La momentul

festiv a fost prezent și Înalt prea -

sfințitul Părinte Teofan, Arhiepis co -

pul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei, care, alături de un sobor

de preoți și diaconi, a oficiat o slujbă

de Te Deum. Din Piața Unirii s-a

mers la Mănăstirea „Sfinții Trei Ie -

rarhi”, unde Părintele Mitropolit a să -

vârșit slujba Parastasului pentru fă -

uritorii Unirii Principatelor Ro mâne. 

Ceremoniile oficiale de la Iași

prilejuite de împlinirea a 162 de ani

de la Unirea Principatelor Române

au debutat prin depunerea la monu-

mentul domnitorului Alexandru Ioan

Cuza din Piața Unirii a unor coroane

și jerbe de flori din partea partidelor

politice, aso cia țiilor și altor organi za -

ții civice. Apoi s-a intonat imnul na -

țional, după care a fost oficiată sluj -

ba de Te Deum. Du pă încheierea

slujbei de mulțumire s-au depus co-

roane de flori de către oficialități  la

monumentul din Pia ța Unirii.

Reprezentanții autorităților cen-

trale și locale s-au deplasat apoi la

biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ie -

rarhi”, unde Părintele Mitropolit Te -

ofan a oficiat slujba de pomenire a

domnitorului Alexandru Ioan Cuza,

cât și a celorlalți făuritori ai Unirii

Principatelor. La final, ierarhul a ros-

tit și un scurt cuvânt, în care a subli-

niat faptul că actul unirii românilor

va fi considerat desăvârșit atunci

când Basarabia va reveni la patria

mamă: „Dumnezeu să-i odihnească

în pace pe făuritorii Unirii! O adevă-

rată sărbătoare de 24 ianuarie și o

adevărată sărbătoare de 1 Decem -

brie, pentru a fi trăite în autenticitate

și în adevăr, trebuie să împlinească

dezideratul prim pe care ar trebui

să-l aibă națiunea română, anume

readucerea Basarabiei acasă. Cred

că mulțumirea domnitorului Ale -

xan dru Ioan Cuza este mare în fie-

care an, pentru că ne vede aici, la

mormântul său, însă această mul -

țumire nu va fi completă decât după

readucerea Basarabiei acasă. Dum -

nezeu să-i odihnească în pace pe

toți cei care au contribuit la unirea

românilor, iar pe noi să ne binecu-

vinteze ca, fiecare în locul nostru, să

contribuim la clădirea Marii Uniri”.

24 ianuarie la Iași: „Readucerea Basarabiei acasă – 
dezideratul prim pe care ar trebui să-l aibă națiunea română”
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C
u binecuvântarea Înalt -

prea sfințitului Părinte Te -

ofan, Mitropolitul Mol do -

vei și Bucovinei, primele zile de

școa lă din semestrul al II-lea al anu-

lui școlar 2020-2021 au prilejuit re-

luarea și continuarea dez voltă rii

Pro gramului de Mentorat în Semi -

na riile și Liceele Teologice Orto do -

xe din Arhiepiscopia Iașilor, un pro-

iect al Sectorului educațional al

Arhiepiscopiei Iașilor desfășurat

prin Centrul de Formare Continuă,

prin intermediul a trei întâlniri de for -

mare pentru mentorii acestor școli.

În data de 9 februarie 2021, co-

ordonatorii Colegiului Mentorilor

„Sf. Ap. Pavel”  s-au întâlnit la Se -

minarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.

Gheorghe” din Botoșani cu mentorii

acestei instituții de învățământ și cu

cei ai Seminarului Teologic Liceal

Ortodox „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi

pentru patru sesiuni de formare

conduse de Pr. Cristian-Alexandru

Bar nea, consilierul educațional al

Ar hi episcopiei Iașilor, Pr. Lucian

Filip, directorul Centrului de For -

mare Con tinuă al Arhiepiscopiei

Iașilor, Pr. Gabriel Leonte, referent

educa țio nal, și de doamna Sma -

randa Buju, lector universitar la

Departamentul pentru Pregătirea

Personalului Di dac tic  din cadrul

Universității Teh nice „Gh. Asachi”

din Iași, în calitate de psiholog spe-

cialist în psihologie educațională,

consiliere școlară și vocațională.

Obiectivul întâlnirii a constat în

acumularea de cunoștințe și de-

prinderea de noi abilități de către

mentori pentru lucrul cu elevii. S-au

dezbătut teme precum Cunoaș -
terea elevilor adolescenți, Dezvol -
ta rea psiho-spirituală a adoles-
centului, Abordări posibile în rel a -
ția mentor – ucenic, aprofundându-se

instrumente și metode de lucru, so -

luții practice și proceduri. 

Întâlniri similare au avut loc în

data de 12 februarie 2021 la Se mi -

narul Teologic Ortodox „Veniamin

Costachi” de la Mănăstirea Neamț

pentru mentorii de aici și pentru cei

de la Liceele Teologice Ortodoxe

„Cuv. Parascheva” de la Agapia și

„Sf. Îm părați Constantin și Elena”

din Piatra Neamț și în data de 19 fe-

bruarie 2021 la Seminarul Teologic

Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” din Iași. 

(Pr. Gabriel Leonte, 
referent Sectorul În vățământ –

Arhiepiscopia Iașilor)

Program de mentorat în Seminariile Teologice 
din Arhiepiscopia Iașilor
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P
ărintele Constantin Badiu

s-a născut în satul Coto -

roaia, comuna Ciurești,

fos tul județ Tutova, acum județul

Galați, la 30 noiembrie 1908, din pă -

rinții Ioana și Neculai, care erau

agricultori. La vârsta de 6 ani a ră-

mas orfan de tată, iar la 9 ani și de

mamă, rămânând trei copii, dintre

care unul a murit în clasa I.

Până la vârsta de 14 ani a fost

cres cut de bunicul după mamă, în

satul Bălășești, Galați. Tot aici a fă-

cut și școala primară, pe care a ab-

solvit-o în anul 1923. După moartea

bunicului, preotul Apostol Vlasie,

slu jitor la Mănăstirea Adam și care

era frate cu bunica după tată a

Părintelui Badiu, îl întreține până ce

acesta a absolvit seminarul din Huși

în 1931.

La 26 iulie 1931 tânărul Con stan -

tin se căsătorește cu învățătoarea

Natalia Dobrescu din Adam, împre -

ună cu care a avut trei copii, o fată și

doi băieți. În data de 15 august 1931

este hirotonit diacon pe seama Mă -

năstirii Adam, iar un an mai târziu

este hirotonit preot la aceeași dată

și în același loc.

Între anii 1931-1936 a urmat cur-

surile Facultății de Teologie din

Cer năuți, finalizate cu titlul de licen -

țiat în teologie. Concomitent a ur-

mat și cursurile Seminarului Peda -

go gic Universitar, a Facultății Peda -

go gice din Iași, sub îndrumarea pro-

fesorului Bârsănescu. Aici a promo-

vat examenul de capacitate, specia-

litatea Religie și secundar istorie în

anul 1942, fiind timp de 3 ani profe-

sor la gimnaziu.

În anul 1938 a fost transferat la

parohia Bălășești, județul Galați,

unde, cu o întrerupere, a slujit a -

proa pe 20 de ani. După tot acest

timp Părintele Badiu a fost mutat la

parohia Drăgugești, județul Bacău,

unde după 8 ani de slujire a ieșit la

pensie în anul 1972. Pentru vredni-

cia preoțească și munca depusă în

1933 a primit distincția de sachelar,

în 1939 pe cea de iconom, iar în 1942

de iconom stavrofor.

În tandem cu activitatea biseri-

cească, Părintele Badiu a activat și

pe tărâmul cultural social. Astfel, la

Baloșești a înființat un cămin cultu-

ral cu un cor și echipă de dansuri

popu lare, cursuri țărănești și o

școală țărănească în cadrul fun -

dațiilor culturale. La Ghidgeru-Tu -

tova a fost director adjunct pe pro-

bleme de studii culturale la o școală

a Fundației de dirijori și coruri con-

dusă de Prof. univ. I.D. Vicol. Între

cursanții de aici, se numără și Marin

Constantin, care avea să fie dirijor al

corului Madrigal. Pentru aceste

activități a fost distins cu titlul de in-

spector cultural al județului Tutova

și apoi inspector al Fundației amin-

tite mai sus. 

În perioada 14 aprilie 1952 – 22

decembrie 1955 a fost deținut poli-

tic la Canal, Năvodari, Midia, Ghen -

cea, Onești, Borzești, Bârlad, Foc -

șani, Iași, Bacău și Târgu-Ocna, fiind

judecat și condamnat pentru activi-

tate anticomunistă. După 3 ani de la

eliberare Părintele Constantin a fost

condamnat și arestat din nou pe

data de 15 ianuarie 1958 până în fe-

bruarie 1962 pentru activități contra

Preotul Constantin Badiu,
mărturisitor în temnițele comunismului
(1908-1999)

ð
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ð colectivizării. În acest interval de

timp a fost întemnițat la Galați, Ji -

lava, Constanța și Periprava, de un -

de a fost eliberat în 1962. Astfel,

Părintele Badiu a adunat 7 ani de ca-

nal și detenție grea în închisorile co-

muniste. Nu doar el a avut de suferit,

ci și soția dânsului care a fost înde-

părtată din învățământ între 1 sep-

tembrie 1950 și 1 ianuarie 1963. În

timpul petrecut în închisoare Pă rin -

tele Ba diu a fost coleg de detenție

cu mul te personalități ale culturii

româ nești și cu numeroși preoți, de

care amintește în autobiografia sa.

Ca urmare a acțiunilor anticomu-

niste întreprinse, Părintele Constan -

tin pri mește domiciliu forțat în co-

muna Helegiu, județul Bacău, unde

tră ieș te, alături de familie, până la

trecerea sa la cele veșnice. 

Redăm două mărturii ale Părin -

telui Constantin Badiu, o amintire

din copilărie și un sfat, surprinse în

discursul ținut în 1978, la împlinirea

vârstei de 70 de ani, text păstrat și

editat de Dana Gavrilă, cea mai mică

nepoată a bunicilor Natalia și preot

Constantin Badiu:

„ ...După moartea părinților mei,

tot ce s-a întâmplat îmi este atât de

clar, încât nu cred că aș putea scă -

pa ceva de care să nu-mi aduc a -

min te. În toamna anului 1916 când

ur ma să fiu dat la școală – ambii

părinți erau absolvenți a 5 clase pri-

mare – a izbucnit războiul, iar singu-

rul învățător care era a plecat pe

front. Școala nu a început să func -

țio neze decât în toamna anului

1918. Aveam aproape 10 ani și eram

tot în clasa I. Cât a trăit mama, am

trăit în casa părintească din Coto -

roaia, ajutați de bunici, mai ales de

bu nicul după mamă. Era război,

fron tul se găsea la 40 de km – Mă -

rășești. Satele erau înțesate de

soldați ai armatei rusești. Noi locu-

iam în cele 2 camere circa 15-16

per soane. Vecinele care aveau și

ele copii, iar bărbații erau pe front,

se adunaseră la noi, lăsându-și ca-

sele pentru armată. 

Erau lipsuri mari de alimente. 

N-aș putea să-mi dau seama cum o

femeie a putut să-și crească cei 3

copii în acești 2 ani de război. La în-

ceputul anului 1918 mama s-a îm-

bolnăvit. Cred că avea tifos. Prin

martie a venit bunicul de la Bălășești

și a luat-o pe mama, iar noi am ră-

mas în grija bunicului de la Coto -

roaia. Dor meam singuri în casă, sub

conducerea fratelui de 12 ani. Într-o

noapte un văr de-a nostru care avea

18 ani a venit și ne-a luat și ne-a dus

la Bă lășești la mama, care zăcea în

casa unei surori. Era încă noapte

când am ajuns la Bălășești. Mama

ne-a îmbrățișat, ne-a sărutat și ne-a

spus să fim cuminți, iar mie îndeo-

sebi mi-a spus să mă duc la școală

să învăț carte. A doua noapte iar a

venit vărul și ne-a luat. Mama mu-

rise.

Am rămas acolo, până după în-

mormântare. S-a făcut un fel de

con siliu de familie și ne-a împărțit:

fratele meu mai mare să fie luat de

bunicul de la Cotoroaia, eu de cel

de la Bălășești, iar cel mai mic de

na șul care îl botezase și care nu a -

vea copii. Când am auzit că ne va

despărți, am început să plângem, de

cel mic eram foarte atașat; fratele

cel mare cred că mă bătea în fie-

care zi, dar totuși nu voiam să mă

despart de el. Și astfel, când s-a în-

serat, am fugit toți trei de la Bălășești

la Cotoroaia, distanța fiind de 6 km,

din care circa 2 km era pădure. Cel

mai mic era dus în spate de fratele

cel mare. Eram flămânzi, am ajuns

pe la 8-9 seara și ne-am dus la o ve-

cină să cerem mâncare. Nu avea

decât o bucată de mămăligă cu

care ne-am dus la tabla cu ceapă,

care era mică și am mâncat. În casă

am intrat pe fereastră, ușa era încu-

iată și cheia la bunicul. Așa am stat

câteva zile, dar hotărârea ce se

luase trebuia îndeplinită, astfel că

eu am fost dus la Bălășești la buni-

cul matern, fratele cel mare la sin-

gurul frate al tatei care trăia, iar cel

mic la nașul lui. Cel mai mic a mai

trăit 2 ani și când era în clasa I am

primit vestea că a murit. Ne era cel

mai drag.”

„Îi îndemn pe tineri să prețuiți să-

nătatea, smulgeți vieții cât mai mult.

Voința este o putere neînchipuit de

mare, pe care să o cultivați și să o

aveți armă protectoare în drumul

spinos al vieții. Să munciți cu drag la

locul unde sunteți, făcând din mun -

că o pasiune. Prețuiți prietenia și

res pectați omul, care este om.

Ignorați răul din jurul vostru, fiți de

caracter și iubiți caracterele. Oa -

menii mici la suflet încurcă mersul

societății. Punctualitatea să vă ca-

racterizeze. Cei care sunteți părinți

vegheați asupra creșterii copiilor

voștri. Nu dragostea și bucuria că

aveți un copil sau doi să vă fie unita-

tea de măsură. Niciodată să nu cre -

deți că copilul vostru este cel mai

bun, ci vedeți-le lipsurile pe care ori -

ce copil le poate avea și cultivați-le

calitățile. În creșterea și educarea

co piilor nu se lucrează cu sen ti -

men tul, ci cu mintea. Vă spun ca un

părinte, care a fost copil, care a fost

tânăr, care a crescut copii și ca re

are o bogată experiență a vieții.

Priviți spre părinții voștri ca spre un

soare în mijloc de toamnă, care du -

pă ce a luminat și a încălzit, apune.” 
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Î
n dimineața zilei de 13 ianua-

rie 2021, la primele ore ale di -

mineții, Părintele Academician

Prof. Dr. Mircea Păcurariu a trecut la

cele veșnice înconjurat de familie și

câțiva apropiați, cu nădejdea în

Hristos Cel Răstignit și Înviat.

Cel mai mare istoric al Bisericii

Ortodoxe Române s-a născut pe 30

iulie 1932 în localitatea Ruși, județul

Hunedoara, într-o familie de preot.

A studiat la Liceul „Decebal” din De -

va (1943-1951), la Facultatea de Is to -

rie a Universității din Cluj (1951-1952),

la Institutul Teologic Universitar din

Sibiu (1952-1956), iar apoi a urmat

cursuri de doctorat la zi, la speciali-

tatea Istoria Bisericii Române la

Institutul Teologic din București

(1956-1959). Și-a susținut doctoratul

în 1968. A fost profesor la Seminarul

Teologic de la Mănăstirea Neamț

(1959-1961), iar apoi a devenit asis-

tent pentru Latină și Greacă (1961-

1970), conferențiar (1970), profesor

la Catedra de Istoria Bisericii Româ -

ne de la Institutul Teologic Univer si -

tar din Sibiu. A fost decanul Facul -

tății de Teologie din Sibiu (1992-

2000), iar în perioada 1990-1992 a

fost suplinitor al aceleiași catedre la

Facultatea de Teologie Ortodoxă

din Iași. A fost hirotonit diacon în

1970, preot în 1971, hirotesit iconom

stavrofor în 1976. A participat la mai

multe întruniri cu caracter istoric

pes te hotare, iar pe 24 octombrie

1997 devenea membru corespon-

dent al Academiei Române. Pe 26

noiembrie 2015   a devenit membru

titular al Academiei Române. A pri-

mit distincția „Doctor Honoris Cau -

sa” la Universitatea „1 decembrie

1918” din Alba Iulia, la Universitatea

„Vasile Goldiș” din Arad, la Univer si -

tatea din Oradea și la Academia

For țelor Terestre „Nicolae Bălces -

cu” din Sibiu. În 2012 a primit titlul de

cetățean de onoare al municipiului

Sibiu.

A scris foarte multe lucrări și

stu dii în domeniul Istoriei Bisericii

Or todoxe Române și nu numai, cele

mai cunoscute fiind manualele pen-

tru Seminariile Teologice și pentru

Fa cultățile de Teologie pentru a -

ceas tă disciplină teologică, Dicțio -

na rul Teologilor Români, cele le-

gate de viața și activitatea Sfântului

Ie rarh Andrei Șaguna, despre viața

Bi sericii Ortodoxe din Transilvania,

despre învățământul teologic sibian,

marii cărturari sibieni, volumul de

predici la duminici și sărbători. Vo lu -

mele de Istorie a Bisericii Ortodoxe

Române sunt considerate a fi repre-

zentative pentru literatura de spe-

cialitate. 

Numeroase generații de teologi

îl au ca mentor pe Părintele Aca -

demician Mircea Păcurariu. A for-

mat mai mulți tineri teologi în cadrul

cursurilor de doctorat, masterat și li -

cen ță. Dintre foștii studenți de la Si -

biu, o parte sunt membri ai Sfân tului

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

alții sunt cadre didactice în învăță -

mântul teologic universitar sau se-

minarial.

A fost decorat cu Ordinul „Stea -

ua României” în grad de ofițer de

președintele României, Emil Con -

stan tinescu; a primit Medalia de

Me rit din aur din partea Universității

„Lu cian Blaga” din Sibiu; a fost

mem bru activ în Asociația culturală

pentru literatura și cultura poporu-

lui român din Transilvania (Astra)

din 1990 și membru de onoare în di-

ferite asociații culturale românești,

cu diplome de apreciere din partea

lor.
ð

Părintele Academician Prof. Dr. Mircea Păcurariu 
a trecut la cele veșnice (1932-2021)
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ð A primit „Crucea patriarhală” de

la patriarhii Iustin Moisescu (1977),

Te octist Arăpașu (2001) și Prea feri -

citul Părinte Patriarh Daniel, în 2009.

Din partea Înaltpreasfințitului Lau -

ren țiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mi -

tro politul Ardealului, a primit „Cru -

cea șaguniană” în 2007. De aseme-

nea, a primit zeci de medalii come-

morative și aniversare din partea

Pa triarhiei Române și a unor Pa tri -

arhii din străinătate.

Mărturii
¿ „Părintele Profesor Academi -

cian Mircea Păcurariu este perceput

spiritual ca un mare dar al lui Dum -

nezeu pentru Biserica Orto do xă Ro -

mână, tocmai pentru că sfinția sa a

înmulțit darurile primite de la Dum -

nezeu şi le-a pus în slujba Bi se ricii, fi-

ind astăzi o vie şi intensă con știință

de slujire eclesială, un specialist de

renume în  Istoria Bisericii Ortodoxe

Române, un promotor erudit şi pa-

sionat al spiritualității ortodoxe în ţară

şi în contactele cu istorici şi teologi

din străinătate. Pă rintele Profesor

Mir cea Păcurariu a redat istoria Bi -

sericii noastre într-un stil admirabil,

făcându-ne contemporani cu eveni-

mente importante şi înaintași vred-

nici, propunându-ne să trăim istoria

Bisericii neamului românesc şi să o

înțelegem nu ca pe o simplă înșiruire

de fapte şi date, ci ca pe o luptă mo-

tivată de credinţă puternică şi de ide -

aluri sfinte. De aceea, el a redat isto-

ria Bisericii ca efort de împlinire a

unor idealuri, ade sea într-un context

potrivnic al patimilor omenești, indi-

viduale sau colective, dar peste toate

acestea afirmându-se lucrarea haru-

lui dumnezeiesc în viața poporului

român.” 

(Preafericitul Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române)

¿ „Părintele Profesor și Aca de -

mician Mircea Păcurariu a fost, du -

pă cum s-a afirmat și după cum se

cunoștea, unul sau chiar cel mai

ma re specialist în domeniul  Istoriei

Bisericii Ortodoxe Române. Din

acest punct de vedere a rămas și

este important pentru preoțimea

din Moldova, prin alcătuirea celor

două manuale de  Istoria Bisericii

Or todoxe Române, atât la nivel de

seminar, cât și la nivel universitar.

Dar dincolo de acest element, prin

care a rămas în istoria Bisericii

noas tre la nivel național, el ocupă

un loc aparte în ceea ce privește

Biserica lui Hristos din Moldova,

prin mai multe elemente. Cel dintâi,

că în anii de tinerețe a fost profesor

la singurul seminar din Moldova,

nu mit actualmente „Veniamin Cos ta -

che”. Apoi, la începuturile Facultății

de Teologie „Dumitru Stăniloae” din

Iași – înființată în anul 1990 ca

Institut Teologic de grad Universitar

de către actualul Părinte Patriarh

Daniel – a fost printre primii profe-

sori. De aici, un sentiment de aleasă

recunoștință din partea tuturor pă -

rinților profesori, fie de la București,

fie, în cazul Părintelui Profesor Mir -

cea Păcurariu, de la Sibiu, care au

venit de la distanță, au depus efort și

au pus pe picioare Facultatea de

Teologie, aflată la al treilea moment

de renaștere din istoria ei. Astfel că

între anii 1990 și 1992 a fost profesor

de  Istoria Bisericii Ortodoxe Româ -

ne, în cadrul Facultății noastre de

Teologie Ortodoxă din Iași. În a -

ceas tă calitate a contribuit la forma-

rea și consolidarea corpului didac-

tic, la formarea a o mulțime de pre -

oți, atât din cinul monahal, cât și din

cinul mirean, pentru Moldova și nu

numai. Astfel au studiat o mulțime

de viitori călugări, stareți, ierarhi,

preoți de parohie. A avut, de aseme-

nea, și o contribuție importantă în

perioada în care a fost la Iași, prin

aceea că a îndrumat tineri la nivel

de licență. Ulterior, chiar după ce s-a

retras la Sibiu, a fost în comisia de

doctorat a unora dintre cei care au

susținut doctoratul în dome niul

Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Avea cursuri foarte frumoase, atrac-

tive. Îmi amintesc că era foarte

apreciat, erudit, avea foarte multe

cunoștințe, dar mai presus de toate,

era un om foarte atașat de istoria

Bisericii, pe care o cunoștea foarte

bine și pe care a slujit-o cu mult de-

votament, cu multă evlavie și cu

multă fidelitate. Astfel, noi, Facul ta -

tea de Teologie din Iași, profesori și

foști studenți, îi suntem recunoscă-

tori și, pe lângă faptul că îi purtăm o

mare recunoștință, îl pomenim și în

aceste zile, după cum a fost pome-

nit și în timpul vieții, ca Dumnezeu

să-l așeze în loc de odihnă, în Lu -

mina cea neînserată a Împărăției

Sale.”  (Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan –

decan al Facultății de Teologie

„Du  mi tru Stăniloae”  din Iași)

¿ „Părintele Mircea Păcurariu a

fost, pentru generația mea, tată și

părinte, Decan și Magistru. Când a

fost primit la Academia Română, țin

minte, ne-am sunat între noi, colegii,

și ne-am bucurat ca pentru proprii

părinți. Eram fericiți ca pentru unul

dintre noi. Știam parcursul său de la

Ruși – un mic sat de munte din ju -

dețul Hunedoara, unde tatăl său,

strașnicul Părinte Ștefan era icono-

mul Altarului – până în Aula Aca de -

miei. Pentru toți el era Profesorul-

Erou, orice ar fi spus alții despre el.

Ne cumințeam de orice năzbâtie

când îl zăream pe coridoare ori prin

curtea Teologiei? Sigur. Și desprinși
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de băncile tinereții eram la fel de

cuminți și atenți, în ani, când ne

reîntâlneam cu el la praznice. Egal

cu sine. Era Profesorul cu suflet de

copil, fericit să ne vadă și să ne vadă

împliniți. Știa de nunțile, botezurile

ori tristețile noastre. Când slujea Li -

turghia purta cu el exact aceste su-

biecte de rugăciune. O taină de Om.

Un Om-Taină.” 

(Pr. Conf. Dr. Con stantin Necula

– prodecan al Facultății  de

Teologie „Andrei Șaguna” 

din Sibiu)

¿ „Colectivul Seminarului Te -

olo gic de la Mănăstirea Neamț a

aflat cu tristețe în această dimineață

vestea trecerii la Domnul a Pă rin -

telui Mircea Păcurariu, profesor la

seminar între anii 1959-1961. În toa -

tă perioada petrecută la Neamț, Pă -

rintele s-a preocupat atât de educa-

rea științifică, dar mai ales de latura

duhovnicească a elevilor. Medita -

țiile și cuvântările sale, ținute în fața

seminariștilor, erau pline de adevă-

rată însuflețire și simțire crești neas -

că și românească. Cercetând arhiva

Seminarului, am descoperit că Pă -

rin tele Academician Mircea Păcu -

ra riu a fost «profesor la catedra a

VII-a de la Școala de Cântăreți

biseri cești și Seminarul Teologic de

la Mă năstirea Neamț, începând cu

da ta de 15 octombrie 1959» (adresa

seminarului nr. 1673 din 29 decem-

brie 1959, Arhiva Seminarului, dosar

57/1959). Începând cu anul 1962,

pă rintele a fost chemat să îndepli-

nească funcția de profesor universi-

tar la Catedra de Istoria Bisericii Or -

todoxe Române, la Institutul Teo -

logic Universitar din Sibiu. În aceste

momente de întristare, profesorii și

ostenitorii Seminarului Teologic Or -

todox «Veniamin Costachi» de la

Mănăstirea Neamț  transmit con do -

leanțe familiei și ne rugăm Bunului

Dumnezeu pentru sufletul Pr. Prof.

Mircea Păcurariu.” 

(Pr. Prof. Viorel Laiu – director

al Seminarului Teologic „Veniamin

Costachi” de la Mănăstirea Neamț)

Părintele Academician
Mircea Păcurariu a fost 
condus pe drumul veșniciei

C
el mai mare istoric al Bi -

sericii Ortodoxe Ro mâ -

ne, marele dascăl și slu-

jitor al Sfântului Altar, Părintele

Academician Mircea Păcurariu

(1932-2021), a fost condus vineri, 15

ianuarie, pe drumul veșniciei. Slujba

de înmormântare a Părintelui

Academician Mircea Păcurariu a

fost oficiată după Sfânta Liturghie

săvârșită în Catedrala Mitropolitană

din Sibiu de un sobor de șase arhie-

rei și un sobor de preoți format din

cadre didactice de la Facultatea de

Teo lo gie Ortodoxă „Sfântul Andrei

Șaguna” din Sibiu.

Soborul de arhierei, preoți și dia-

coni care a oficiat slujba înmormân-

tării a fost condus de Înaltprea -

sfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Si -

biului și Mitropolitul Ardealului, ală-

turi de care s-au aflat Înaltprea sfin -

țitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului,

Feleacului și Clujului și Mitropolitul

Clujului, Maramureșului și Sălajului,

Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepis -

co pul Argeșului și Muscelului, Prea -

sfințitul Visarion, Episcopul Tulcii,

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei

și Hunedoarei, și Preasfințitul Ilarion,

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei

Sibiului. Între preoți s-au numărat

decanul Facultății de Teologie din

Sibiu, Pr. conf. univ. dr. Daniel Buda,

cadre didactice universitare de la

mai multe Facultăți de Teologie din

țară, consilieri eparhiali, protopopi și

alți slujitori ai sfintelor altare.

Mesajul de condoleanțe al Prea -

fericitului Părinte Daniel, Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, a fost ci-

tit de IPS Calinic. Un cuvânt de evo-

care a personalității academice și

du hovnicești a Părintelui Mircea

Păcurariu a fost rostit de IPS Mitro -

polit Laurențiu: „Ne reamintim întâi

de toate acel chip senin al unui pă-

rinte adevărat, pentru că și atunci

când era aspru, și atunci când pre -

da materii de acestea foarte pre-

cise, cu cifre multe, cu ani mulți, cu

nume multe, ni le prezenta și ni le

dădea nouă cu atâta căldură încât

se lipeau toate de noi, deși nu eram

în stare să repetăm sau să reținem

ceea ce ne prezenta în mod magis-

tral și complet. Reținem lângă acest

chip blând al Părintelui, fapt pentru

care, indiferent de ce titlu universi-

tar i-am aminti acum, cea mai mare

calitate a lui este aceea de a fi pă -

rinte. Alături de alți mari părinți ai

noștri ai Bisericii, cum este Părintele

Stăniloae, sau Părintele Braniște, i

se va spune Părintele Mircea Păcu -

rariu. Ne amintim cu toții de seriozi-

tatea, dar și de înțelegerea pe care o

avea față de studenții nepricepuți,

începători, temători, uneori delăsă-

tori. Era imparțial și incoruptibil. A

fost un părinte și un coleg, în același

timp. Am lucrat împreună mult și

bine. Atunci când așa a rânduit

Dumnezeu să fie prețuit cu calitatea

de decan al Facultății de Teologie, l-

am ajutat cu drag pentru că aveam

cu cine să colaborez”, a subliniat ie-

rarhul.

Urmașul la Catedra de Istorie a

Bisericii Ortodoxe Române de la

Facultatea de Teologie din Sibiu,

prof. univ. dr. Paul Brusanowski a



| In memoriam

42 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXIX, nr. 1-2

evocat activitatea de cercetare, aca-

demică și pedagogică inegalabilă a

Părintelui Mircea Păcurariu, dar mai

ales cea de mentor pentru ucenicii

săi: „Timp de aproape 30 de ani m-a

călăuzit, m-a îndrumat, mi-a fost

mentor, mie și multor altor ucenici.

Rămâne acum în amintirea noastră,

a tuturor. Cu cât sunt mai frumoase

amintirile, cu cât mai grea este des -

părțirea, însă recunoștința trans-

formă aceste amintiri într-o bucurie

tăcută și nu putem fi decât bucuroși

și recunoscători că i-am fost ucenici

și că i-am fost contemporani”.

Onoruri militare

A
urmat citirea mesajului

de condoleanțe venit din

partea consilierului pre -

zi dențial Sergiu Nistor, iar mai apoi,

IPS Mitropolit Andrei a transmis un

mesaj de condoleanțe din partea

Academiei Române și din partea

Înaltpreasfinției Sale. Con du cerea

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

a transmis un cuvânt de omagiere și

de condoleanțe, iar la final, IPS

Mitropolit Laurențiu a citit lista ierar-

hilor și a personalităților care au

transmis mesaje de con do leanțe

doamnei Minerva Păcurariu și fami-

liei îndurerate.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al

Părintelui Mircea Păcurariu a fost

scos din Catedrala Mitropolitană cu

onoruri militare și dus la mormântul

familiei pregătit la cimitirul Bisericii

„Buna Vestire” din Sibiu. Aici, Pr.

conf. univ. dr. Constantin Necula a

rostit un ultim cuvânt de evocare:

„Pentru Părintele Profesor istoria n-a

fost niciodată decât un subiect per-

sonal. S-a bătut cu toți cei care au

cotropit vreodată Ardealul, a apărat

cu glasul lui și cu puterea lui firavă,

dar strașnică, Ortodoxia și îndrăz-

nesc să spun că dacă astăzi suntem

aici lângă biserica aceasta istorică a

Sibiului suntem pentru că Părintele

ne-a învățat de fiecare dată cât de

mult valorează să te întorci la iz-

voare”.

În cadrul ceremoniei de înhu-

mare din cimitirul menționat, Garda

militară a tras trei salve de foc în

onoarea celui care a intrat în istorie

prin activitatea sa academică unică

prin care a scos la lumină lucrarea

deosebită a Bisericii Ortodoxe din

Ardeal și nu numai, fiind decorat

pentru meritele sale de Președinția

Ro mâniei cu Ordinul „Steaua Ro -

mâniei” în grad de ofițer.

Dumnezeu să-l ierte și să-l așe -

ze în rândurile drepților!

ð
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