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Rânduiala chemării 
la treapta de Episcop

H
irotonia unui episcop

(sau arhiereu) debutea -

ză cu ceea ce se nu -

meș te slujba de ipopsifiere, care se

săvârșește cu o seară înainte de hi-

rotonie. Ipopsifiu este cel „ales, pro-

pus sau desemnat pentru arhi e -

rie”  de către Sfântul Sinod. După

slujba Vecerniei, în prezența arhi e -

reilor, are loc chemarea candidatu-

lui la treapta arhieriei. 

Hirotonia propriu-zisă are loc a

doua zi, în cadrul Sfintei Liturghii,

îndată după ce s-a cântat „Sfinte

Dum nezeule” (înainte de citirea A -

pos tolului). De ce în acest moment?

Pentru că, după explicația dată de

cunoscutul liturgist Pr. prof. dr. Ene

Braniște,  „acesta ar fi momentul

când odinioară (până prin secolele

VI-VII) se începea,  de fapt,  Sfânta

Liturghie”. Orice hirotonie de arhi e -

reu se face cu punerea mâinilor

peste capul candidatului a cel puțin

doi arhierei.

Înainte de slujba Sfintei Litur -

ghii, imediat după Utrenie, are loc

ceea ce se numește  „Cercarea şi

de semnarea candidatului (ipopsifi-

ului) la treapta arhieriei”. Candidatul

este pus, în patru momente, să facă

o mărturisire de credință cât mai a -

mănunțită, dar și să anatemizeze pe

eretici. Dreapta credință este esen -

țială pentru slujirea de episcop,

alături de angajamentele luate față

de Sfântul Sinod și față de neam:

„datorez iubire şi sprijin ţării şi na ţiu -

nii mele”. După hirotonie, noul epis-

cop preia locul de onoare în slujirea

Sfintei Liturghii și, la timpul cuvenit,

se împărtăşeşte primul cu Sfintele

Taine.

Un Episcop vicar (dacă e vorba

despre o Arhiepiscopie sau de Pa -

tri arhie) sau un Arhiereu vicar (dacă

eparhia are rang de Episcopie) pri -

mește și o titulatură onorifică, titula -

tură care face trimitere la o zonă

sau un oraș din aria sa canonică.

Spre exemplu, PS Nichifor a primit

în ședința Sfântului Sinod titulatura

de  Botoșăneanul, întrucât județul

Botoșani este parte integrantă din

Arhiepiscopia Iașilor. 

Rânduiala de anunţare şi che -

mare la treapta arhieriei a Părintelui

Arhimandrit Nichifor Horia a fost să -

vârşită în seara zilei din 6 martie 2021,

în Catedrala Mitropolitană, după

sluj ba Vecerniei unită cu Litia. Sluj -

ba de ipopsifiere a fost săvârșită de

patru ierarhi, membri ai Sfântului

Sinod, respectiv Înaltpreasfințitul

Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iași -

lor și Mitropolitul Moldovei și Bu co -

vinei, Preasfinţitul Părinte Antonie,

Episcop de Bălți, Preasfinţitul Pă rin -

te Veniamin, Episcopul Basarabiei

de Sud, Preasfinţitul Părinte Damas -

chin Dorneanul, Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădău ți -

lor, înconjurați de un sobor de sluji-

tori din care au făcut parte stareți ai

mănăstirilor din eparhie și părinți

con silieri eparhiali.

Chemarea solemnă a Părintelui

Arhimandrit Nichifor Horia la treap -

ta arhieriei a fost făcută de către

Părintele Marian Timofte, vicar ad-

ministrativ al Arhiepiscopiei Iașilor.

Părintele Nichifor a răspuns acestei

chemări, mulţumind Sfântului Si -

nod al Bisericii Ortodoxe Române,

Preafericitului Părinte Patriarh Da ni -

el, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitro -

po lit Teofan şi ierarhilor prezenţi în

Catedrala Mitropolitană. După a -

ceas tă rânduială, a fost înscris în

condică procesul-verbal prin care

s-a constatat chemarea ipopsifiului

Nichifor Horia la treapta arhieriei,

pentru slujirea de Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Iașilor, document

semnat de către ierarhii delegaţi,

precum şi de către candidat. La fi-

nal, Părintele Mitropolit Teofan a

ros tit un cuvânt despre semnificaţia

şi importanţa slujirii de arhiereu, în-

demându-i pe toți cei prezenți la ru -

găciune pentru noul episcop ales și

chemat.

Arhiepiscopia Iașilor are un nou Episcop vicar: 
Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul

Momente de importanță istorică în Mitropolia Moldovei și Bu -

covinei, deoarece în data de 7 martie 2021 a avut loc hirotonirea

Părintelui Arhimandrit Nichifor Horia întru arhiereu. Noul Episcop vicar

al Arhiepiscopiei Iașilor, care va purta de acum înainte titulatura „Boto -

șăneanul”, a fost ales în această demnitate de membrii Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 25 februarie 2021.

În Catedrala Mitropolitană din Iași, precedenta hirotonie de episcop

săvârșită a fost cea a Preasfințitului Părinte Calinic Botoșăneanul (actu-

alul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților), în urmă cu 30 de ani, pe 25

martie 1991.
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ð „În această seară, Preacuvioșia

Sa, Părintele Nichifor, este îndatorat

să stea în rugăciune, în meditație la

marele har al arhieriei, pentru ca

Dumnezeu să-i dea putere de a pur -

ta crucea de episcop în Biserica cea

una, sfântă, sobornicească și apos -

to lească. Noi ceilalți, suntem înda -

to rați de asemenea, a-l însoți întru

aceasta, rugându-L pe Dumnezeu

să-i dăruiască Părintelui Nichifor

putere de a mărturisi, de a cunoaște

și trăi credința cea adevărată, pe ca -

re să o apere neștirbită până la sfâr -

șitul vieții.”

Prima hirotonie de episcop în 
Catedrala Mitropolitană 
din Iași după 30 de ani

Î
n Duminica Înfricoșătoarei

Judecăți, în cadrul Sfintei Li -

turghii arhierești, a avut loc

slujba de hirotonie a noului ierarh.

Conform rânduielii din Arhieraticon,

imediat după slujba Utreniei, IPS

Părinte Mitropolit Teofan, alături de

un sobor de ierarhi, a săvârşit în

Catedrala Mitropolitană rânduiala

examinării şi desemnării ipopsifiului

Nichifor Horia la treapta arhieriei.

Alături de Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei au fost prezenți toți ierar -

hii din Moldova de dincoace și de

dincolo de Prut, membri ai Sfântului

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:

Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Ar hi -

episcopul Chişinăului, Mitropolitul

Ba sarabiei şi Exarhul Plaiurilor,

Înalt preasfinţitul Părinte Calinic, Ar -

hiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor,

Înalt preasfinţitul Părinte Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului şi Bacă u -

lui, Preasfinţitul Părinte Ignatie, E -

pis copul Huşilor, Preasfinţitul Părin -

te Antonie, Episcop de Bălți, Prea -

sfin ţitul Părinte Veniamin, Episcopul

Basarabiei de Sud și Preasfinţitul

Pă rinte Damaschin Dorneanul, E -

pis cop vicar al Arhiepiscopiei Su ce -

vei și Rădăuților.

Preacuviosul Părinte Ipopsifiu

Nichifor a fost adus în mijlocul bise -

ricii spre a prezenta ierarhilor

prezenţi sfintele mărturisiri ale cre -

din ţei ortodoxe. Astfel, candidatul la

hirotonia întru arhiereu a rostit

Simbolul credinţei, a mărturisit de-

spre însuşirile Persoanelor necu -

prin sei Dumnezeiri, a mărturisit cu

pri vire la înomenirea Fiului şi Cu -

vân tului ipostatic al lui Dumnezeu şi

despre firile diferite din Unul şi A ce -

laşi Hristos Dumnezeu şi a fă găduit

să păstreze totdeauna, cu sfinţenie,

canoanele, tradiţiile, legiuirile, regu-

lamentele şi hotărârile Bisericii

noas  tre. După acest dialog de cer -

ce tare, Episcopul vicar ales Nichifor

a iscălit mărturisirea pe Sfânta

Evanghelie. În continuare, după

cân  tarea întreit sfântă „Sfinte Dum -

nezeule” din cadrul Sfintei Liturghii

arhierești, IPS Părinte Mitropolit

Teofan a săvârşit Sfânta Taină a Hi -

rotoniei întru arhiereu pentru ipop-

sifiul Nichifor. După hirotonie, în faţa

uşilor împărăteşti, Mitro po litul Mol -

do vei şi Bucovinei a prezentat po -

porului pe noul Episcop vicar e par -

hial, Preasfinţitul Părinte Nichi for ð
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ð Botoșăneanul, căruia i-au fost o fe -

rite veşmintele şi însemnele arhi e -

reşti: sacosul, omoforul, crucea

pectorală, engolpionul şi mitra.

La finalul Liturghiei, în cadrul

ceremoniei de întronizare, Actul pa-

triarhal de confirmare a alegerii

noului episcop de către Sfântul

Sinod, act semnat de Preafericitul

Părinte Patriarh Daniel, a fost lec-

turat de Înaltpreasfințitul Părinte

Ioachim al Romanului și Bacăului:

„Încredințăm pe Preasfințitul Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor,

milostivirii Preasfintei Treimi, rugă -

ciunii Sfântului Apostol Andrei, cel

întâi chemat, ocrotitorul României,

Sfintei Cuvioasei Parascheva de la

Iași, precum și tuturor sfinților

români.

Preaiubitului cler și tuturor drept -

 măritorilor creștini din Patriar hia

română și tuturor ascultătorilor și

cititorilor acestui act patriarhal de

confirmare, Har, pace și bucurie de

la Dumnezeu, iar de la noi, părintești

binecuvântări.

Ca slujitor al Bisericii lui Hristos

în vrednicia de Patriarh al Bisericii

Or todoxe Române, în temeiul pre -

ve  derilor articolului 25, alineatul 6, și

articolul 133, alineatul 2, din Statutul

pentru organizarea și funcționarea

Bisericii Ortodoxe Române, aducem

la cunoștință că Sfântul Sinod al Bi -

sericii Ortodoxe Române, în șe din  ța

sa de lucru din ziua de 25 fe bruarie

2021, a ales în postul vacant de Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Ia șilor pe

Preacuviosul Părinte Arhi man drit

Nichifor Horia, starețul Mă năstirii

«Sfinții Trei Ierarhi» din Iași și exarh

al mănăstirilor din Arhiepis co pia

Iașilor. Având în vedere că pentru

această alegere s-a ținut seama de

necesitatea prezenței unui episcop

vicar în Arhiepiscopia Iașilor, pentru

o bună desfășurare a activităților

liturgice și pastorale, cultural-mi-

sionare și social-filan tropice la

nivelul centrului eparhial, al pro-

topopiatelor, parohiilor și mă -

năstirilor, sub îndrumarea Înaltprea -

sfin țitului Părinte Teofan, Arhiepis -

co pul Iașilor și Mitropolitul Moldo -

vei și Bucovinei, în conformitate cu

res ponsabilitățile care vor fi încre -

din țate episcopului vicar prin de-

cizia de atribuții care va fi adoptată

în Sfântul Sinod al Bisericii Orto -

doxe Române.

Apreciind că Preacuviosul Pă -

rin te Arhimandrit Nichifor Horia, din

cei peste 26 de ani de viață mo na -

hală și 25 de ani de slujire preo țeas -

că, precum și în ascultările de sluji-

tor, duhovnic, stareț al Mănăstirii

«Sfin ții Trei Ierarhi» și exarh al mă -

năs tirilor din Arhiepiscopia Iașilor, a

dovedit multă dăruire și vocație

pentru viața monahală și slujirea

preoțească, statornicie și devota-

ment în desfățurarea activităților mi-

sionare, râvnă pentru promovarea

de acțiuni cultural-educative, ex pe -

rien ță administrativă și strădanie

deosebită pentru susținerea activi -

tă ților de cercetare științifică, aptitu-

dini organizatorice, precum și pre-

ocupare constantă pentru pasto ra -

ția credincioșilor ortodocși, consta -

tând că Preacuviosul Părinte Ar hi -

man drit Nichifor întrunește con di țiile ð
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statutare pentru a fi înălțat la sluji -

rea arhieriei în postul vacant de

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ia și -

lor pentru care a fost ales; ținând

seama că propunerea Prea cuvio su -

lui Părinte Arhimandrit Nichifor Ho -

ria pentru alegerea în postul vacant

de Episcop vicar al Arhiepiscopiei

Iașilor a fost făcută de Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul

Iașilor și Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei, în consultare cu Sinodul

mitropolitan al Mitro po liei Moldovei

și Bucovinei, în conformitate cu

prevederile articolului 88, alineatul

11, articolul 113, alineatul 5, articolul

131, alineatul 1 și 3 din Sta tutul pen-

tru organizarea și func țio narea

Bisericii Ortodoxe Române, în urma

examinării canonice a Prea cu vioșiei

Sale, în conformitate cu pre ve derile

articolului 130, alineatul 12, și artico -

lul 131, alineatul 6 din Statut și a

con statării de către Comisia ca -

nonică-juridică pentru disciplină a

Sfântului Sinod că Preacuvioșia Sa

întrunește condițiile canonice pen-

tru ridicarea la slujirea arhieriei

prevăzute de articolul 130, alineatul

1 și 4 din Statut, Sfântul Sinod al Bi -

sericii Ortodoxe Române în ședința

sa de lucru din 25 februarie 2021, a

ales prin vot secret pe Preacuviosul

Părinte Arhimandrit Nichifor Horia

în postul vacant de Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Iașilor – punctul 4 al

ho tărârii sinodale, numărul 1251 din

25 februarie 2021 – și a aprobat ridi-

carea sa la slujirea arhieriei, urmând

să poar te titulatura Preasfințitul Pă -

rinte Ni chifor Botoșăneanul, potrivit

punctului 5 al hotărârii sinodale, nu -

mărul 1251 din 25 februarie 2021.

Pentru împlinirea rânduielilor

ca nonice și statutare bisericești,

cele de mai sus se prezintă pentru

știință tuturor celor de față, precum

și întregului cler, monahilor și tu-

turor credincioșilor din Ar hiepis co -

pia Iașilor, duminică, 7 martie 2021,

în ziua hirotoniei pentru ar hi e reu a

Preacuviosului Părinte Arhi man  drit

Nichifor Horia și a instalării sale ca

Episcop vicar al Arhiepis co piei Ia și -

lor cu titulatura de Prea sfin țitul Pă -

rin te Nichifor Botoșăneanul. Din

par tea Preasfinției Sale aștep tăm,

așa cum se prevede în Ca no nul 54

Apostolic, cinstire și ascul ta re față

de Chiriarhul său Înaltprea sfin țitul

Părinte Teofan, Arhiepis co pul Iași -

lor și Mitropolitul Moldovei și Bu co -

vinei, față de Patriarhul Ro mâ niei și

față de Sfântul Sinod al Bi se ricii

Ortodoxe Române, să lucreze în co-

muniune cu ceilalți ierarhi și să-și

îndeplinească cu responsabilitate

misiunea la care a fost chemat în

calitate de Episcop vicar al Arhie -

pis copiei Iașilor, să arate iubire față

de Biserică și de neamul românesc,

să apere și să promoveze valorile

credinței creștine ortodoxe, să arate

grijă părintească pentru parohii și

mănăstiri, să sprijine cultura creș ti -

nă și să ocrotească patrimoniul bi -

se ricesc, să manifeste dragoste pă -

rin tească față de clerul și drept cre -

dincioșii creștini mireni, tineri și vâr -

stnici, precum să coopereze cu au -

to ritățile de stat pentru binele Bi se -

ricii, al poporului român, făcându-se

tuturor călăuză întru păstrarea 
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ð ne știrbită a credinței noastre orto-

doxe și a rânduielilor Bisericii noas-

tre străbune.

Încredințăm pe Preasfințitul Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor,

mi lostivirii Preasfintei Treimi, rugă -

ciu nii Sfântului Apostol Andrei, cel

întâi chemat, ocrotitorul României,

Sfintei Cuvioasei Parascheva de la

Iași, Sfântului Ierarh Mucenic Teo -

do sie de la Brazi, Mitropolitul Mol -

dovei, Sfântului Ierarh Dosoftei, Mi -

tropolitul Moldovei, Sfântului Ierarh

Varlaam, Mitropolitul Moldovei,

Sfân tului Ierarh Iacob Putneanul,

Mi tropolitul Moldovei, Sfântului Ie -

rarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul

Mol dovei, Sfântului Cuvios Paisie de

la Neamț, Sfântului Cuvios Ioan Ia -

cob de la Neamț, Sfântului Cuvios

Iosif de la Văratec, Sfinților Cuvioși

Iosif și Chiriac de la Bisericani,

Sfinților Cuvioși Simeon și Am filo -

hie de la Pângărați, Sfinților Cuvioși

Rafael și Partenie de la Agapia Ve -

che, Sfintei Cuvioase Teodora de la

Sihla, Sfântului Cuvios Onufrie de la

Vorona, Sfântului Chiriac de la Taz -

lău, Sfântului Gheorghe Pelerinul,

precum și tuturor sfinților români. Și

astfel, cu un cuget și cu o inimă, îm -

preună să preamărim pe Tatăl, pe

Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea

de o ființă și nedespărțită. Amin.”

Președintele Sfântului Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române,

† DANIEL,

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitorul tronului Cezareei

Capadociei și 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române

Act sinodal emis în temeiul ho tă -

rârii Sfântului Sinod, numărul 1251

din 25 februarie 2021, potrivit pre ve -

de rilor articolului 25, alineatul 6, și

articolul 133, alineatul 2 din Statutul

pentru organizarea și funcționarea

Bisericii Ortodoxe Române și făcut

public în ziua de duminică, 7 febru-

arie 2021, în Catedrala Mitropolitană

din Iași.

În continuare, IPS Părinte Teo -

fan a îmbrăcat cu mantia arhie reas -

că pe Preasfinţitul Nichifor şi i-a în-

mânat cârja arhierească, precum și

crucea de binecuvântare din partea

Părintelui Patriarh, după care noul

arhiereu a fost condus spre scaunul

episcopal.

În cuvântul rostit cu acest prilej,

Părintele Mitro polit Teofan s-a a -

dre sat Preasfin ți tului Părinte Nichi -

for Botoșăneanul, zicând:  „Am în -

cer cat să aşez în faţa Preasfinţiei

Voastre chipul arhiereului spre care

să tindeţi. Nu vă va fi uşor. Greutăţile

cu care ne confruntăm noi, arhiereii

de faţă, de mulţi ani, vor fi prezente

şi în crucea vieţii Preasfinţiei Voas -

tre. Da, veţi avea parte de multe bu -

cu rii în slujirea arhierească. În ace -

laşi timp, vor veni şi asupra Prea sfin -

ţiei Voastre valuri şi vânturi, fulgere

şi trăsnete. Să ţineţi, după cuvântul

Sfântului Apostol Pavel, «nădejdea

pusă înainte (...) ca o ancoră a sufle-

tului, neclintită şi tare, intrând din-

colo de catapeteasmă, unde Iisus a

intrat pentru noi ca înainte mer gă -
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tor» (Evrei 6, 18-20). Acolo, dincolo

de catapeteasmă, adică în Liturghie

şi în rugăciunea chiliei monahale, să

alergaţi neîncetat la preadulcele

«Nume al lui Iisus, cheia tuturor da -

rurilor, prin care se deschide nouă

uşa vistieriei lui Dumnezeu», după

cuvântul Sfântului Isaac Sirul. Din -

co lo de această uşă, veţi avea parte

de «preoţia minţii, care este (...)

vieţuirea omului lăuntric». Acolo veţi

avea «gustul simţirii» lui Dum nezeu

şi veţi respira «ceva din aerul vieţii

celei noi». Din sfântul altar şi din

liniştea chiliei, veţi coborî din nou în

cetate. Nu veţi coborî singur, ci îm -

preună cu Dumnezeu cu care v-aţi

aflat în intimitatea altarului şi a

chiliei. În slujirea de arhiereu, veţi fi

pus adesea în faţa unor decizii gre -

le. Veţi simţi atunci ce înseamnă a fi

răstignit. Am încredinţarea, cunos -

cân du-vă de multă vreme – şi îmi ex-

prim, în acelaşi timp, nădejdea – că

veţi lua decizii, nu în conformitate

cu duhul lumii, al corectitudinii de

di ferite feluri, ci în duhul  «gândului

lui Hristos» (Filipeni 2, 7). În toate fră -

mântările, în lupta lăuntrică şi exte ri -

oară, în momente de răscruce, le ga -

ţi-vă gândirea de Hristos pentru a

dobândi o înţelegere duhovniceas -

că, în lumina Duhului Sfânt, a lu-

crurilor, a evenimentelor din viaţa

proprie, din viaţa Bisericii, a Ţării sau

a lumii. Poporul creştin din Moldova,

re prezentat aici de ierarhii moldo -

veni de pe ambele maluri ale Pru -

tului, de preoţi, monahi, monahii,

autorităţi administrative, academice

sau militare şi de către credincioşii

din Catedrală şi din afara ei, vă va fi

alături, dacă şi Preasfinţia Voastră

veţi fi omul lui Dumnezeu, omul

Bisericii, omul oamenilor”.

În mesajul adresat celor pre -

zenţi, noul Episcop vicar al Arhie -

piscopiei Iaşilor, Preasfinţitul Părinte

Nichifor Botoşăneanul, şi-a expri-

mat încrederea în ajutorul Prea sfin -

tei Treimi, cerând mijlocirea și aju-

torul Maicii Domnului, a Sfinților

Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie

de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan

Gură de Aur, a Sfintei Parascheva,

ocrotitoarea Moldovei, și a Sfântului

Ierarh Iosif Naniescu, Mitropolit al

Moldovei, icoană și pildă de vrednic

ierarh și filantrop creștin:  „În acest

moment sfânt, în care mi s-a încre -

din țat cârja de arhiereu, care sim -

bo  lizează puterea lui Dumnezeu

pentru a păstori oile cele cuvân tă -

toare pe calea mântuirii, primul meu

gând doresc să se înalțe la tronul

Preasfintei Treimi de la care vine tot

darul dumnezeiesc, iar buzele mele

să rostească recunoștință și mul țu -

mire, pentru a putea săvârși în duhul

Dumnezeieștii Liturghii – care este

mul țumirea supremă adusă lui

Dum  nezeu – lucrarea și slujirea în -

credințată mie astăzi. Numai îm-

pletind viața mea cu harul și ajutorul

lui Dumnezeu voi putea zidi casa

sufletului meu pe temelie de piatră

peste care venind vânturile și ploile

nu o vor putea dărâma (Matei 7, 24-

25). Așa voi putea ajuta și povățui pe

cei care au nevoie de călăuzire și

mângâiere în viața aceasta pămân -

tească pentru a ne pregăti împre u -

nă să dobândim Împărăția cerurilor,

dorind să auzim și noi dulcele glas

al lui Dumnezeu:  «Bine, slugă bună

și credincioasă, peste multe te voi

pune; intră întru bucuria Domnului

tău!» (Matei 25, 23).

Nevoia ajutorului și a bine cu -

vân tării lui Dumnezeu o simțim noi
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creștinii, permanent în viața noastră,

mai cu seamă atunci când avem de

împlinit o grea lucrare sau de luat o

mare hotărâre. Mai ales atunci ne

întoarcem în sinele nostru căutând

pe Dumnezeu care dăruiește înțe -

lep ciune și putere, care inspiră pe

omul ce caută calea cea dreaptă. În

fața măreției harului primit și a răs -

punderii legate de slujirea arhie -

reas că sunt conștient atât de greu-

tatea și multitudinea provocărilor ce

apasă pe umerii episcopului, cât și

de adevărul că Hristos Însuși lu mi -

nează și ajută în aceste condiții difi-

cile, după cum ne-a încre dințat: «Ia -

tă Eu cu voi sunt în toate zilele, până

la sfârșitul veacului»  (Matei 5, 16).

Cuvânt de mulțumire se cuvine să

adresez în mod deosebit Preafe ri -

citului Părinte Daniel, Patriarhul Bi -

sericii Ortodoxe Române, pentru în-

crederea și susținerea acordată,

pre cum și tuturor membrilor Sfân -

tu lui Sinod. De asemenea, cu recu -

noș tință rămân în ascultarea Înalt -

prea sfințitului Părinte Teofan, Arhi -

e  piscopul Iașilor și Mitropolitul Mol -

dovei și Bucovinei, părintele meu

duhovnicesc, mulțumindu-i pentru

binecuvântarea și propunerea de a

fi ales în slujirea de Episcop vicar al

Arhiepiscopiei Iașilor. Primesc a -

ceas tă nouă slujire cu gândul de a-

mi înnoi eu însumi făgăduințele

monahale prin ascultare făcută cu

încredere, bucurie și bunăvoință,

folosind experiența pe care am do -

bândit-o prin slujirile de până acum

spre bună chivernisire a secerișului

duhovnicesc. Totodată, cuvânt de

mul țumire se îndreaptă și către

Înalt preasfințiții și Preasfințiții Părinți

care au săvârșit, împreună cu Înalt -

preasfințitul Părinte Teofan, Taina

hirotoniei mele întru arhiereu”, a

subliniat în cuvântul rostit PS Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul.

Noul Episcop vicar s-a adresat și

clericilor din eparhie, spunându-le

că  „vom fi împreună îndeosebi în

slujirea Sfintei Liturghii pentru a îm -

părtăși bucuriile și necazurile, păs -

trând dreptarul Sfintei Evan ghe lii pe

care datori suntem a-l pro po vădui și

împlini”, iar credincioșilor le-a mul -

țumit pentru prezență și i-a rugat să

îl poarte în rugăciuni.

La slujbă au fost prezente ofi -

cialități locale și județene, precum

și numeroși monahi și credincioşi.

Cei care nu au avut posibilitatea de

a asista din interiorul Catedralei

Mitropolitane din Iaşi au putut ur -

mări desfăşurarea evenimentelor

pe trei ecrane de mari dimensiuni

instalate în curtea Ansamblului Mi -

tropolitan, unde spaţiile au fost de-

limitate corespunzător.

Cine este noul Episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Iașilor?

P
reasfințitul Nichifor Boto -

șă neanul s-a născut pe 14

no iembrie 1967, la Brăila.

Între anii 1982-1986 a urmat cursu -

rile Colegiului Naţional „Bogdan

Petriceicu Hasdeu” din Buzău, iar în-

tre anii 1988-1993 a fost student la

Universitatea din Galaţi, Facultatea

de Mecanică, Specializarea „Maşini

Termice”, ingineri zi. A finalizat cur-

surile cu teza de licenţă „Proiec ta -

rea motorului cu ardere internă

MAN, 6 cilindri în linie”. Între anii

1993-1997 a urmat cursurile Fa cul -

tăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru

Stăniloae” din Iaşi, Secţia Pastorală,

unde a obţinut diploma de licenţă

prin prezentarea tezei „Relaţia pă -

rinte-fiu duhovnicesc în Patericul

Egiptean”.
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Mănăstirea Sihla, din judeţul Neamţ,

iar în 1995 a fost tuns în monahism.

Un an mai târziu a fost hirotonit

ieromonah de către Preafericitul

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii

Or todoxe Române, în vremea arhi -

păs toririi ca Mitropolit al Moldovei şi

Bucovinei, pe seama Mănăstirii

„Sfin  ţii Trei Ierarhi” din Iaşi. În anul

2001, a fost numit egumen la Mă -

năs tirea „Sfinţii Trei Ierarhi”, iar în a -

nul 2004 a fost hirotesit protosin -

ghel. În perioada martie-iulie 2007, a

fost secretar la Sectorul exarhat al

Arhiepiscopiei Iaşilor, în anul 2008

este numit stareţ al Mănăstirii „Sfin -

ții Trei Ierarhi”, iar în anul 2009 a pri -

mit rangul de arhimandrit din partea

Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan,

Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul

Moldovei şi Bucovinei. În 2008 s-a

înscris la studiile de master la Fa cul -

tatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi,

iar în anul 2010 a susţinut lucrarea

de disertaţie „Metode şi mijloace

pastorale utilizate de Sfântul Nico -

dim Aghioritul şi de părintele Petre

Vintilescu”. Între anii 2013-2016 a ur-

mat cursurile Şcolii Doctorale a

Facultăţii de Teologie Ortodoxă

„Du mitru Stăniloae” din cadrul Uni -

versităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, teza de

doctorat, intitulată „Practica exor ci -

zării în Biserica Ortodoxă. Aspecte

li turgice, canonice şi pastorale” și

realizată sub coordonarea Părin te -

lui prof. univ. dr. Viorel Sava, fiind

susținută public pe 20 septembrie

2018. Calificativul acordat de către

co misia de doctorat la finalul şe din -

ţei publice a fost „Excelent”, iar teza

a văzut lumina tiparului la Editura

Doxologia în anul 2020. Tot în cali-

tate de unic autor, a publicat la Edi -

tura Doxologia în 2013 volumul

„Duhovnicia Patericului”. Totodată,

a publicat peste 30 de articole știin -

țifice în reviste sau volume colec-

tive, în țară și străinătate, atât în

limba română, cât și în franceză, fi-

ind invitat de-a lungul timpului la

nu meroase conferințe și emisiuni

radio și TV. Din luna februarie 2009,

PS Nichifor a ocupat funcția de

exarh al mănăstirilor din Arhiepis -

co pia Iaşilor.

Ca un fapt inedit, PS Nichifor a

obţinut în 2019 premiul special al

publicului la faza naţională a Con -

cursului inter naţional „Ma thèse en

180 secondes”, organizat de AUF

(Agence Universitaire de la Franco -

phonie).  A fost pentru prima dată

când un teolog a ajuns în faza na -

ţională a acestui concurs, care la

noi în ţară s-a aflat la a treia ediţie.

Noul ierarh ales a finalizat de-a lun-

gul timpului și cursuri de perfec ţio -

nare a muze o grafilor şi ghizilor din

muzeele bi sericeşti, certificatul fiind

eliberat de Secretariatul de Stat

pentru Cul te – Direcţia Relaţii Culte.

Alte cursuri absolvite îi atestă com -

pe tenţele de formator adulţi și de

antreprenor, certificările fiind elibe -

rate de Minis terul Muncii şi Fami liei

şi Protecţiei sociale şi Ministerul

Educaţiei, Cer cetării şi Inovării.
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Preasfinția Voastră, în data de

25 februarie, Sfântul Sinod al Bi se -

ricii Ortodoxe Române v-a ales în

dem nitatea de Episcop vicar al Ar -

hie piscopiei Iașilor. Cum ați primit

vestea chemării la această nouă

slujire?

La fel ca și în celelalte ascultări

pe care le-am primit, după ce am in-

trat în mănăstire, cu nădejde și cu

mulțumire adusă lui Dumnezeu,

pen tru că fiecare ascultare are

greutatea ei, dar în același timp și o

sporire a înțelegerii și o lărgire a ini-

mii pe care Dumnezeu o lucrează

împreună cu cel care începe să-și

asume această lucrare. O văd ca pe

o taină pe care Dumnezeu mi-a

pus-o înainte, ca pe o provocare, o

cinste sau o încredere pe care tot El

am nădejdea că-mi va ajuta să o

port și să împlinesc cele de tre bu -

ință după pilda pe care ne-a pus-o

înainte a încredințării talanților.

Atunci când omul începe să lu-

creze, Dumnezeu se bucură de lu-

crare, și nu doar de rodul care îl

aduce această lucrare, ci de îm-

preună lucrarea omului cu Dum ne -

zeu. Această nădejde o am în che-

marea pe care am primit-o, și pe

lângă mulțumirea adusă lui Dum ne -

zeu, mulțumire îndrept și către

Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel,

Înaltpreasfințitului Părinte Teofan și

membrilor Sfântului Sinod, care ei

înșiși mi-au acordat acest vot de în-

credere.

Știu că aveți o evlavie deosebi -

tă la Sfântul Sofronie de la Essex

pe care îl oferiți ca exemplu demn

de urmat. Care credeți că sunt

prin cipalele trei virtuți pe care ar

tre bui să le reținem de la acest

sfânt?

Părintele Sofronie spunea într-un

cuvânt al său că nu poate concepe

credința ortodoxă fără trei lucruri

fundamentale: dogma, asceza și ie-

rarhia. Cărțile Părintelui Sofro nie ne

descoperă cât de adânc trăia ade-

vărul dogmatic și că îl dobândise nu

doar citind pe Sfinții Părinți sau cu

inteligența cu care l-a înzestrat

Dumnezeu din copilărie, ci a dobân-

dit această înțelegere dogmatică

prin însăși trăirea sa și prin desco-

perirea unui stareț sfânt, precum

Sfântul Siluan. În scrierile sale des-

coperim acrivia cu care Părintele

Sofronie trăia adevărul credinței, o

înțelegere însă nuanțată pe care

doar omul inspirat de Dumnezeu o

poate avea. Există o carte care redă

corespondența lui cu Arhimandritul

Balfour, personaj de o mare adân-

cime, deosebit de inteligent. În a -

ceastă carte suntem surprinși de o

vedere nuanțată, plină de dragoste,

dar în același timp având și acrivie

dogmatică. Balfour fusese călugăr

catolic, ajunge în Sfântul Munte,

este închinoviat în Mănăstirea Sfân -

tul Pantelimon unde slujeau Sfinții

Siluan și Sofronie și este primit prin

recunoașterea prin pogorământ a

botezului și a hirotoniei sale. Lucru

neobișnuit în Sfântul Munte! Sfântul

Sofronie l-a îndemnat tot timpul să

înțeleagă acest pogorământ ca fiind

lucrător în viața sa. Ulterior, Balfour

„Cea mai mare bucurie a mea 
este atunci când văd lumină în ochii celuilalt”

– interviu cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, 
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor –
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a ieșit din viața monahală și Pă rin -

tele Sofronie nu l-a părăsit, ci l-a ur-

mărit cu rugăciunea sa. După ce

Sfân tul Sofronie s-a stabilit la Mă -

năs tirea Essex, el venea des și se

îm părtășea. Este o carte ce trebuie

citită cu atenție, pentru că Părintele

nu făcea nici o concesie în viața mă -

năstirii și a lui însuși. El a accentuat

tot timpul imperativul de a rămâne

cu o conștiință dogmatică neștir bi -

tă, spunând că orice denaturare în

înțelesul dogmatic aduce o denatu-

rare și în trăirea proprie. În mănăsti-

rea părintelui veneau de multe ori și

eterodocși și erau primiți cu multă

cinste, cu multă dragoste, fără ca

acest lucru să presupună o părtășie

la Tainele Bisericii. Aș sublinia a -

ceas tă înțelegere nuanțată și

aceas tă pildă de trăire în adevărul

dogmatic. Părintele și-a căpătat a -

ceastă putere de a avea o gândire

dogmatică, așa cum citim la Sfinții

Părinți, nu doar prin studierea căr -

ților sau prin rugăciunea personală,

ci printr-o asceză pe care puțini o

putem duce. Vorbim de o viață a pă-

rintelui așa cum numai la marii as -

ceți întâlnim, în toate aspectele, în

post, în rugăciune, în jertfirea gân-

dului cu întoarcere spre sine. Toată

lucrarea sa era făcută pentru lumea

care se afla într-o durere pe care

generația noastră aproape că nu

am cunoscut-o. Multe confuzii și lu-

cruri ne-au presat și pe noi, dar în-

cercări precum războaiele mon-

diale pe care le-a traversat părintele

nu am avut. Asceza trăită de părin-

tele pecetluiește această înțelegere

dogmatică. Părintele Zaharia Zaha -

rou, el însuși un mare trăitor și uce-

nic vrednic al Părintelui Sofronie,

îmi spunea în cadrul unei întâlniri

personale că în Biserică mai mult

rău face zelotismul decât liberalis-

mul. Zelotism este atunci când pri -

vești lucrarea lui Dumnezeu prin

strâmtoarea legii, așa cum o price -

pe ochiul zelotului. Vedem că

aceste lucruri tot timpul au dus la o

polaritate în Biserică. Sinodul de la

Ierusalim din timpul Apostolilor a

avut chiar această interpretare a le-

gii. Sfântul Apostol Pavel vorbea de

tăierea împrejur într-un mod diferit

decât ceilalți Apostoli, și atunci a

fost necesar un Sinod în care acest

adevăr a fost împărtășit tuturor în di-

mensiunea lui adevărată. Așadar,

dogmă, asceză și ierarhie. Mai de-

parte, Părintele Rafail spunea că fă -

ră ierarhie este de neînțeles Bise -

rica. Din descoperirile Sfinților Pă -

rinți știm că ierarhia este și în rândul

cetelor îngerești. Ierarhia nu presu-

pune nici abuz, nici silnicie, ci o cin-

stire a fiecăruia pentru celălalt.

Aceas ta trebuie să fie preocuparea

smerită a tuturor celor ce suntem în

Biserică, pentru că Sfinții Siluan și

Sofronie au fost oameni care nu

doar au vorbit de smerenie, ci au

fost preocupați până în ultima clipă

să-și desăvârșească smerenia su-

fletului. Nu întâmplător, pe patul de

moarte, Sfântul Siluan, căruia i se

descoperise atâtea lucruri adânci și

cu atâta bucurie dumnezeiască

trăia, spunea că încă nu a atins sme-

renia desăvârșită. Sfântul Siluan

afir ma că dacă ar cunoaște oamenii

puterea gândului smerit s-ar înte-

meia școli în care să se studieze

cum să smerim sufletele noastre.

Așadar, în Biserică, fiind credincios,

eu sunt preocupat cum să-mi sme-

resc sufletul meu, cum să-l cinstesc

pe celălalt, cum să-l cresc, cum să-l

folosesc, oricare ar fi raportul lui în

ierarhie față de mine. Să nu fiu preo-

cupat să-i judec căderile, ci cum pot

eu să-i mărturisesc prin viața mea și

prin cuvântul meu adevărul și sluji-

rea mea. Pe aceste trei puncte de

forță ale credinței ortodoxe –

dogmă, asceză și ierarhie – putem

vedea trei mari stâlpi de virtute pe

care Părintele Sofronie i-a cultivat.

Aduceți de fiecare dată în dis -

cuție, în cadrul predicilor, rolul im- ð

ð
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portant al Sfintei Euharistii. Cum

considerați că putem scăpa de

sen timentul de rutină față de îm -

păr tășirea cu Sfintele Taine?

Împărtășirea cu Sfânta Euharis -

tie și rugăciunea noastră particulară

și comunitară reprezintă examenul

credinței noastre pe care îl dăm zi

de zi. Sfinții Părinți spun că oglinda

credinței stă în lucrarea rugăciunii

în inimă. Aceasta presupune și o si-

lire, și o luptă cu rutina, ca un înce-

put permanent. Părintele nostru du-

hovnic Arsenie Papacioc, un om cu

o înțelegere duhovnicească atât de

clară, punea accent pe a trăi pre-

zentul. Lupta cu rutina ar trebui să

meargă până acolo unde în fiecare

clipă să am conștiința că eu sunt cu

Dumnezeu și mă rog. În momentul

Euharistiei ar trebui ca nici unul din-

tre noi să nu ne confruntăm cu mo-

mente de akedie, pentru că atunci

este și o judecată pe care trebuie să

mi-o fac. Am încredințarea că Dum -

nezeu îmi iartă păcatele și rostesc

că eu cred și mărturisesc că sunt

cel dintâi dintre păcătoși, că Hristos

a venit pentru mine, că aceasta este

spre iertarea păcatelor și spre viața

de veci. Dacă merg la medic să fac o

operație, care presupune vindeca-

rea mea, nu mă duc fără o anumită

frică sau pregătire. Însăși Împărtă -

șania presupune o anumită pregă-

tire anterioară prin rugăciunea pe

care o fac și printr-o cercetare lăun-

trică. Atunci când o trăiesc așa nu

sunt cuprins de rutină. Dacă rutina

mă cuprinde ea poate fi și o judeca -

tă pe care Dumnezeu mi-o face, că

undeva nu mă pregătesc cu acrivie

pentru acest moment. Pregă ti rea nu

înseamnă doar să-mi fac pravila, ci

și să-mi înzdrăvenesc relațiile cu

ceil alți în lumina Evangheliei, să-mi

organizez viața în lumina cuvântului

lui Dumnezeu, și atunci Euha ristia ar

trebui să-mi fie aducătoare tot tim-

pul de putere, de lacrimă de

pocăință și de bucurie lăuntrică.

Amintiți, de asemenea, în cu-

vintele de învățătură că Dumnezeu

lucrează în istorie. În ce fel con si -

derați că Dumnezeu a lucrat la e -

di f icarea poporului român și a Bi -

sericii noastre? Care au fost prin-

cipalele momente cheie?

Dumnezeu lucrează în istorie

prin viața fiecăruia dintre noi. Avem

exemplul istoriei poporului evreu,

care a luat un alt curs când un Moi -

se a ales pe Domnul mai mult decât

tot ce înseamnă lumea aceasta și,

astfel, i s-au descoperit poruncile.

Ve dem că, în istorie, Dumnezeu a lu-

crat diferit când s-a găsit un Saul

care să mărturisească credința în

Dumnezeu. El lucrează în istorie

prin îngăduință. Permite, uneori,

niște rele și în poporul ales, pentru

că prin suferință înțelegem de mul -

te ori mult mai adânc cele ale lui

Dum nezeu decât prin biruințele pe

care le purtăm. Dumnezeu lucrează

prin binecuvântare atunci când prin

Moise face minuni și semne mari

cum nu săvârșise în lume până

atunci. La fel, Dumnezeu a lucrat

într-un fel la revoluție. Și spun asta

ca mărturie, pentru că am prins acel

moment și a fost un har deosebit

peste poporul român. Altfel lu-

crează Dumnezeu și când suntem

sărăciți de acest har, atunci când

trebuie să trecem prin vremuri de

confuzie, de teamă sau de încerca -

re, cum este și aceasta prin care tre-

cem acum. Chiar și atunci Dumne -

zeu își are lucrarea Sa, care va fi cu

atât mai vădită și mai puternică cu

cât omul se va întoarce mai curat și

mai puternic spre El. Vedem că în

Ninive gândul lui Dumnezeu fusese

grăit prin Prorocul Iona spre pierde-

rea cetății, și Dumnezeu nu spune

cuvinte cu ușurătate. Iată cum în-

toarcerea unui întreg popor – vor-

bim de un popor păgân, care nu-L

cunoștea pe adevăratul Dumnezeu

– a dus la o altă înțelegere, pentru că

orice înnoire a unui popor cu Dum -
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nezeu, orice alegere schimbă oa-

meni și popoare. Lucrarea cea mai

importantă pe care Dumnezeu a fă-

cut-o cu noi românii a fost încreș ti -

narea acestui popor. El ne-a dăruit

domnitori vrednici care au rămas în

istorie, ca Ștefan cel Mare sau Va si le

Lupu, și care au umplut țara a ceas  ta

de mănăstiri și biserici. A binecuvân-

tat Dumnezeu țara aceasta cu ierarhi

și cuvioși sfinți. Acestea reprezintă

mărturii ale lucrării lui Dum  nezeu în

istorie, care ne cheamă să nădăj-

duim și să adăugăm și noi altele prin

credința și trăirea noastră.

În luna februarie a acestui an

s-au împlinit 25 de ani de slujire a

Preasfinției Voastre la Mănăstirea

„Sfinții Trei Ierarhi”. Ce gânduri

sau ce sentimente vă încearcă la

acest sfert de secol de slujire?

Sigur că este un bilanț pe care

ți-l faci. Din păcate nu pot spune că

am făcut tot ceea ce puteam sau

eram dator să fac, dar ceea ce am

făcut le-am împlinit cu bunăvoință,

ð

ð
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ð cu credință și cu dragoste. Pentru

aceasta Îi mulțumesc lui Dumnezeu

că Înaltpreasfințitul Părinte Teofan

m-a chemat să continui această slu-

jire care nu înseamnă o despărțire

de Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”,

ci o continuare a acestei lucrări.

Care au fost cele mai mari bu-

curii pe care le-ați avut în toți

acești ani? Au fost și momente mai

dificile sau de încercare?

În viața fiecăruia dintre noi apar

culmi și crize în interiorul nostru. Îmi

este greu să fac o ierarhizare, dar

cred că cele mai mari bucurii au fost

în întâlnirile cu oameni dragi, care

au primit cu bunăvoință cuvântul pe

care l-am adus ca mărturie, cuvânt

pe care l-am primit prin intermediul

întâlnirilor cu mari duhovnici, cu oa-

meni cu frică de Dumnezeu care își

trăiau cu smerenie credința. Bucu -

ria mea a fost când am descoperit,

nu numai în obște, ci și în rândul

credincioșilor care vin la mănăstire,

suflete alese care au primit cu bu-

curie acest cuvânt. Poate cea mai

mare împlinire este atunci când la

predică sau la spovedanie văd lu-

mină în ochii celuilalt. Am văzut și

lacrimi atunci când s-a primit a -

ceas tă veste de alegere a mea în

dem nitatea de Episcop vicar, pentru

că vrând-nevrând„ o despărțire, cel

puțin în sensul că voi pleca de la

aceas tă mănăstire, va fi. Am văzut

lacrimi care presupun și dragoste și

punte ce a fost cu putință de con-

struit pe cei doi piloni: ale celui ce o

aruncă și ale celui ce o primește.

Vă aflați în fața unei noi ascul-

tări, cea de arhiereu. Cu ce gân-

duri porniți spre această nouă

cale?

În fața grijilor și a respon sa bi -

lităților care îmi stau înainte îmi pro-

pun să am răgazul și tihna rugăciu-

nii mai mult decât până acum, pen-

tru că arhiereul este cel care jert -

feș te și se jertfește în fața Sfântului

Prestol pentru sfințirea nu numai a

lui însuși, ci și a credincioșilor. Ar -

hiereul este chemat să-i poarte în

inima și rugăciunea sa pe toți cre -

dincioșii din întreaga eparhie și să

stabilească punți de rugăciune între

el și credincioși. Aceste punți odată

stabilite fac minunată lucrarea lui

Hristos, Care spune că unde sunt

doi sau trei adunați în numele Lui, va

fi și El în mijlocul lor. Adunați putem

fi nu doar spațial, aproape unii de

alții, ci uniți prin firele tari ale rugă-

ciunii, ale cinstirii de Dumnezeu și

de aproapele, și ale dreptei credin -

țe. Să ne purtăm unii pe alții în rugă-

ciune, să ne cinstim unii pe alții și să

ne bucurăm fiecare de taina pe

care o lucrează Dumnezeu în ini-

mile noastre, pentru că acolo unde

suntem Dumnezeu vrea să ne dăru-

iască putere, bucurie și înțelegere. 
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P
lecând de la gândul că

„ci mitirele sunt ogoare

sfin te pline de flori îngri-

jite de Biserică, pe care într-o bună

zi vor răsări oameni”, voi caută câte -

va sensuri și valori culturale și isto-

rice ale cimitirelor creștin-ortodoxe,

având că ghid câțiva scriitori ro-

mâni.

Să începem cu Lucian Blaga.

Sa tul românesc, „locul în care s-a

năs cut veșnicia”, e prezentat prin

ochii copilăriei pe care și-a petre-

cut-o la Lancram, unde tatăl său era

preot. O lume în care satul gravita în

jurul bisericii și a cimitirului.

Și cum copilăria, „o petrecere în

rai”, o trăiește acolo, în „Elogiu satu-

lui românesc”, conferință susținută

la primirea în Academia Română în

1937, Blaga alege să vorbească mai

des despre aceasta, despre miraco-

lul pe care-l reprezintă pentru copil

toate ale satului, despre descoperi-

rea lumii ca un univers fabulos în

care se integrează încet, călăuzit de

ceilalți, vii ori morți. 

Copilăria și satul se întregesc re-

ciproc, alcătuind un întreg insepa-

rabil. S-ar putea vorbi chiar despre

o simbioză între copilărie și sat, o

simbioză în care fiecare din părți se

alege cu un câștig căci, pe cât e de

adevărat că mediul cel mai potrivit și

mai fecund este satul, la rândul lui

acesta, își găsește supremă înflorire

în sufletul copilului.

Există un apogeu exuberant în-

voit și baroc al copilăriei care nu

poa te fi atins decât în lumea satului

și există, de altă parte, aspecte tai-

nice, orizonturi și structuri secrete

ale satului care nu pot fi așezate de-

cât în copilărie. Pentru a-ți tăia drum

spre plenitudinea vieții de sat, tre-

buie să te cobori în sufletul copilu-

lui. Copilăria este vârsta sensibilității

metafizice prin excelență.

Și satul, ca zariște integrală, are

nevoie de această sensibilitate pen-

tru a fi cuprins în ceea ce cu adevă-

rat și este. Copilăria este singura

poartă deschisă spre metafizica sa-

tului, acea metafizică vie, adăpostită

în inimile care bat sub acoperișurile

de paie și oglindită în fețele bântuite

de soartă, cu ochii atârnați de Cer.

În sat își fac simțită prezența nu

doar cele văzute, dar mai ales cele

Memoria țărânei
Pr. Nicolae Cojocariu
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nevăzute, căci toate își au un loc al

lor unde pot fi găsite, nu doar ca

simple păreri sau idei, ci prezențe

reale.

Localizăm pe Dumnezeu în spa-

ţiul ritual de după iconostas, de un -

de Îl presimţeam iradiind în lume.

Nu era aceasta o poveste, ce mi s-a

spus ca multe altele, ci o credinţă

de neclintit. Satul era plin de „locuri

mitologice”, transcendental mani -

fes  tându-se sub cele mai banale

înfățișări: în tinda unei bătrâne se

ascundea diavolul, un sorb comu-

nica cu străfundurile iadului, iar în

râpa roșie de lângă sat sălășluia aie-

vea „un căpcăun”.

În sat, copilul capătă o cu totul

al tă conștiință despre lume, căci

toate îi sunt aproape. În sat, până și

cimitirul e parte integrantă din

viețuire. 

Blaga povestește cum, pe când

avea șapte ani, fiind adunați la joacă

în cimitir cu câțiva băieți, pe înserat,

unul dintre ei, întrebându-se „cum o

fi când ești mort?”, primește un răs-

puns pe cât de surprinzător, pe atât

de minunat prin simplitatea cu care

cele două lumi, cea de-aici și cea a

celor plecați se întrețes:

„Mort trebuie să fie ca și viu. E

așa că nici nu știi că ești mort. Noi,

bunăoară, stăm aici în cerc și vor-

bim, dar poate că suntem morți, dar

nu ne dăm seama”.

Oricum, o fetiță lua prune din

po mii crescuți în cimitir că să vadă

„ce gust au morții”. Când mușca

dintr-o prună amară, spunea că

mortul de sub rădăcină ar fi fost rău,

când nimerea în alt pom o prună

dulce, spunea că omul de la rădă-

cină trebuie să fi fost bun.

În lumea satului, morții, cumva

nu plecau niciodată. Drumul lor la

cimitir nu presupunea o despărțire

definitivă, ci era mai degrabă o re-

tragere, ca o călătorie din care se

întorceau adeseori, fiind așteptați

mai ales în zilele de pomenire hără-

zite de peste an.

Poate inspirat și de aici, mai târ-

ziu, scriitorul creștin, părintele Virgil

Gheorghiu, avea să povestească din

exilul de la Paris în amintirile sale: „În

satul în care tatăl meu era preot, la

Războieni, legendar loc de lângă Tg.

Neamț, parohia avea o palmă de pă-

mânt, atât cât mai rămăsese de la

colectivizare. Era un pământ rodnic,

chiar la Valea Albă, numită așa pen-

tru că era «îngrășată și albița» de

praful de oase ale oștenilor Măriei

Sale Ștefan cel Mare al Moldovei,

răzeși ce-au murit aici în luptele cu

păgânii, apărându-și necazul și ne-

voile și neamul. Aici, tata cultivă

grâu și viță de vie pentru nevoile pa-

rohiei. Din bobul de grâu sfărâmat în

făină albă și dulce, mama preo-

teasă, cu mâinile ei mici și subțiri, ca

de sfântă, plămădea prescura cu-

rată pentru jertfa Sfântului Altar și

pâine pentru cei ce ne veneau în
ð

ð
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ð ospeție, iar din bobul de strugure,

tata storcea vin roșu și dulce pentru

cele ale Proscomidiei”. Și, recu -

noaș te scriitorul, că oricât de mare

și frumoasă era pâinea exilului, în-

totdeauna, dar întotdeauna, îi era

dor de pâinea și vinul de acasă, pen-

tru că „aveau gustul strămoșilor”. Ce

dragoste de țară și ce mare minune:

bobul de grâu și bobul de strugure,

hrăniți din pulberea martirilor de la

Valea Albă, deveneau prescura al -

bă, curată și dulce, iar apoi, prin lu-

crarea Sfântului Duh și rugăciunea

părintelui, la Sfânta Liturghie, ea,

Ța ră de sub glie, strămoșii toți, adu -

nați moviliță pe Sfântul Disc, deve-

neau miride în Potirul întâlnirii cu

Hristos, Potirul Învierii! Ce Taină, ce

mare Taină, Sfânta Cuminecătură!

Nu întâmplător, din cultura țără -

neas că, profund creștină, alege Bla -

ga să încheie „Elegia” amintită cu

câteva versuri uimitoare care suge-

rează întreaga bogăție spirituală a

țăranului român:

„Foaie verde bob mărunt,

Câte flori sunt pe pământ

Toate merg la jurământ

Numai spicul grâului

Și cu vița vinului

Și cu lemnul Domnului

Zboară-n ‘naltul Cerului

Stau la Poarta Raiului

Și judecă florile

Unde li-s miroasele.”

De adevărul că cimitirele creș ti -

ne cultivă memoria identitar-cultu-

rală a unui popor, avea să mă con-

vingă, încă o dată, poetul basara-

bean Grigore Vieru. Veniserăm, mai

mulți colegi, la o întâlnire de suflet

cu trecutele ado les cen te din anii de

studiu, la școala de sub tâmpla

Mănăstirii Neamțului.

Poetul, prezent providențial aici,

cu dor și drag de unire a neamurilor

dintre Pruturi, ne-a oferit răgazul la

„o stare de vorbă” ca între frați. Noi

am evocat amintiri ce ne urmăreau

ștrengărește de după fiece ungher,

amintiri ale anilor ’70, când am fost

ucenici aici, provocându-l și pe

Domnia sa la amintiri.

Și ne-a vorbit, cum doar poeții

știu să vorbească: „În anii ’70, când

voi erați aici, când americanii și rușii

visau sau ajungeau pe lună, eu vi-

sam doar să trec gardul de sârmă

ghimpată, cu mare dor de țară, de

neamuri, de voi. Atunci ne-au con-

vins că cei mai mari criminali ai lumii

sunt cei ce ucid visele… Bolșevicii

ne-au furat totul: pământuri, case,

amintiri, vise și cărțile. Cărțile cu

scrisul latin. În școli, pruncuții des-

copereau buchea cărții în scrisul

slavon. Limba vorbită am păstrat-o,

am încălzit-o la sân, în vatra casei

părintești, așa se făcea că buzele-mi

erau lipicioase, dulci ca un fagure

de miere. Dar scrisul? Cărțile româ -

neșți, câte or mai fi fost, au fost fu-

rate, arse, distruse. Când mi se fă-

cea dor de scrisul latin, frumos ca

ochii mamei, mergeam la…. cimitire!

Acolo, pe crucile vechi, așezate aici

de la facerea lumilor, istoria româ-

nească întreagă, numele bunilor și

străbunilor erau scrijelite în litera la -

 tină, scrijelite pe cruci, dar sculp tate

în minte și în inimă! Am citit la părin-

tele Stăniloae că «Neamul es te pri-

virea tainică dintre generații. Când

bunelul se uită în ochii nepotului, își

vede viitorul. Când nepotul se uită în

ochii bunelului, își vede trecutul, ră-

dăcinile». În cimitire, sim țeam

respirația strămoșilor, privirile lor

venite din eternitate, din litere la-

tine.” 

Mai târziu, cu amintiri cu tot, am

urcat înspre Poiana liniștii, la Schitul

Vovideniei, călcând, vorba poetului,

pe pașii lui Sadoveanu și cum nu vo-

iam să-i rămânem datori acolo, așe -

zați în iarba adâncă a Poienii liniștii,

i-am destăinuit și noi, o întâmplare a

locului, aflată de la profesorul nos-

tru de suflet, cel cu vocea de clopot,

diaconul Ioan Ivan. În anii ’59, pute-

rea comunistă a dat un decret cele-

bru care a umplut mănăstirile de la-

crimi, decret împotriva monahismu-

lui românesc. În zona Humuleștiului

meu natal, plină de salba cunoscută

de mănăstiri, puteau fi salvate, fie și

în parte, trei mănăstiri: Neamțu și

Secu ca „puncte istorice” și Agapia

lui Grigorescu ca „punct cultural”.

Celelalte, închise, desființate, dis -

tru se. Printre ele și Văratecul, cu

pes te 400 de viețuitoare, rugătoare

pentru Hristos. Mitropolitul de a -

tunci, Iustin Moisescu, a încercat să

o salveze, în zadar însă: Depar ta -

men tul Cultelor nu l-a ascultat. A -

tunci, ierarhul, cu toată greutatea

vremurilor pe umeri, a urcat aici, la

Vovidenia, unde trăia, la anii se nec -

tuții, marele scriitor Mihail Sado -

veanu. Acesta avea mare trecere la

puternicii zilei. O noapte întreagă au

căutat soluții la provocările timpului.

Pentru salvarea Văratecului, Sado -

vea nu a spus: „Dar acolo este în-

mormântată doamna lui Eminescu,

Veronica Micle!” Astfel, la sugestia

lui, Mitropolitul Iustin a cerut ame-

najarea mormântului muzei Poe tu -

lui nepereche, în cimitirul Bisericii

„Sfântul Ioan Bogoslovul” unde ră -

mă șițele pământești ale poetei au

fost reașezate. Astfel, mănăstirea

devine „punct cultural” și auto ri tă ți le

statului convinse să lase deschisă

binecuvântata lavră nem țea nă.

Astfel, avem și răspunsul la în-

trebarea de ce o catolică, care și-ar

fi pus și capăt zilelor, e înmormân-

tată lângă zidul unei biserici mă năs -



tirești. Inițiativa explică această

„ano malie” și contribuie la salvarea

întregii obști în acei ani de prigoană

a Bisericii. Desigur. Nu Veronica

Micle a făcut cunoscută mănăsti-

rea, ci viața sfântă, încărcată de la-

crimi și rugăciuni a atâtor rugătoare,

a salvat prin mila Cerului bine -

cuvân tata așezare monahală, dar,

prin mormântul ei, a salvat-o, în pră -

bușirea clipei.

În același sens, depunea mărtu-

rie și poetul Grigore Vieru, despre

un adevăr istoric, nescris, dar purtat

din gură în gură, prin generații de

cei de peste Prut. Spunea bunelul, și

acesta nu m-a mințit niciodată, că,

în anii ’40, puternicul zilei de la Ră -

sărit, ar fi vrut să „muște” mai adânc

din trupul țării, dar mormântul ma-

relui Ștefan cel Mare și Sfânt al Mol -

dovei a făcut ca granița nedreaptă

să fie „trasată” mai sus de Putna.

Sfântul Voievod și-a apărat țara

prin mormântul său și dincolo de

moarte. Mormintele strămoșilor în-

rădăcinează Neamul în brazdă, în -

veș nicesc istoria și, în clipe de res -

triște, depun mărturie și pot salva o

Cetate, o mănăstire, o Țară, prin Ța -

ră din morminte. Aici, în cimitire, e

păstrată, e cultivată memoria. Aici,

în liniștea cimitirelor, lumina dintru

începuturi, se sparge în mii de fețe,

ca un curcubeu. În cimitire, cinstin -

du-și strămoșii, Neamul se transfi-

gurează, împărtășindu-și destinul

cu al cerului și al pământului. Aici, în

cimitire, trecutul și viitorul își dau bi -

nețe. Ce rămâne după mine, nu tre-

cător, pe lumea asta, fizic vorbind?

O lopată de țărână! Da, dar o lopată

de țărână îndumnezeită.

Aici, ne contemplăm melancolia

împuținării noastre, tristețile trepta-

tei noastre întunecări, aici, „grădi-

nile” zilelor noastre își coboară se-

vele în pământ, spre rădăcinile stră -

moșilor. Aici se întâlnesc efemerul

cu veșnicia, aici simțim solstițiul vie -

ții noastre și furtunile vieții și istoriei

ce tot năvălesc peste noi, ne bân-

tuie cu aducerile-aminte. Aici, ma -

ma îndoliată își bocește flăcăul mort

în războaiele lumii, în versuri izvo-

râte din durere și înțelepciune:

„Vai sărmane sprâncene,

Cum o să fiți buruiene

Vai sărmani ochișori

Cum o să vă faceți flori.”

Dar tot aici, creștinul, neamul în-

treg, zâmbește morții, în așteptarea

Învierii! Și dacă am început cu Lu -

cian Blaga, să încheiem, tot cu gân-

durile lui, printr-un „alt poem arhicu-

noscut”:

„Eu nu strivesc corola de minuni 

a lumii 

şi nu ucid

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze 

ori morminte.

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului 

ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc 

a lumii taină –

şi-ntocmai cum cu razele ei albe

luna

nu micşorează, ci tremurătoare

măreşte şi mai tare taina nopţii,

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata

zare

cu largi fiori de sfânt mister

şi tot ce-i neînţeles

se schimbă-n neînţelesuri 

şi mai mari

sub ochii mei –

căci eu iubesc

şi flori şi ochi şi buze şi morminte.”

În așteptarea Învierii, din florile

din cimitire, ogorul acesta sfânt, în-

grijit de Biserică, vor răsări, într-o

bună zi, oameni! Avertismente ve-

nite din adâncuri și din Cer, pentru

noi cei aflați în căutarea eternității.

Hristos a înviat!

Borca

21 martie 2021
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R
eședința mitropolitană a

găzduit în ziua de 2 martie

2021 sinaxa cu stareții și

starețele din județul Iași. Întrunirea,

ce a avut tema „Practicarea Rugă -

ciunii lui Iisus în viața monahală”, a

fost prezidată de Înaltpreasfințitul

Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iași -

lor și Mitropolitul Moldovei și Buco -

vinei. La sinaxă au mai fost prezenți

Părintele Arhimandrit Nichifor Horia

(Botoșăneanul), Episcop vicar ales

al Arhiepiscopiei Iașilor și exarh ad-

ministrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Întâlnirea a debutat cu săvâr -

șirea Sfintei Liturghii de către IPS

Părinte Teofan în Catedrala Mitro -

politană, după care s-au desfășurat

lucrările, cu prezentare de referate

și discuții, pe tema menționată.

Lucrările sinaxei monahale cu

stareţii şi stareţele din Iași s-a în -

cheiat cu discuţiile legate de diferite

probleme administrative şi cu au di -

en ţele primite de IPS Părinte Mitro -

polit Teofan.

Sinaxă cu stareții și starețele din județul Iași

Î
n perioada 1 martie – 30 aprilie, Înaltpreasfinţitul

Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Buco vi -

nei, a vizitat parohiile: „Sfântul Gheorghe” – Lo -

zon schi, Iași (Pro to popiatul Iași I); Bârnova (Proto po -

piatul Iași III); „Sfântul Vasile” – Nicolina (Protopopiatul

Iași II); „Duminica Tu turor Sfinților” – Banu, Iași (Pro -

topopiatul Iași I); Schitu-Duca (Protopopiatul Iași III);

„Sfântul Proroc Daniel” – CUG, Iași (Protopopiatul Iași

II); Capela Maternității Cuza Vodă, Iași (Protopopiatul

Iași I); „Sfântul Evan ghe list Marcu” – Galata II, Iași (Pro -

topopiatul Iași I); Iacobeni, com. Vlădeni, jud. Iași

(Protopopiatul Iași I); Țipilești, jud. Iași (Protopopiatul

Iași I); Moșna, jud. Iași (Protopopiatul Iași II); Podolenii

de Jos, jud. Iași (Protopopiatul Iași II); Drăgușeni, jud.

Iași (Proto po piatul Iași III); Tufeștii de Sus, jud. Iași

(Protopopiatul Iași III).

În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a

vizitat mănăstirile: Hlincea (județul Iași); Sfântul Cu -

vios Siluan Athonitul (județul Iași); Miclăușeni (județul

Iași);  Golia (județul Iași); Popăuți (județul Botoșani);

Știu bieni (județul Botoșani); Mănăstirea Neamț

(județul Neamț); Schitul Horăicioara (județul Neamț). 

Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
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Slujbe arhierești la Mănăstirea Sihla din Neamț

Î
n Duminica Izgonirii lui Adam

din Rai, în Paraclisul „Eccle -

sia” al Ansamblului Mitropo li -

tan din Iași, Sfânta Liturghie a fost

săvârșită de Preasfințitul Părinte

Nichifor Botoșăneanul, Episcopul

vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cadrul slujbei, ierarhul a a dre -

sat și un cuvânt de învățătură cre -

dincioșilor prezenți, în care a făcut

referire la mântuire ca întâlnire, uni -

re și asemănare a omului cu Dum -

ne zeu, precum și la virtutea iertării,

ca prim pas ce trebuie urmat la în-

ceputul perioadei Sfântului și Mare -

lui Post. „Scopul nostru nu este

neapă rat să fim mult mai buni, nici

să ne fie mult mai bine; toate aces-

tea sunt consecințe ale omului care

se u neș te cu Dumnezeu. Omul care

se unește cu Dumnezeu și este ase -

me nea Lui va fi mai bun, va fi ier tă -

tor, va fi un om împăcat, va fi un om

care va răspândi fericire în jurul lui”,

a spus Preasfințitul Nichifor, Epis -

co pul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

PS Părinte Nichifor Botoșăneanul: 
„Nu ne putem uni cu Dumnezeu de nu ne vom asemăna Lui”

Î
n primele trei zile ale Postului

Sfintelor Paști, Preasfințitul

Pă rinte Nichifor Botoșă nea -

nul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei

Iașilor, s-a aflat la Mănăstirea Sihla

din județul Neamț. Ierarhul a oficiat,

împreună cu părinții așezământului

monahal, slujba Canonului celui

Mare și Liturghia Darurilor mai îna -

inte sfințite.

La finalul Pavecerniței din seara

zilei de marți, 16 martie 2021, Pă rin -

tele Epis cop Nichifor Botoșă neanul

a a fir mat în cadrul cuvântului de

învă țătură că trândăvia ne abate de

la întâlnirea cu Dumnezeu: „Sfântul

Ammonas spune în Pateric că trân -

dăvia împlinește ceea ce de multe

ori nici diavolii nu reușesc, anume

de a scoate de la început pe osteni-

tori din luptă. Trândăvia este o

delăsare, înainte ca omul să pri -

ceapă căile lui Dumnezeu. Esențială

pentru noi este întâlnirea cu Dum -

nezeu pe care înce pem, din această

viață, să o alegem și să lu crăm

împreună cu El”.

În ziua de miercuri, 17 martie

2021, Preasfințitul Părinte Nichifor

Boto șă neanul a săvârșit, împreună

cu părinții Mănăstirii Sihla, prima Li -

tur ghie a Darurilor mai înainte

sfințite din Postul Mare. A fost și

prima Litur ghie a Darurilor săvârșită

de PS Pă rin te Nichifor în calitate de

arhiereu. 

La final, ierarhul le-a vorbit celor

prezenți despre această Sfântă Li -

turghie specifică Postului Mare: „Noi

suntem chemați, ca precum pust ni -

cii sau călugării nevoitori odini oară,

să ne împărtășim cu Sfin tele Taine,

dar nu în același cadru festiv ca du-

minica. În aceste zile ale săvârșirii

Liturghiei Darurilor înainte sfințite,

pornim cu gândul spre o continuare

a lucrării de pocăință”.

Ca semn de mulțumire pentru

binecu vântarea oferită așezămân -

tu lui monahal, Părintele stareț Pa -

homie Catană i-a oferit Prea sfin ți -

tului Părinte Episcop o icoană cu

ocrotitoarea mănăstirii, Sfânta Cu vi -

oasă Teodora de la Sihla.
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P
reasfințitul Părinte Ni chi -

for Botoșăneanul, Episco -

pul vicar al Arhiepiscopiei

Iașilor, a citit în ziua de 18 martie

2021, în cadrul Pavecerniței Mari,

cea de-a patra parte a Canonului

cel Mare, la Mănăstirea „Sfinții Trei

Ierarhi” din Iași.

În cuvântul de învățătură de la fi-

nalul Pavecerniței, Preasfinția Sa a

afirmat: „Canonul ne cheamă să fim

mai înțelegători, să ne înnoim cre -

dința. Suntem chemați să luăm a -

min te, nu doar la frumusețea es te -

tică a canonului, cum poate suntem

tentați să o facem, ci să ne rugăm cu

cuvintele sfântului. În Biserică ne

rugăm cu cuvintele sfinților, și dacă

vom fi atenți, aceste cuvinte devin

ale noastre. Glasul de pocăință de -

vine glasul nostru. Glasul de pocă in -

ță atinge adâncimea sufletului nos-

tru, iar în aceste adâncimi Îl cunoaș -

tem pe Duhul Sfânt, precum sfinții

L-au cunoscut”.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul săvârșit 
la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”

Ultima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul, citită de
IPS Mitropolit Teofan la Catedrala Mitropolitană

J
oi după-amiază, 18 martie

2021, la Catedrala Mitropo -

li tană din Iaşi, slujba Pave -

cer ni ţei Mari, în cadrul căreia a fost

citită ultima parte din Canonul Sfân -

tului Andrei Criteanul, a fost să -

vârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte

Teofan, Mi tro politul Moldovei şi Bu -

covinei.

Slujba, ce a avut loc doar la lu-

mina lumânărilor, s-a încheiat cu ru -

gă ciunea Sfântului Efrem Sirul,

„Doam ne şi stăpânul vieţii mele”, şi

cu citirea Evangheliei, după care a

urmat cuvântul de învăţătură rostit

de Mitropolitul Moldovei şi Bucovi -

nei. „Vremea Postului celui Mare es -

te vremea în care noi ridicăm

mâinile către cer, strigând din toată

inima «Miluiește-mă, Dumnezeule,
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ð miluiește-mă!» Făcând aceasta, cu

siguranță Dumnezeu, căutând nu la

dreptățile noastre – căci nimeni nu

este drept pe pământ în fața lui

Dumnezeu – ci la dorul nostru după

El, ne va apuca cu toată tăria de

încheieturile mâi nilor noastre și

vom pregusta aici, în parte, în a ceas -

tă lume, slava Împă ră ției cerurilor,

pentru a o avea, a o dobândi și a

o  primi, nu prin faptele noastre, ci

prin mila Lui, în veșnicia Preasfintei

Treimi, a Tatălui, a Fiului și a Sfân -

tului Duh. Amin!”, a subliniat IPS

Mitropolit Teofan. 

Î
naltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei și

Bucovinei, a oficiat în după-

amiaza zilei de 19 martie 2021, Li -

tur ghia Darurilor mai înainte sfințite

la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În cuvântul de învățătură, Pă rin -

tele Mitropolit Teofan a arătat că

Sfân ta Euharistie este un izvor veș -

nic pentru credinciosul flămând și

însetat după Dumnezeu: „Biserica a

rânduit această Sfântă Taină, a

Liturghiei Darurilor mai înainte sfin -

țite, pentru a veni în fața credin cio -

șilor cu o mângâiere în vremea cea

aspră a postului, și ce mângâiere

mai mare, ce desfătare mai adâncă,

ce bucurie mai deplină poate găsi

omul decât în Sfânta și Dumne ze -

iasca Împărtășanie? Dacă Dumne -

zeu, prin Biserica Sa, a rânduit

aceasta, se cuvine ca omul să

alerge cu foame și cu sete la acest

izvor de apă și de hrană”.

Părintele Mitropolit Teofan a slujit Liturghia Darurilor mai
înainte sfințite la Catedrala Mitropolitană

Sâmbăta Sfântului Teodor la Mănăstirea Cetățuia

Î
n prima sâmbătă din Postul

Sfintelor Paști, numită și

Sâm băta Sfântului Teodor

Ti ron, Preasfințitul Părinte Nichifor

Botoșăneanul, Episcop vicar al Ar -

hiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta

Liturghie la Mănăstirea Cetățuia din

municipiul Iași.

După citirea Sfintei Evanghelii,

Pă rintele Episcop a evidențiat în

cadrul cuvântului de învățătură că

omul trebuie să nădăjduiască în
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pace.

La final, Părintele Arhim. Ar se -

nie Hanganu, starețul Mănăs tirii Ce -

tă țu ia, i-a mulțumit Preasfințitului

Pă rinte Nichifor pentru slujirea din

a ceastă dimineață, și totodată, a

adresat celor prezenți un cuvânt de

recunoștință.

După oficierea Sfintei Liturghii,

obștea monahală s-a îndreptat spre

cimitirul mănăstirii, unde clericii au

săvârșit o slujbă de pomenire pen-

tru sufletul părintelui ieromonah

Maxim Tofăleanu, care a trecut de

curând la Domnul.

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Mitropolitană din Iași

Î
n prima duminică din Postul

Sfintelor Paşti, numită şi Du -

minica Ortodoxiei, Înaltprea -

sfin ţitul Părinte Teofan, Mitropolitul

Mol dovei şi Bucovinei, alături de

Prea sfințitul Părinte Nichifor Boto -

șă neanul, Episcop vicar al Arhie pis -

copiei Iașilor, și de un sobor de pre -

oţi şi diaconi, a săvârşit Liturghia

Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în

Catedrala Mitropolitană din Iaşi. 

Cei doi ierarhi au fost întâm pi -

nați de soborul de slujitori la Reşe -

dinţa mitropolitană, după care s-a

mers în procesiune către Catedrală,

preoții slujitori purtând în mâini câte

o icoană, în amintirea evenimen te -

lor din 11 martie 843 de la Con stan -

 tinopol, când a fost restabilit cul tul

sfintelor icoane și întărite hotărârile

celor șapte sinoade ecumenice.

Ca un fapt inedit, răspunsurile li -

turgice au fost date de Corul de co -

pii „Angeli”, dirijat de Mirela Păli ma -

riu. După citirea Sfintei Evanghelii,

Pă rintele Arhimandrit Dosoftei

Şche ul, mare eclesiarh al Cate -

dralei Mitropolitane din Iaşi, a dat

citire Pastoralei Sfântului Sinod la

Duminica Ortodoxiei, adresată cle -

rului şi credincioşilor.

În cuvântul de învățătură rostit

după slujbă, IPS Mitropolit Teofan a

răspuns la întrebarea „Care este

chipul unui creștin ortodox ade vă -

rat?”:  „Creș tinul adevărat este cel

care crede că Hristos este Fiul

Dumne ze ului celui Viu. Creștinul

adevărat este cel care se face pe

sine părtaș al dumnezeieștii firi,

scăpând de stricăciunea poftei

celei din lume și arătând prin

aceasta că scopul vie țuirii creștine

este îndumnezeirea, dobândirea

Duhului Sfânt. Creștinul adevărat

este omul care, prin botez, prin un-

gerea cu Sfântul și Marele Mir, prin

Dumnezeiasca Euharistie, devine

membru al Bisericii celei drept

slăvitoare. Creștinul adevărat este

omul părtaș la suferințele lui

Hristos, căci prin suferința cea de

pu țină vreme omul ajunge la de să -

vârșire, se întărește, se împuter ni -

ceș te, devine de neclintit. Creștinul

ortodox adevărat este omul care se

împărtășește din laptele cel du hov -

ni cesc și neprefăcut, și, prin a ceas -

ta, trăiește adevărul că bun este

Dom nul. Sfânta și Dumnezeiasca

Eu haristie este cea care îl definește

pe creștinul ortodox adevărat”.
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Î
n ajunul Bunei Vestiri, după-

amiază, Înaltpreasfințitul Pă -

rin te Teofan, Mitropolitul Mol -

 dovei și Bucovinei, a săvârșit Litur -

ghia Darurilor mai înainte sfințite la

Catedrala Mitropolitană din Iași.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt -

preasfinția Sa a mărturisit că sărbă -

toarea Bunei Vestiri ne invită să în -

vățăm câte ceva din smerenia Maicii

Domnului, din bunătatea Preasfintei

Născătoare de Dumnezeu, din du -

hul ei de jertfă:  „Rămâne ca noi, pe

de o parte, să înțelegem în mintea

noastră ceea ce este de neînțeles,

Nașterea lui Dumnezeu din Prea -

sfân ta Fecioară Maria, iar pe de altă

parte, să înrădăcinăm în viața noas -

tră această mare taină ce s-a îm-

plinit în momentul Bunei Vestiri, și

nu putem face acest lucru decât

așe zându-ne în fața Preasfintei Năs -

cătoare de Dumnezeu, cea care a

în țeles mai mult decât toți oamenii

la un loc ceea ce s-a întâmplat cu

ea, cu omenirea întreagă, cu toată

creația lui Dumnezeu. Înțelegem

poate ceva din această taină, încer-

când a înrădăcina în ființa noastră

ceva din smerenia Maicii Domnului,

ceva din rugăciunea Maicii Dom nu -

lui, ceva din bunătatea Maicii Dom -

nu lui, ceva din iertarea Preasfintei

Născătoare de Dumnezeu, ceva din

duhul ei de jertfă”.

În cadrul slujbei, la momentul

rânduit, Părintele Mitropolit a oficiat

hirotonia întru diacon a tânărului

teolog Ioan Dascălu.

„Buna Vestire aduce nădejde într-o lume disperată”

„Creștinul nădăjduiește că primește de la Dumnezeu har,
pace și binecuvântare”

V
ineri după-amiază, 26

martie 2021, Înaltprea -

sfin țitul Pă rinte Teofan,

Mi tropolitul Moldovei și Bucovinei,

înconjurat de un sobor de preoți și

diaconi, a să vâr șit Sfânta Liturghie a

Darurilor mai înainte sfințite la Ca te -

drala Mi tro po litană din Iași. 

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția

Sa a subliniat că  rugăciunea Sfân -

tului Efrem Sirul reprezintă un prilej

pentru ca noi să primim ajutor de la

Dumnezeu:  „În prima parte a

rugăciunii Sfântului Efrem, creștinul

se roagă lui Dumnezeu să îi tămă -

duiască rănile sufletești, cauzate

de  «duhul trândăviei, al grijii de

multe, al iubirii de stăpânire și al gră -

irii în deșert». În a doua parte, creș -

tinul se roagă lui Dumnezeu să pri -

mească putere pentru a se apropia

de Împărăția cerurilor. Creștinul îi

ce re lui Dumnezeu să primeas -

că «duhul curăției, al gândului sme -

rit, al răbdării și al dragostei». În al

treilea rând, sintetizând cele spuse,

creștinul se roagă lui Dumnezeu să
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ile sale păcate și să nu osândească

pe cel de lângă el. Prin aceste trei

etape, credinciosul nădăjduiește că

primește de la Dumnezeu har, pace

și binecuvântare, pentru ca să fie

ceva mai pregătit pentru sărbă toa -

rea cea mare a bucuriei, praznicul

Învierii Domnului, Dumnezeului și

Mântuitorului Iisus Hristos”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teo-

logul Gabriel Ștefan Apetrei a primit

Taina Hirotoniei în diacon pe seama

Mănăstirii Pângărați.

D
e sărbătoarea Bunei Ves tiri, Mănăstirea Mi -

clău şeni, ctitorie a logo fătului Dimitrie Stur -

dza, și-a serbat hra mul în prezenţa Înalt -

prea  sfin ţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi

Bucovinei. Ierarhul a săvârșit slujba Sfintei Li tur ghii în

altarul de vară din incinta așezământului monahal.

La finalul slujbei, Mitropolitul Mol dovei și Bucovinei

a adresat câteva cuvinte obștii și credin cio șilor prezenți

la sărbătoarea hramului: „Sărbătoarea din această zi es -

te cea mai bună veste pe care Dum nezeu ne-a făcut-o

vreodată, venind între noi, luând trup din trupul nos tru,

din trupul Preasfintei Născă toare de Dumne zeu. Buna

Vestire este o zi

închinată mântuirii

neamului ome-

nesc. 

Lui Dum nezeu

se cuvine să-I adu -

cem slavă, cinste

și în chinăciune, iar

noi se cuvine a ur -

ma calea postului

care a rămas până

la slăvita sărbă -

toare a Domnului

și Dum nezeului și

Mântuitorului nos-

tru Iisus Hristos.”

IPS Mitropolit Teofan, la hramul Mănăstirii Miclăușeni
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C
u prilejul împlinirii a 103

ani de la Unirea Basara -

biei cu România, Înalt -

prea sfințitul Părinte Teofan, Mitro -

po litul Moldovei și Bucovinei, a să -

vâr șit Sfânta Liturghie împreună cu

Preasfințitul Părinte Veniamin, Epis -

copul Basarabiei de Sud. Slujba a a -

vut loc sâmbătă, 27 martie 2021, în

curtea bisericii Parohiei Bârnova, pe

un po dium special amenajat. Bise ri -

ca „Sfân tul Ioan Botezătorul” – Bâr -

no va este locul unde este înmor-

mântat Ion C. Inculeț, președintele

Sfatului Țării al Republicii Moldova,

cel care a semnat Actul de Unire cu

Patria Mamă pe 27 martie 1918.

La Sfânta Liturghie au mai slujit

Părintele Arhimandrit Nicodim Pe -

tre, consilierul Sectorului de Misiu -

ne al Arhiepiscopiei Iașilor, Părin te -

le Protopop al Protopopiatului Iași II,

Marius Daniel Profir, Părintele Pro -

to pop al Protopopiatului Iași III,

Mihail Roșu, Părintele Neculai Dor -

nea nu, inspector eparhial al Sec to -

rului de Misiune și parohul Bisericii

„Sfântul Ioan Botezătorul” – Bârno -

va, Părintele Adrian Albet.

Răspunsurile la strană au fost

date de tinerii din ATOR Iași, AS-

COR Iași și din Grupul „Prietenilor

Sfinților Trei Ierarhi” din Copou. Ti -

nerii au mers în procesiune de la

„Plopii fără soț” ai lui Eminescu până

la Parohia Bârnova, unde au partici-

pat, s-au rugat la Sfânta Liturghie și

au cântat cântece patriotice.

„Ne gândim: cum o fi fost ziua de

27 martie 1918 la Chișinău, la Iași, la

Bălți, la Cahul, la București îndeo -

sebi, Ardealul fiind întru așteptare?

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot

și pentru toate! Ne aflăm aici, la

Bârnova, unde se află mormântul

binecuvântat al celui mai important

personaj din sfatul țării, robul lui

Dumnezeu Ion, loc care amintește

de acel an de grație al națiunii ro -

mâne. Am săvârșit Sfânta Liturghie

ca prinos de mulțumire adus lui

Dumnezeu pentru ceea ce s-a îm-

plinit atunci. Totul era împotrivă, dar

prin mila lui Dumnezeu de sus și

prin bărbați puternici de jos, din

stân ga și din dreapta Prutului, im-

posibilul, nesperatul, au devenit re-

alitate”, a subliniat Mitropolitul Mol -

do vei și Bucovinei în cuvântul de

învățătură.

Preasfințitul Părinte Veniamin a

amintit despre contribuția clericilor

la Unirea Basarabiei cu Româ nia:

„Actul Unirii din 1918 a fost semnat

după 106 ani de la Tratatul de la Bu -

curești din 1812, când Basarabia a

fost cedată Rusiei țariste. Așadar,

după mai bine de 100 de ani de în -

cercări și transformări care au avut

Sfântă Liturghie săvârșită de doi ierarhi, la împlinirea 
a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România
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că, la începutul secolului al XX-lea,

o mână de clerici, intelectuali și oa-

meni politici au decis, cu frică de

Dum nezeu și cu dorința binelui țării

lor, să unească această provincie

ro mânească cu Țara Mamă. Rea -

min tim că printre reprezentanţii de

seamă au fost câţiva clerici. Aici aş

aminti pe Arhimandritul Gurie Gro -

su, care mai târziu a devenit Mi tro -

polit al Basarabiei, pe Arhim. Dio -

nisie Erhan, care a devenit Episcop

al cetăţii Albe Ismail, pe Preotul Ale -

xandru Baltaga, pe Preotul Alexei

Ma teevici şi pe alţi clerici care cu

multă dăruire au promovat cultura

şi limba română arătând că trebuie

să respectăm pe deoparte principi-

ile canonice, pe de altă parte drep-

tul istoric firesc şi dorinţa poporului

de a fi într-o singură ţară în Regatul

României”.

La final, părintele paroh Albet

Adrian a primit din partea Înaltprea -

sfințitului Părinte Teofan rangul de

iconom. Totodată, prof. univ. dr. Gri -

gore Tinică, medic în cadrul  Insti tu -

tului de Boli Cardiovasculare „Prof.

Dr. George I.M. Georgescu” din Iași,

a primit distincția mitropolitană

„Cru cea Sfântului Ierarh Dosoftei

pentru mireni”. În cadrul manifes tă -

rii, au mai luat cuvântul Liviu Bră tes -

cu, secretar de stat în Ministerul

Cul turii, primarul municipiului Iași,

Mi  hai Chirica, vicepreședintele Con -

 siliului Județean Iași, Marius So rin

Dangă, primarul comunei Bâr nova,

Mihai Bălan și Nicolae Dandiș, pri-

marul orașului Cahul din Repu bli ca

Moldova.

În încheiere, după slujba de po -

menire a lui Ion C. Inculeț și a fami-

liei sale, militarii Garnizoanei Milita -

re din Iași, împreună cu autoritățile

locale, au depus coroane de flori la

mormântul semnatarului Actului de

Unire.

Tot în acea zi, la Primăria Iași, a

avut loc semnarea acordului de în -

frățire între municipiile Iași și Cahul.

Documentul a fost semnat de pri-

marul Iaşului, Mihai Chirica, şi de

omologul său, Nicolae Dandiș. La

mo mentul festiv au fost prezenţi Mi -

tro politul Teofan al Moldovei şi Bu -

co vinei şi Episcopul Veniamin al Ba -

sarabiei de Sud. Înfrățirea celor do -

uă orașe a fost aprobată de Mi nis -

terul Român al Afacerilor Exter ne și

de către Consiliul Local Iași, prin

Hotărârea nr. 137 / 27 aprilie 2020.

În cuvântul rostit cu acest prilej,

IPS Părinte Teofan a vorbit despre

starea de aşteptare în care se află

românii aflaţi pe cele două maluri

ale Prutului şi despre dezideratul U -

ni rii Basarabiei cu România, ase mă -

nân du-l cu „naşterea unui prunc, pe

care îl putem numi România reîntre -

gită”.

Nicolae Dandiș, primarul mu-

nicipiului Cahul, a remarcat că a cor -

dul de înfrățire va deschide noi

opor tunități. Prin „semnarea acestui

act legalizăm frățietatea între co mu -

nitățile noastre”, a subliniat edi lul

Cahulului.

Î
n Duminica a II-a din Post, a

Sfântului Ierarh Grigorie Pa -

lama, Înaltpreasfinţitul Pă -

rin te Teofan, Mitropolitul Moldovei

și Bucovinei, a slujit Sfânta Lit ur -

ghie la Mă năstirea Hlincea, co-

muna Ciu rea, judeţul Iaşi. 

Cu acest prilej, ierarhul a adre -

sat și un cuvânt de învățătură

monahilor și credincioșilor pre -

zenți, în ca re a subliniat faptul că

„Biserica Ortodoxă este cunoaș -

terea lui Dum nezeu”:  „Sfântul Gri -

go rie Pala ma, mare călugăr în

Sfântul Munte Athos și apoi mare

episcop în ce tatea cea sfântă a

Tesalonicului, a mărturisit în vre-

mea sa – iar mărturia sa a străbătut

veacurile – și a insistat asupra

adevărului că Biserica Orto doxă

este cunoașterea lui Dumne zeu;

tu, ca om, ai posibilitatea să-L cu -

noști pe Dumnezeu. Și spune

Sfân tul Grigorie că e bine să ne a -

propiem de Dumnezeu și prin

cărți, prin Scriptură, prin scrierile

Sfinților Părinți, dar mai ales, spu -

ne el, e bine să ne apropiem de

Dumnezeu prin rugăciune, prin

Dum nezeiasca Litur ghie, prin îm -

păr tășirea cu Sfintele Taine, să ne

apropiem de ceea ce a spus Dom -

nul Hristos: «Împărăția lui Dum ne -

zeu se află înlăuntrul vostru», a

adăugat IPS Părinte Mitro polit

Teofan.

La final, părintele protosinghel

Metodie Oprică, starețul Mănăstirii

Hlincea, a mulţumit Mitropolitului

Moldovei și Bucovinei pentru îm-

preuna slujire și rugăciune, ofe rin -

du-i acestuia o icoană.

IPS Mitropolit Teofan, la Mănăstirea Hlincea
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PS Părinte Nichifor Botoșăneanul, la Parohia Bohotin

Î
n Duminica a II-a din Post, a

Sfântului Ierarh Grigorie Pa -

lama, Preasfințitul Părinte Ni -

chifor Botoșăneanul, Episcop vicar

al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit

Sfân ta Liturghie la Parohia „Sfântul

Ierarh Nicolae” din localitatea Boho -

tin, comuna Răducăneni, Protopo pi -

a tul Iași II, județul Iași.   Din soborul

co-slujitor au făcut parte Părintele

Marian Timofte, vicar administrativ

al Arhiepiscopiei Iașilor, Părintele

Pro topop Marius Daniel Profir al

Pro topopiatului Iași II și Părintele

pa roh Andrei Iulian.

În cuvântul de învățătură, PS Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul a expli-

cat ce înseamnă cu adevărat pocă -

in ța:  „Dumnezeu este atent nu nu-

mai la cele ce lucrăm, ci chiar și la

gân dul inimii noastre. De aceea, E -

van ghelia acestei zile ne îndeamnă

să fim foarte atenți a împlini și a dori

să trăim fiecare zi, așa cum spunem

în rugăciune: «Învrednicește-ne,

Doam ne, în ziua aceasta, fără de

păcat să ne păzim noi». Pocăința în -

seamnă nădejde, pocăință înseam -

nă încredere în puterea lui Dum ne -

zeu de a ne ierta păcatele și de a ne

schimba pe noi înșine”.

„Hristos Domnul se ruga ca toți

să fim una. Iată, toți suntem una, și

lucrul acesta se vede începând de

la episcop, preot și credincioși. Toți

suntem una, toți suntem o Biserică.

Să ne rugăm, așadar, unii pentru

alții, să fim uniți într-o singură cre -

dință, să ne ținem strâns de această

Biserică pe care noi o avem, să fim

strâns uniți în credință unii cu cei -

lalți, reamintindu-ne în felul acesta

că, iată, se păstrează credința noas -

tră și se transmite prin mănăstiri,

prin parohii”, a subliniat la final

Părintele paroh Iulian Andrei.

P
reasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a

săvârșit în ziua de 31 martie 2021 Liturghia

Da rurilor mai înainte sfințite la Catedrala Mitropoli -

tană din Iași.

La finalul slujbei arhierești, PS Nichifor Boto șă -

neanul a ținut un scurt cuvânt de binecuvântare: „Să

ne dea Dumnezeu să ne hrănim cu dorul după El și să

primim dulceața cu care sfinții s-au împărtășit, pentru

ca noi să purtăm bucuria lor și să se îndeplinească în

noi cuvintele pe care le rostim la Sfânta Liturghie «Pe

noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos

Dumnezeu să o dăm»”.

„Să primim dulceața cu care sfinții s-au împărtășit”
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„Viața creștină este foarte surprinzătoare”

Î
naltpreasfințitul Părinte Teo fan, Arhiepiscopul

Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bu co vinei, a

săvârșit, în ziua de vineri după-amiază, 2 aprilie

2021, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala

Mitro politană. Dimpreună cu IPS Teofan a mai slujit și

Părintele Arhim. Pe troniu Marin, starețul Mănăstirii

Pângărați.

La finalul Sfintei Liturghii, Pă rintele Mitropolit

Teofan i-a îndemnat pe cei prezenți să Îl mărtu ri sească

pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân al vieții noastre: „Măr -

tu risindu-L pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân al vieții

noastre, să mergem mai departe și să Îi cerem să de -

păr teze de la noi «duhul trândăviei, al grijii de multe, al

iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert». Tot Domnului

și Stăpânului vieții noastre să Îi ce rem să ne

dăruiască «duhul cură ției, al gândului smerit, al răbdării

și al dragostei». Tot pe El să Îl rugăm să ne dăruiască

putere să vedem propriile noastre păcate și să nu os-

ândim pe semenul nostru”.

Tot în această zi, Părintele Ar himandrit Iustin

Câmpanu a fost hirotesit duhovnic de Mitropolitul Mol -

dovei și Bucovinei. 

M
embrii familiei și un

grup restrâns de apro -

piați și-au luat rămas

bun în ziua de 3 aprilie 2021 de la cel

care a fost edilul Iașului în perioada

1992-2003 și ulterior președinte al

Consiliului Județean Iași, om de

cultură şi demnitar cu o bogată ac-

tivitate civică – profesorul Con stan -

tin Simirad. Slujba înmormântării a

fost oficiată la Cimitirul „Eternitatea”

de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Constantin Simirad a trecut la cele

veșnice în urma complicațiilor apă -

rute din cauza infectării cu noul co -

ro navirus. Acesta a murit la o săp -

tămână după ce a fost internat la

secția de Terapie intensivă a Spita -

lului de Neurochirurgie din Iași. Ar fi

împlinit pe 13 mai 80 de ani.

Legislaţia impusă de pandemie

a prevăzut participarea unui număr

limitat de 60 de persoane la slujba

înmormântării. În interiorul bisericii

au putut intra simultan doar 20 de

oameni.

Înainte de înhumare, au avut loc

cuvântările şi prezentarea mesaje lor

de condoleanţe. IPS Părinte Mi tro -

polit Teofan a citit mesajul de con do -

leanțe transmis cu acest pri lej de

Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel,

„care, în timpul slujirii sale ca Mitro po -

lit la Iași, l-a cunoscut foarte bine pe

robul lui Dumnezeu Con stan tin Si mi -

rad și pe care îl defineș te ca «pri mar

înțelept și un intelectual credincios»”.

„Rugăm pe Dumnezeu să întă -

rească în această încercare distinsa

familie îndoliată, iar pe el, pe robul

Constantin, să-l ierte de păcatele pe

care, ca om, le-a săvârșit, și să-l

odihnească în lumina Împărăției

Preasfintei Treimi, a Tatălui, și a Fiu -

lui, și a Sfântului Duh”, a adăugat la

final IPS Părinte Mitropolit Teofan.

Constantin Simirad s-a născut la

data de 13 mai 1941 în satul Coţuş -

ca, judeţul Botoşani. A absolvit cur-

surile Colegiului Naţional şi apoi ale

Facultăţii de Matematică din cadrul

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”

din Iaşi (1965). A lucrat ca profesor

debutant la Liceul din Dorohoi, ju -

dețul Botoşani (1965-1968). În anul

1968, a fost angajat ca asistent uni-

Slujba înmormântării fostului primar ieșean 
Constantin Simirad
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ð versitar de matematică la Univer si -

tatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

din Iaşi, ajungând până la gradul di-

dactic de conferenţiar doctor. Între

anii 1973-1975 a fost detaşat ca pro-

fesor la Facultatea de Matematică

din Oran (Algeria). În anul 1979 a

obţinut titlul ştiinţific de doctor în

matematică. Constantin Simirad a

intrat în politică în anul 1991. În anul

1992 a fost ales ca primar al muni -

cipiului Iaşi. A ocupat această func -

ţie până în 2003, atunci când a ple-

cat ambasador în Cuba. În urma ale -

gerilor locale din 1 iunie 2008,

Constantin Simirad a fost ales în

funcţia de preşedinte al Consiliului

Judeţean Iaşi, obţinând 36,50% din

totalul voturilor valid exprimate. A

fost ultima funcţie politică în care a

fost ales.

Constantin Simirad a deţinut

funcţiile de membru al Societăţii

Americane de Matematică, mem-

bru în Adunarea Naţională Bise ri -

cească, membru în Consiliul Epar -

hi al al Iaşilor şi preşedinte al Fun da -

ţiei Ecologice multinaţionale „Prie -

te nii Prutului”. În perioada cât a fost

primar, a deţinut şi funcţia de mem-

bru al Delegaţiei Române la Con -

gresul Puterilor Locale şi regionale

din Europa şi de vicepreşedinte al

Grupului Parlamentar al Demo cra -

ţiilor Europene în Consiliul Europei.

Pentru meritele sale, i-au fost con-

ferite următoarele distincţii: „Meda -

lia de aur” a Asociaţiei Primarilor din

Franţa, Distincția „Crucea Moldavă”

a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,

Premiul „Steaua de aur” acordat de

Comisia Europeană pentru de-

schidere şi cooperare europeană

(Finlanda, iunie 2000), Distincția

„Sfân tul Andrei” oferită de Sanc ti -

tatea Sa Bartolomeu I – Patriarhul

Con stantinopolului, Medalia „Gol den

Jubilee” oferită de Regina Elisabeta

a II-a a Marii Britanii (2002), Medalia

„Regele Mihai I pentru Loialitate”

acordată de Regele Mihai I al Ro -

mâniei (2009). Constantin Simirad

deţine titlurile de „Doctor Honoris

Causa” acordat de World Academy

of Arts and Culture, Diplomă de

Onoa re şi titlul de Ctitor al Univer -

sităţii de Arte „George Enescu” din

Iaşi, Cetăţean de Onoare al Mu ni -

cipiului Iaşi şi de Cetăţean de Onoa -

re al oraşului Mobile, Alabama,

SUA. De asemenea, Constantin

Simirad a publicat numeroase arti-

cole în domeniul matematicii, atât în

România, cât şi în reviste de pres-

tigiu internaţional. Înainte a fi pri-

mar, a colaborat la revistele „Con -

vor biri literare”, „Cronica română”,

„Cronica”. Săptămânal, a publicat în

perioada cât a fost primar seria de

articole grupate sub titlul de „Ta ble -

ta primarului”, grupaj care a fost sis-

tat în decembrie 2003. Din decem-

brie 2004 a realizat două rubrici săp -

tămânale la „Ziarul de Iaşi” şi „Eveni -

men tul”. De asemenea, a publicat ar-

ticole la rubrica „Tableta cu ecou” în

Revista Naţională de Administraţie

Publică. A publicat mai multe vol-

ume de proză scurtă, dintre care a -

mintim „Audienţe în aer liber”, „În

um bra zeilor”, „Arca lui Noe” şi „Iz -

go niţii din rai”. Datorită talentului

său publicistic, Constantin Simirad

a devenit membru al Uniunii Scriito -

rilor din România.
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Î
n Duminica a III-a din Postul

Sfintelor Paști, 4 aprilie 2021,

nu mită și Duminica Sfintei

Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei și Buco vi -

nei, a săvârșit Liturghia Sfântului Va -

sile cel Mare la Mănăstirea „Sfânta

Trei me” – Știubieni din județul Bo to -

șani. La final, Părintele  stareț Mel -

chise dec Sandu a fost hirotesit întru

arhimandrit, ca urmare a aprobării,

de către Sfântul Sinod al Bisericii

Or to doxe Române, a ridicării prea -

cu  vio şiei sale la această treaptă de

slujire în Biserică. În cadrul slujbei

monahul Siluan Siminica a fost hiro-

tonit întru ierodiacon. A fost prima

hirotonie din istoria așezământului

mo nahal.

În cuvântul de învățătură rostit la

sfârșitul Sfintei Liturghii, Mitropo -

litul Moldovei și Bucovinei a explicat

ce înseamnă a fi „om al Crucii”:  „În

mijlocul postului și în inima vieții

noas tre Biserica așază Sfânta și

Dum nezeiasca Cruce. Pentru a în -

țelege această așezare a Sfintei

Cruci în centrul ființei noastre, Dom -

nul Hristos, în Evanghelia de astăzi,

a mărturisit zicând: «Orici ne voiește

să vină după Mine, să se lepede de

sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze

Mie». (…) Omul cu ade vă rat liber

este omul Crucii. Acei oameni, acei

creștini, care se leapădă de ei înșiși,

adică de voința lor, de mândriile lor,

toți aceștia sunt cei care au o viață

de Cruce, poartă cru cea, urmează

pe Domnul Hris tos, și, prin aceasta,

devin oamenii cei mai liberi de pe

pământ”. 

IPS Mitropolit Teofan, la Mănăstirea Știubieni din Botoșani

Î
n Duminica a III-a din Postul

Sfintelor Paști, 4 aprilie 2021,

Prea sfințitul Părinte Nichifor

Bo toșăneanul, Episcop vicar al Ar hi -

e pis copiei Iașilor, a săvârșit Litur -

ghia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

în Biserica „Sfânta Cuvioasă Paras -

che va de la Iași” din localitatea Țo -

lici, comuna Petricani, Protopopiatul

Târgu Neamț.

În cuvântul de învățătură rostit la

sfârșitul Sfintei Liturghii, Episcopul

vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a ex-

plicat de ce ne închinăm Sfintei

Cruci: „Mântuitorul Hristos, atin gân -

du-se de Cruce, și aceasta fiind pă -

PS Părinte Nichifor Botoșăneanul în mijlocul 
credincioșilor din Țolici
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ð trun să de sângele Lui, devine ea

însăși tămăduitoare; lemnul Sfintei

Cruci devine făcător de minuni și,

de aceea, ne închinăm lui. Semnul

Sfintei Cruci este o mărturie care

ne întărește în credință. De aceea,

ne este pus înainte în această dumi -

ni că din Postul Mare tocmai ca să

nu slăbim nevoința și rugăciunea

noas tră, ci mai mult să ne întărim și

să împărtășim celor din jur din

răbda rea noastră, din credința și din

bucuria noastră”. La final, Părintele

paroh Ioan Nemțanu i-a mulț umit

ierarhului pentru împreuna slujire și

împreuna rugăciune.

S
lujba înmormântării Pă -

rintelui protosinghel Ni -

fon Onu, trecut la cele

veșnice la vârsta de 89 de ani, a fost

săvârșită în ziua de 7 aprilie 2021, în

biserica şi cimitirul Mănăstirii Cetă -

ţuia, de Preasfințitul Părinte Nichifor

Bo toșăneanul, Episcop vicar al Ar -

hie piscopiei Iașilor. Alături de ierarh

a slujit Părintele stareţ Arsenie Han -

ganu.

În cuvântul de mângâiere rostit

la finalul slujbei de înmormântare,

Părintele Episcop Nichifor Botoșă -

nea nul a evidențiat faptul că pă rin -

tele Nifon a fost un „om odihnitor”:

„L-am văzut la chilie de multe ori în-

durerat, cu dureri de picioare, după

cuvântul psalmistului: «Zilele anilor

noştri sunt şaptezeci de ani. Iar de

vor fi în putere optzeci de ani şi ce

este mai mult decât aceştia oste -

nea lă şi durere». În cazul anilor din

urmă ai Părintelui Nifon era și os -

teneală și durere, dar nu întristare.

Sufletul lui nu era nici îndurerat, nici

obosit. Părintele Nifon, pe care l-am

cunoscut bine, nu era un om care

să se plângă, care să-și mărturi -

seas că cu ușurință greutățile vieții.

Pot spune că era un suflet care adu -

cea pacea, un suflet împăcat, un su-

flet care mângâia pe cei din jur și

sunt încredințat că dumneavoastră

înșivă l-ați cunoscut așa, ca un om

odihnitor. Ne rugăm împreună ca

Dumnezeu să-i adâncească Părin -

te lui această pace, să-l odihnească

după cum sufletul său a dorit și să-l

învrednicească și pe el și neamul lui

să cunoască adânc lumina Învierii”.

Născut la 4 aprilie 1932, Părin -

tele Nifon Onu a primit călugăria în

biserica Mănăstirii Cetăţuia. Aici s-a

întors şi a vieţuit în ultimii ani ai vieţii

pământeşti, după ce a trecut prin

mai multe obşti monahale şi ascul -

tări administrative eparhiale. 

Slujba înmormântării Părintelui protosinghel Nifon – 
„omul cel odihnitor”

Î
n după-amiaza zilei de 7 apri -

lie 2021, Înaltpreasfinţitul Pă -

rinte Teofan, Mitropolitul Mol -

 dovei şi Bucovinei, a săvârșit Li tur -

ghia Darurilor mai înainte sfinţite la

Bi serica „Sfântul Vasile cel Mare”

din cartierul ieșean Nicolina. Loca -

șul de cult îl are ca paroh pe Pă -

rintele Lucian Florin Golinschi.

La final, în cuvântul rostit cre din -

cioşilor prezenţi, IPS Mitropolit Teo -

fan a subliniat: „Viața creștinului ade -

vă rat nu este nici lenevie, dar nici ac-

tivism, pe care un părinte or todox din

America îl numea «bles temul mun -

cii» și care nu te mai lasă să citești o

carte, să mergi într-un pelerinaj, să

privești la o floare, să te duci într-un

cimitir, să meditezi la viața ta și la

viața altora. Dacă viața creștinului nu

este nici trândăvie, nici muncă fără

sațiu, ce este a tunci? Este echilibru

între cele do uă. Roagă-te și mun ceș -

te, adică fii activ și în același timp

liniștește-te. Ai îndrăzneală în lucra -

re, dar și răb dare. Ai vreme de odih -

nă, dar și de activitate”.

„Viața creștinului adevărat nu este nici lenevie, 
dar nici activism exacerbat”
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Î
n după-amiaza zilei de 9 a -

prilie 2021, Înaltpreasfinţitul

Părin te Teofan, Mitropolitul

Mol do vei şi Bucovinei a săvârșit

Litur ghia Darurilor mai înainte sfin -

ţite la Catedrala Mitropolitană din

Iaşi.

La final, în cuvântul rostit cre din -

cioşilor prezenţi, IPS Mitropolit Teo -

fan a subliniat:  „Deși la o primă pri -

vire nu ar fi atât de periculos, du hul

grijii de multe este cu totul viclean și

pătrunde în ră runchii și în măduva

ființei noastre și cauzează mult rău.

Dacă duhul trândăviei îl macină și îl

chinuie pe om cu un anumit blocaj

lăuntric, el simțindu-se într-o anu -

mi tă nemiș ca re, duhul grijii de mul -

te este la polul opus. În acesta cade

omul care, dorind să nu fie inactiv, să

nu aibă clipe goale, cade în contrarul

extrem al trândăviei și în cear că să

facă prea multe în viață. Prin a ceasta

se împrăștie nenu mărate sen ti men -

te, stări, duhuri, situații, în cât te în-

trebi ce este mai periculos: duhul

trân dăviei sau duhul grijii de multe?”

IPS Părinte Mitropolit Teofan le-a vorbit credincioșilor ieșeni
despre duhul grijii de multe

Î
n după-amiază zilei de 9 aprilie 2021, Preasfințitul

Pă rin te Nichifor Botoșăneanul, Epis cop vicar al

Arhiepiscopiei Ia și lor, a săvârșit Sfânta Liturghie

a Da rurilor mai înainte sfințite la Biserica „Sfântul

Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Nectarie” din curtea

Spita lului de Copii Botoşani. Sâmbătă, 10 aprilie 2021,

PS Părinte Nichifor a săvârșit Liturghia Sfântului Ioan

Gură de Aur în biserica Mănăstirii Popăuți. În seara

acestei zile, ierarhul a săvârșit slujba Privegherii în bis-

erica Mă năstirii Coșula.

„«Îndrăzniți, Eu am biruit lu mea», ne zice Mântu ito -

rul. «Bucu ra ți-vă», le-a spus Mântuitorul feme ilor ce L-au

văzut înviat. Cu aceste cuvinte, iubiți credincioși, sun-

tem chemați să petrecem postul acesta și tot postul în-

tregii noastre vieți. Sun tem chemați să îndrăznim, să ne

iertăm, să recunoaștem gândul lin, gândul abia șoptit al

Slujiri arhierești la biserica Spitalului de Copii Botoșani, 
la Mănăstirea Popăuți și la Mănăstirea Coșula

ð
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îngerului păzitor, care ne îndeamnă să facem fapta cea

bună. Să privim cu cinstire și cu dragoste pe aproapele

nostru, să ne nevoim, să fim atenți la fiecare cuvânt și

gând al nostru. Să ducem această luptă cu nădejde că

nici măcar gândul nu este nevăzut și necunoscut

Duhului și că toate cele așezate în viața noastră au un

rost și au un sens”, a subliniat PS Părinte Nichifor Boto -

șă neanul în cuvântul de învățătură rostit în biserica Spi -

talului de Copii Botoşani.

Î
n Duminica a IV-a din Post, 11

aprilie 2021 (a Sfântului Cu vi os

Ioan Scărarul), Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul Mol -

dovei și Bucovinei, a slujit Sfânta Li -

tur ghie la Catedrala Mitropolitană din

Iași. Slujba arhierească a fost să vâr -

șită pe amplasamentul din fața Cate -

dralei, iar credincioșii prezenți au re-

spectat distanțarea sanitară, as cul -

tând Sfânta Liturghie din mai mul te

locuri ale incintei Mitropo litane.

După citirea Evangheliei, Înalt -

prea sfințitul Părinte Teofan a rostit

cuvântul de învățătură în care a

subli niat că viața omului este un

urcuș continuu: „Viața noastră este o

miș care continuă, un urcuș. Creș ti -

nul își pune în minte să urce, să de -

pă șeas că anumite obstacole, pentru

că Împărăția lui Dumnezeu cu stă -

ruință multă se dobândește. Iar pe

această scară pe care noi încercăm

a urca avem două bare, de-a dreap -

ta și de-a stânga, de care ne spriji -

nim. Avem cuvântul Domnului Hris -

tos că totul se împlinește prin ru -

găciune și prin post”.

Tot în acea zi, Părintele iero -

monah Arsenie Pohrib a fost hirote-

sit întru protosinghel de Mitropolitul

Moldovei și Bucovinei. Părintele Ar -

se nie este slujitor la  Catedrala

Mitro politană din Iași și secretar la

Cabinetul mitropolitan.

Împărăția lui Dumnezeu cu stăruință multă se dobândește

Î
n ziua de 11 aprilie 2021, în

Du mi nica a IV-a din Postul

Sfin te lor Paști, Preasfințitul

Părinte Nichifor Botoșăneanul,

Epis cop vi car al Arhiepiscopiei

Iașilor, a săvâr șit Liturghia Sfântului

Vasile cel Mare la Parohia „Sf.

Arhangheli Mi hail și Gavriil” din lo-

calitatea Tudor Vladimirescu, co-

muna Albești, ju de țul Botoșani. 

Ierarhul a slujit într-un paraclis

amenajat în casa praznicală a paro-

hiei, deoarece biserica a fost distru -

să în urma unui incendiu care a avut

loc la începutul lunii februarie. Ală -

turi de Părintele Episcop au mai slu-

jit Părintele Petru Fercal, protopop

de Botoșani, Părintele Mihai Zvorâș -

te, inspector eparhial, Părintele Te -

o dor Cenușă de la Parohia Coștiu -

geni și Părintele paroh Ioan Apetri.

În cuvântul de învățătură adre -

sat celor prezenți, Preasfinția Sa a

explicat că sfințenia rămâne și după

moartea unui om sfânt: „De ce ne-a

inspirat Dumnezeu ca din primele

veacuri să îi cinstim pe sfinți? Înain -

te, bisericile se ridicau în locurile

unde aceștia au fost martirizați,

unde s-au sfințit. Moare omul rău și

răutatea s-a sfârșit. Moare omul ne-

credincios, necredința lui a fost

uitată. Moare omul sfânt, sfințenia

lui rămâne lucrătoare”.

La final, Părintele Ioan Apetri a

adresat un cuvânt de recunoștință

și i-a oferit ierarhului, din partea

comunității parohiale, o icoană cu

Maica Domnului. De asemenea, PS

Nichifor a vizitat terenul și șantierul

unde se va ridica noua biserică. 

Binecuvântare arhierească 
în parohia care a rămas fără biserică

ð
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Î
n seara zilei de 16 aprilie

2021, credin cio șii ieșeni au

participat la Denia Acatistului

Bunei Vestiri. Utrenia a fost săvârșită

de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,

Mitropolitul Moldo vei și Bucovinei.

Acatistul a fost citit în patru părți

și reprezintă primul imn de laudă

închinat Maicii Domnului. Istoria

Bisericii ne arată că Acatistul Bunei

Vestiri a fost rostit pentru prima oară

în Constantinopol, atunci când capi -

tala Imperiului Bizantin a fost sub

asediul perșilor și avarilor. În mod

Î
n ziua de 14 aprilie 2021, Biserica a rânduit să se

săvârșească în toate lăcașurile de cult prima

denie din acest an, din Postul Sfintelor Paști,

Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Slujba a

fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Bo to -

șăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La final, Preasfinția Sa a arătat că slujba din seara

aceasta reprezintă un prilej să înnoim duhul de

pocăință: „Acest canon ni se aduce înainte ca o în-

noire a duhului de pocăință, pe care fiecare o are, cu

râvnă, la începutul postului. Această înnoire este ca o

luare aminte, precum însuși Sfântul Andrei Criteanul,

Arhiepiscopul Cretei, «Mistagogul pocăinței» cum

este numit, înnoiește aceste gânduri spre schimbare,

pentru că pocăința adevărată nu înseamnă doar o

privire la păcat, ci înseamnă nădejdea unei schimbări,

nădejdea că înțelesul cel nou pe care l-ai dobândit îți

va folosi să duci o viață adevărată, să mărturisești și al-

tora experiența ta, așa cum Sfântul Andrei Criteanul a

făcut-o prin acest canon”.

Prima denie din acest an la Catedrala Mitropolitană din Iași

Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Mitropolitană

ð
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miraculos, cetatea a fost sal vată, iar

credincioșii au adus mulțu mire

Preasfintei Fecioare, cântând slujba

acatistului.

La final, în cuvântul său de învă -

țătură, Părintele Mitropolit a arătat

că Preasfânta Născătoare de Dum -

nezeu este păzitoarea sufletelor

noastre: „Cetatea cea sfântă este în-

treaga lume care rămâne prin

rugăciunile și ocrotirea Preasfintei

Născătoare de Dumnezeu. Cetatea

cea sfântă este sufletul nostru, este

inima noastră. Prin Preasfânta Năs -

cătoare de Dumnezeu, cetatea su-

fletului nostru biruiește, dezarmea -

ză pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți,

este întărită, este apărată”.

Î
n Duminica a V-a din Postul

Sfintelor Paști, Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropo -

li tul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare

la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În cadrul Liturghiei, Părintele

ieromonah Te o dosie Bordieanu a

fost hirotesit protosinghel.

După citirea Sfintei Evanghelii,

în cadrul cuvântului de învățătură,

ie rarhul a arătat că unii oameni se

simt răspunzători pentru păcatele

lumii și se roagă lui Dumnezeu pen-

tru iertarea lor:  „Când omul simte

păcatele săvârșite de alții ca propri-

ile sale păcate, se simte răspun -

zător pentru păcatele lumii, ca și

cum le-a săvârșit el și se roagă pen-

tru lume cu mai multă sfâșiere lă -

untrică decât se roagă pentru sine.

La această stare ajung foarte puțini,

dar e bine să o cunoaștem și noi, nu

prin trăire că nu suntem vrednici, ci

doar să știm că ea există și chiar în

lipsa noastră de pocăință, știind că

ea există undeva în lume, să ne

raportăm la ea și să tindem spre ea”.

P
reasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a

săvârșit în seara zilei de 16 aprilie 2021

Denia Acatistului Bunei Vestiri la Mănăstirea Văratec

din județul Neamț.

În cuvântul de învățătură adresat la final,

Preasfinția Sa a îndemnat să împărtășim celor din jur

bucurie și nădejde: „Dumnezeu ne iartă păcate noas-

tre  «boierește», așa cum afirma marele monah

Nicolae Steinhardt, pentru ca noi să îndrăznim să ne

schimbăm, să ieșim din fricile noastre, din multele

noastre nedreptăți, și să facem mai mult bine,

împărtășind celor din jur bucurie și nădejde. «Întru

aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei»,

spune Domnul Hristos, «dacă veţi avea dragoste unii

faţă de alţii». Nimeni nu ne poate opri decât fricile

noastre, delăsările noastre și trândăvia noastră, uneori

fizică, alteori sufletească”. 

„Pocăința aduce omului mulțumire sufletească”

Denia Acatistului la Mănăstirea Văratec

ð
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Piatră de temelie pentru o nouă biserică parohială în Râșca,
după ce fostul locaș de cult a fost distrus de un incendiu

Î
n Duminica Cuvioasei Maria

Egipteanca, Preasfințitul Pă -

rin te Nichifor Botoșăneanul,

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ia -

șilor, a slujit Sfânta Liturghie la Pa -

ro hia Râșca, din Protopopiatul Târ -

gu Neamț, păstorită de Părintele pa -

roh Albert Iftime. Localitatea nem -

țea nă a rămas la finalul anului trecut

fără biserică, după ce locașul con-

struit din lemn a fost cuprins de flă -

cări. Având în vedere că sfintele

sluj be se săvârșesc în prezent în ca -

sa so cială a parohiei, ierarhul a pus

pia tra de temelie pentru o nouă bi -

serică.

În cuvântul de învățătură adre -

sat celor prezenți, Părintele Episcop

Nichifor a subliniat faptul că prin

po căință stăruitoare, omul primește

iertare de la Dumnezeu pentru pă -

ca tele sale: „Chiar și atunci când o -

mul a făcut greșeli și păcate mari, se

poate întoarce dacă gândul lui de

pocăință este puternic înaintea lui

Dumnezeu. Când se apropie de om,

Dumnezeu îi schimbă acestuia ini -

ma și privirea, iar acest gând puter-

nic din inimă este cel care întărește

și relațiile între noi”.

Sfânta Liturghie a fost urmată

de slujba religioasă de sfințire a

apei și a untdelemnului, cu care s-a

binecuvântat apoi piatra de temelie

și crucea pentru sfântul altar al noii

biserici, precum și marcajul noului

locaș de cult.

Biserica „Sfinţii Împărați Con -

stan tin și Elena” din satul Râșca, co-

muna Drăgănești, a fost cuprinsă de

flăcări în după-amiaza zilei de 30

noiembrie 2020. Flăcările s-au ex-

tins cu repeziciune, întrucât biseri -

ca era construită în totalitate din

lemn. În mod miraculos, doar Sfân -

tul Antimis a rămas nears.

Părintele Elisei Nedescu, noul stareț 
al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

M
ănăstirea „Sfinții Trei

Ierarhi” din Iași are un

nou stareț. Ieromona -

hul Elisei Nedescu, viețuitor al mă -

năstirii ieșene, a fost hirotesit și in -

sta lat în această demnitate în cursul

zilei de 20 aprilie 2021 de Înaltprea -

sfin ți tul Părinte Teofan, Mitropolitul

Mol dovei și Bucovinei, în prezenţa

Prea sfințitului Părinte Nichifor Boto -

șă nea nul, Episcop vicar al Arhiepis -

co piei Iașilor, fostul stareț al Mănăs -

tirii „Sfinții Trei Ierarhi”.

În cuvântul adresat la finalul sluj -

bei de instalare, Mitropolitul Mol - ð
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dovei și Bucovinei i-a recomandat

noului stareț să aibă grijă de obștea

mănăstirii, de credincioșii care frec -

ventează acest așezământ monahal

și de mănăstirea ce reprezintă un

reper important în spiritualitatea

românească:  „Părinte stareț Elisei,

trei lucruri ți se încredințează ție as -

tăzi. În primul rând, ți se încre din -

țează frățimea acestei mănăstiri,

care este puțin numeroasă, în sen-

sul lumesc al cuvântului, dar, după

toate pe care le cunosc, destul de

puternică întru cele ale duhului. Te

vei mântui sau îți vei pierde mân-

tuirea împreună cu obștea acestei

mănăstiri. În al doilea rând, Biserica

îți așază în mână obștea creștinilor

ieșeni sau a pelerinilor, care găsesc

aici odihnă sufletească la sfintele

slujbe de zi sau de la miezul nopții,

suflete care caută liman de liniștire

în ambianța binecuvântată a Mă -

năs tirii «Sfinții Trei Ierarhi». În al

treilea rând, Biserica îți încredin țea -

ză ție și obștii din jurul dumitale a -

ceas  tă minunată mănăstire, ose -

min tele venerabile care sunt așe za -

te de multă vreme aici și, mai presus

de toate, amintirea prezenței Sfintei

Preacuvioase Parascheva atâtea

veacuri în acest locaș, precum și

bine cuvântatele moaște ale Sfântu -

lui Ierarh Vasile cel Mare”.

„Întâi de toate, doresc să înalț

gândul meu către Bunul Dumnezeu,

care m-a chemat la această slujire

în Biserica lui cea sfântă. Nădăj du -

iesc că mă va ajuta până la capăt să

duc această misiune și să dau răs -

puns bun în fața Dreptei Jude căți.

Totodată, doresc să mulțumesc și

Sfinților Trei Ierarhi, care sunt ocro -

ti torii acestei sfintei mănăstiri și pil -

de de viețuire creștină, pilde de

viețuire și de trăire în Hristos, pe

care doresc să îi am ca model până

la sfârșitul vieții mele. De asemenea,

doresc să-i mulțumesc Înaltprea -

sfin țitului Părinte Mitropolit Teofan,

pentru numirea mea ca stareț al

aces tei sfinte mănăstiri, pentru în -

cre derea și binecuvântarea acor -

dată, în mod deosebit Preasfințitului

Părinte Episcop vicar Nichifor Boto -

șă neanul, părintele meu duhovni -

cesc, care m-a recomandat pentru

a ceastă slujire de stareț. Nădăj du -

iesc în Bunul Dumnezeu să mă a -

jute să duc până la capăt slujirea

încredințată!”, a subliniat noul stareț

al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”,

părintele Elisei Nedescu.

Părintele ieromonah

Elisei Ne des cu s-a năs -

cut pe 16 februarie 1989,

la Arad. A absolvit Se -

mi narul Teologic Orto -

dox din municipiu și

apoi Facultatea de Teo -

logie Orto do xă „Ilarion

V. Felea” din Arad. După

finalizarea unui maste -

rat în Teologie Practică,

este admis în 2018 la

doc torat în cadrul Fa -

cul tății de Teologie Or -

to doxă „Dumitru Stăni -

loae” din Iași, la discipli -

na „Istoria Bisericii Orto -

do xe Române”. A intrat

în monahism în ianuarie

2016 la Mănăstirea „Sfin -

ții Trei Ierarhi” Iași. A

fost tuns în mona hism

la data de 8 august 2017

de către Înaltpreasfin -

țitul Părinte Teo fan, Mi -

tro politul Moldovei și

Bu co vi nei, avându-l ca naș pe Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pe atunci stareț al Mănăstirii „Sfinții

Trei Ierarhi” din Iași. A fost hirotonit diacon în februarie 2018 și iero mo -

nah pe 30 ianuarie 2019, la hramul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” Iași. În

vederea pregătirii pentru tunderea în monahism, cu binecuvântarea

Înalt prea sfin țitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și

la recomandarea Preasfințitului Pă rinte Nichifor Botoșăneanul, Epis cop

vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pe atunci stareț al Mănăstirii „Sfinții Trei

Ierarhi” din Iași, a fost fost trimis timp de patru luni la Mănăstirea „Si -

monos Petras” din Sfântul Munte Athos.
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Î
naltpreasfințitul Părinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei și

Bu covinei, a fost prezent mier -

curi după-amiază, 21 aprilie 2021, în

mijlocul voluntarilor ce sprijină mi -

siunea Bisericii Maternității „Cuza

Vodă” și Asociației „Glasul Vieții” din

Iași. Ierarhul a săvârșit Liturghia Da -

rurilor mai înainte sfințite în locașul

de cult al unității medicale, iar la fi-

nal, în semn de gratitudine pentru

în treaga sa activitate social-filan tro -

pică, Părintelui misionar Dan Da -

mas chin i-a fost oferită de Părintele

Mitropolit distincția „Crucea Patriar -

hală pentru clerici”, din partea Prea -

fericitului Părinte Daniel, Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române.

„Venit-am aici pentru a aduce

slavă lui Dumnezeu în acest loc un -

de se nasc atâția prunci, unde sunt

atâtea nădejdi, unde sunt atâtea

ridicări și căderi, unde sunt oameni

minunați care încearcă să ajute ce -

ea ce este cel mai scump pe lume:

nașterea unui prunc. Venit-am și

pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu

pentru toată lucrarea pe care Pă rin -

tele Dan Damaschin, împreună cu

ostenitorii din spital și cu cei care,

din oraș sau din alte părți, s-au

alăturat efortului sfinției sale pentru

a împlini aici o lucrare frumoasă

îndreptată spre câteva lucruri esen -

țiale ale Bisericii, ale neamului, ale

lumii, ale lui Dumnezeu. S-au ală tu -

rat cu toții mărturisirii că nimic nu

este mai sfânt pe lume decât o viață

omenească. Valoarea ființei umane,

cu tot ceea ce cuprinde ea, valoarea

așezată de Dumnezeu în ființa omu-

lui și pe care omul uneori o apără,

alteori o trădează, alteori este in-

diferent în raport cu ea, este cea

mai importantă valoare pe acest

pământ”, a subliniat IPS Mitropolit

Te ofan în cuvântul său.

„Slujirea Sfintei Liturghii a Daru -

rilor mai înainte sfințite a fost ur ma -

tă de o altă mare bucurie: acordarea

«Crucii Patriarhale» – semnul înaltei

prețuiri, de care se bucură misiunea

noastră din partea Preafericitului

Pă rinte Daniel, Patriarhul Bisericii

Or todoxe Române și al creștinilor

ortodocși români de pretutindeni.

Smerite rugi și profundă recunoș -

tință la un astfel de moment, Pă rin -

telui Patriarh Daniel, cel care m-a în -

vățat, m-a sfințit întru preoție și m-a

încredințat slujirii la altarul Dom nu -

lui Iisus Hristos, de lângă altarul

vieții al Maternității «Cuza Vodă» din

Iași! Mulțumesc din suflet Părintelui

Mitropolit Teofan pentru toată dra -

gos tea, sprijinul și încrederea pe

care le împărtășește Bisericii Mater -

ni tății «Cuza Vodă» și Asociației

«Glasul Vieții». Părintești mulțumiri

voluntarilor neobosiți și mult prea

osteniți și, nu în ultimul rând, mul -

țumesc dumneavoastră, oameni mi -

nu nați, care ne împingeți de la spate

și vă îngrijiți ca iubirea Domnului

Hristos față de mame și copii, prin

jertfa dumneavoastră, să le aducă

nemărginită fericire și speranță!

Dom nul Iisus Hristos să vă binecu-

vânteze!”, a scris Părintele Dan Da -

maschin într-un mesaj postat după

slujbă pe o rețea de socializare.

„Crucea Patriarhală”, cea mai mare distincție a 
Bisericii Ortodoxe Române, oferită Părintelui Dan Damaschin

Părintele Dan Damaschin este, din anul 2005, preot misionar la Spi -

talul Clinic de Obstetrică-Gineco lo gie „Cuza-Vodă” Iaşi. Implicat în

nenumărate proiecte caritabile, Pă rin tele Damaschin coordonează

Aso ciaţia „Glasul Vieţii” și, prin intermediul voluntarilor, oferă asistență și

ajutor copiilor și mamelor care se află în diferite situații dificile. Mii de

copii din întreaga țară s-au bucurat și se bucură de sprijinul și sus ți ne -

rea Părintelui Dan Damaschin. Aceș tia primesc, prin intermediul

Asociaţiei „Glasul Vieţii”, rechizite, pro duse de igienă, haine, încălță min -

te, alimente și jucării, precum și excursii și sprijin educațional.
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S
ărbătoarea Sfântului Ma -

re Mucenic Gheorghe,

purtătorul de biruință, es -

te și hramul Catedralei vechi din

cadrul Ansamblului Mitropolitan

Iași. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie

a fost săvârșită de Preasfințitul Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor pe

am plasamentul din fața noii Cate -

drale.

În cuvântul de învățătură din ca -

drul Sfintei Liturghii, Preasfințitul

Părinte Nichifor Botoșăneanul a

sub liniat:  „Sfântul Mare Mucenic

Gheorghe este, și în zilele noastre,

model de urmat, ca și noi să ne

hrănim din curajul și din credința lui.

E necesar nu doar să ne amintim de

Sfântul Gheorghe, ci să-L cinstim și

prin el pe Dumnezeu Cel ce l-a pro -

slăvit”.

Parte a istoriei Moldovei, Bise -

rica „Sfântul Gheorghe” a fost zidită

între anii 1761 și 1769, având drept

ctitor pe Mitropolitul Moldovei, Ga -

vriil Calimachi. Timp de mai bine de

un secol, biserica a servit drept Ca -

tedrală Mitropolitană, până la ridi-

carea ctitoriei mitropoliților Venia -

min și Iosif Naniescu. Din acest con-

siderent, a păstrat numele de „Mi -

tro polia Veche”. Din punctul de ve -

dere al stilului arhitectonic, Biserica

„Sfântul Gheorghe” se încadrează

în barocul constantinopolitan, im-

presionând până astăzi. După anul

1999, biserica a intrat într-un amplu

proces de refa cere și restaurare, la

interior fiind pictată în stil neo-

bizantin, iar în pridvor fiind împo do -

bită cu un mozaic ce amintește de

aducerea moaș te lor Sfântului An -

drei la Iași, în anul 1996.

Hramul „Mitropoliei Vechi”, 
sărbătorit la Iași prin slujire arhierească

P
reasfințitul Părinte Nichi -

for Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepis co pi -

ei Iașilor, a oficiat în sâmbăta lui

Lazăr, 24 aprilie 2021, Sfânta Litur -

ghie la Parohia „Sfânta Treime” Bo ji -

la din comuna ieșeană Mădârjac.

Tot în acea zi, ierarhul a săvârșit sluj -

ba Ve cerniei la Parohia „Intrarea

Dom nu lui în Ierusalim” Flora Tă tă -

rași, cu prilejul hramului sfântului lă -

caș. În cadrul slujbei de la Bojila, di-

aconul Ioan Dascălu a fost hirotonit

PS Nichifor a hirotonit un preot pentru Parohia Bojila și 
a săvârșit slujba Vecerniei la Parohia Flora Tătărași
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preot, iar la final, a fost instalat ca

paroh al Parohiei „Sfânta Treime”

din localitate.

În cadrul slujbei de seară să -

vârșită în Parohia Flora Tătărași,

Prea sfinția Sa, după slujba Vecer -

niei unită cu Litia, a ținut un cuvânt

de binecuvântare:  „Avem încredin -

ța rea că Dumnezeu ascultă rugă -

ciunea noastră și este în mijlocul

nostru, precum spune «Acolo unde

sunt doi sau trei, adunaţi în numele

Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul

lor». Avem această încredințare, iar

sufletele noastre se bucură”.

Parohia „Intrarea Domnului în

Ierusalim” a fost înfiinţată în 1998 ca

urmare a solicitării ieșenilor din car -

tierul Tătăraşi, zona Ciurchi – Flora,

care nu aveau un lăcaş de cult în

apropiere. La data de 1 decembrie

1998 a fost numit ca paroh Părintele

Dumitru Boboc. În anul 2012, biseri -

ca din Tătărași a fost sfințită de

Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel.

D
e marea sărbătoare a

Intrării Domnului în Ie -

ru sa lim, Înaltprea sfin -

ţitul Părinte Teofan, Mitropolitul

Moldo vei şi Bucovinei, a săvârșit

Sfânta Liturghie pe podiumul a -

me najat în  fața Catedralei Mitro -

pol itane. 

După citirea Sfintei Evanghelii,

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a

ţinut un cuvânt de învăţătură refe -

ri tor la marea sărbătoare a Flo rii -

lor:  „Acest eveniment istoric este

de mare importanță pentru icono-

mia mântuirii, Intrarea Domnului în

Ieru salim. Conștiința Bisericii a

men ținut în inima ei acest mo-

ment, i-a relevat adâncimile și lu-

minile, și a încercat să-l așeze ca

prezență duhovnicească în viața

omului, prelungind acest moment

istoric în viața fiecărui om, viața fi-

ind Ierusa l imul în care Domnul

Hristos dorește să intre. Viața,

mintea, inima și sufletul omului au

fost văzute de Cer și de părinții de

pe pământ ca fiind Ieru salimul în

care Domnul Hristos dorește să

intre.  Împărăția cerurilor, adică

Ierusalimul cel Ceresc, se află

înăuntrul vostru, spune Mântui to -

rul”.

În cadrul slujbei, Părintele iero -

mo nah Diodor Prelucă, slujitor la

Catedrala Mitropolitană, a primit

rangul de protosinghel din partea

Mitropolitului Moldovei și Buco -

vinei.

„Împărăția cerurilor, Ierusalimul cel Ceresc, 
se află înăuntrul vostru”

D
e sărbătoarea Floriilor,

enoriașii Parohiei „Sfinții

Împărați Constantin și

Ele na” – Gara Veche din Piatra

Neamț s-au bucurat de prezența în

co munitatea lor a Preasfințitului Pă -

rinte Nichifor Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. 

Ierarhul a săvârșit Sfânta Litur -

ghie și a ținut cuvânt de învățătură,

în care a subliniat importanța săr -

bătorilor, văzute ca niște „semne ale

lui Dumnezeu”:  „Praznicele ne sunt

puse înainte, ca să luăm aminte la

semnele lui Dumnezeu, să le re cu -
noaștem și să le cinstim, nu doar în

trecutul lor, ci și în zilele noastre. Să

fim atenți la semnele pe care Dum -

nezeu ni le pune înainte, să fim cin-

„Pentru aceasta praznicele ne sunt puse înainte, 
ca să luăm aminte la semnele lui Dumnezeu”

ð
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stitori de Dumnezeu și de oameni,

să iubim Biserica în care Dumnezeu

lucrează tainele mântuirii. Să ne ți -

nem de Dumnezeu, spovedindu-ne

de câte ori greșim și mai ales

împărtășindu-ne, ascultând cuvân-

tul lui Dumnezeu care ne spune că

nu vom avea viață în noi înșine de nu

ne vom împărtăși cu Trupul și

Sângele Său. Să venim în biserică

cu bucuria pe care copiii au avut-o

și L-au primit pe Domnul”.

La final, Părintele paroh și proto-

top Valentin Tofan a mulțumit în cu-

vântul rostit ierarhului pentru îm pre -

una-slujire și împreuna-rugăciu ne.

C
redincioșii din cartierul

ieșean Galata vor avea

o nouă biserică. În Du -

mi ni ca Floriilor, după-amiază,

Înalt  prea  sfințitul Părinte Teofan,

Mitro po litul Moldovei și Bucovinei,

a săvârșit slujba punerii pietrei de

temelie a Bisericii „Sfântul Apostol

și Evan ghelist Marcu” din zona

„Platoul În sorit” și a binecuvântat

lucrările de construcție.

La final, Înaltpreasfințita Sa a

ținut un cuvânt de binecuvântare

pen tru credincioșii parohiei:  „Ne

bucurăm că a rânduit Dumne zeu

ca aici să îndrăznim – că este

îndrăzneală în ziua de astăzi să

construiești o biserică – a nădăjdui

că, într-o bună zi, cei de față vom

re veni aici pentru a ne bucura de

sfințirea bisericii. Lucrul nu va fi

ușor, pentru că orice lucrare fru -

moa să necesită sânge, sudoare,

lacrimă, efort material, dar am ob-

servat de-a lungul vremii că o bi -

serică odată în cepută, cu toate

greutățile, se fina lizează”.

De asemenea, Părintele paroh

Bogdan Florin Melinte a transmis

cu acest prilej un gând de recu -

noş tinţă ierarhului pentru pre zen -

ţa sa în mijlocul comunităţii, expri -

mân du-şi nădejdea că Dum nezeu

îl va ajuta să ridice noua biserică.

Parohia ieșeană „Sf. Evanghelist Marcu” 
va avea un sfânt lăcaș

C
redincioșii Parohiei „Sfin -

ții Împărați Constantin și

Elena” – Chișcăreni și a

filiei „Sfântul Apostol Andrei” – Sat

Nou din județul Botoșani au trăit

mo mente de înălțare duhovnicescă

în Săptămâna Sfintelor Pătimiri. În

seara zi lei de 27 aprilie 2021 a po po -

sit în mij lo cul comunității parohiale

din Chiș că reni Preasfințitul Părinte

Nichifor Boto șăneanul, care a slujit

slujba De niei. 

La momentul potrivit din slujbă,

Preasfințitul Părinte Nichifor a ținut

un cuvânt de învătătură, în care a

evidențiat jertfa lui Iisus Hristos

pen tru oameni și a subliniat că du -

 hul sfințeniei este accesibil oricărui

Slujire arhierească și vizită pastorală în Parohia Chișcăreni 
și filia Sat Nou

ð
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Î
n Sfânta și Marea Joi din

Săptămâna Sfintelor Pătimiri,

29 aprilie 2021, Înaltprea sfin -

țitul Părinte Teofan, Mitropolitul

Mol do vei și Bucovinei, a oficiat

Sfân ta Liturghie la Catedrala Mitro -

politană din Iași, iar seara s-a rugat

împreună cu obștea monahală de la

Mănăs tirea Golia, săvârșind Denia

celor 12 Evanghelii.

„Avem cuvântul Sfântului Maxim

Mărturisitorul care a rostit zicând

că «Dumnezeu dorește ca în fiecare

om să se împlinească taina Întru -

pării Sale». Îndrăznim și noi a spune,

preluând cuvântul Sfântului Maxim,

că Dumnezeu dorește ca în fiecare

om să se împlinească taina Cinei

Sale celei de Taină, taina spălării pi-

cioarelor, taina răstignirii Sale și

taina îngro pării și a Învierii Sale. Să

ne binecuvinteze Dumnezeu cu

gândul Său, care să se înrădăcineze

în mintea noastră, în inima noastră,

în ființa noas tră, ca taina mântuirii

Sale să cuprindă viața noastră și

viața lumii”, a afirmat la final

Înaltpreasfinția Sa.

„Dumnezeu dorește ca în fiecare om să se împlinească 
taina răstignirii Sale”

om ce dorește o relație vie și lucră -

toare cu Dumnezeu. În încheiere,

Preotul paroh Vasile Viorel Florea a

mulțumit ierarhului pentru mângâ -

ie rea sufletească ce a adus-o co -

mu nității parohiale, oferindu-i aces-

tuia în dar o candelă.

Ziua s-a încheiat cu o vizită pas -

torală a Preasfințitului Părinte Nichi -

for Botoșăneaul la muzeul parohial

din Chișcăreni, în care se află copia

sabiei Sfântului Ștefan cel Mare,

precum și Biserica „Sfântul Apostol

Andrei” din Sat Nou în miniatură.
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Î
n Sfânta și Marea Vineri, 30 a -

prilie 2021, pe esplanada Ca -

 te dralei Mitropolitane din Iași,

Denia Prohodului Domnului a fost

săvârșită de Înaltpreasfințitul Pă rin -

te Teofan, Mitropolitul Moldo vei și

Bucovinei. 

În cuvântul de învățătură, Mitro -

politul Moldovei și Bucovinei a răs -

puns la întrebarea „Cum Dumne ze ul

cel adevărat și Omul cel adevărat a

fost răstignit pe Cruce și așezat în

mormânt?”: „Răspunsul pe care Bi se -

rica dintotdeauna l-a oferit oame-

nilor la această întrebare a fost și

rămâne adevărul că Hristos Domnul

S-a lăsat răstignit pe Cruce pentru

păcatele noastre. Păcatul cel mai

mare este neiubirea, incapacitatea

de a iubi. Din iubire față de oameni,

Dumnezeu a coborât pe pământ și

nu există o iubire mai mare, după

cum a spus Domnul, decât ca ci neva

să-și dea viața pentru prietenul său.

Noi, oamenii, suntem prietenii lui

Hristos. Chiar dacă suntem pă cătoși,

rămânem prietenii lui Dum nezeu, iar

pentru viața prietenilor Săi, Hristos

Domnul a ales calea răstignirii”.

Potrivit rânduielii liturgice, la fi-

nalul Doxologiei Mari, IPS Părinte

Mitropolit Teofan, împreună cu so -

borul slujitorilor și credincioșii pre -

zenți, au pornit în procesiune în ju-

rul Catedralei cu Sfântul Epitaf, sim-

bolizând ducerea către mormânt a

Mântuitorului Hristos. În cadrul pro-

cesiunii s-au făcut patru opriri, în

timpul cărora au fost rostite ectenii

pentru ocrotirea poporului bine-

credincios.

Denia Prohodului Domnului 
la Catedrala Mitropolitană din Iași

Slujba Prohodului la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

P
reasfințitul Părinte Ni chi -

for Botoșăneanul, Epis -

cop vicar al Arhiepis co pi -

ei Iașilor, a săvârșit în Vinerea Mare,

30 aprilie 2021, Denia Prohodului

Mân tu  i torului Hristos la Mănăstirea

„Sfin ții Trei Ierarhi” din centrul mu-

nicipiului Iași. 

În cuvântul de învățătură rostit la

final, Preasfințitul Părinte Episcop a

afirmat că Mântuitorul Hristos a

plătit pentru păcatele noastre:

„Slujba Prohodului vine să împli -

neas că ce ea ce trebuie să fie îm-

plinit lui Hris tos ca Dumnezeu: cân -

tare de slavă, cântare de mulțumire,

cântare de în țelegere, căci Cel ce

moare ca un neputincios – deși pu -

tea să se se dea jos de pe cruce,

deși putea să facă semne mari

atunci când ar hi ereii Îl batjocoreau,

atunci când a fost scuipat, atunci

când a fost purtat cu batjocură

până la locul răs tignirii – și-a purtat

toată neputința noastră pentru noi.

Acum, în aceas tă slujbă, împlinim

ceea ce rămă se se neîmplinit: înțe le -

gerea a ceea ce a purtat Hristos. El a

purtat nepu tin ța noastră, a plătit pă -

catul, înjosirea și necinstirea noas -

tră. Adam și Eva au lepădat cuvântul

lui Dumnezeu și au crezut în cuvân-

tul șarpelui. Cu durere, cu sudoare

până la sânge, Hristos primește

împăcarea în tru pul Său, care

înseamnă vindecarea în trupul omu-

lui a toată consecința neascultării”.
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Sprijin financiar pentru
unități de cult

Î
n Ședințele de Permanență a

Consiliului Eparhial Iași din

24 martie 2021 și 7 aprilie

2021 a fost aprobată acordarea unor

ajutoare financiare în valoare de

129.000 de lei următoarelor unități

de cult: Parohiei „Învierea Domnu -

lui”, Dorohoi, jud. Botoșani, Proto po -

piatul Dorohoi; Parohiei „Sf. Nico -

lae”, Fântânele, Protopopiatul Iași I;

Parohiei „Sf. Apostol și E van ghelist

Marcu”, Galata II, Protopo piatul Iași

I; Parohiei „Sfântul Ierarh Dosoftei”,

Holboca II, Protopopiatul Iași II;

Parohiei „Sfinții Voievozi”, Prisăcani,

Protopopiatul Iași II; Pa rohiei „Sfinții

Părinți Ioachim și Ana”, Cartier

Moara de Vânt, Protopo piatul Iași II;

Parohiei „Sfinții Voie vozi”, Podolenii

de Sus, Protopo pia tul Iași II;

Parohiei „Nașterea Maicii

Domnului”, Curături, com. Ciurea,

Protopopiatul Iași III; Parohiei „Sfinții

Arhangheli Mihail și Gavriil”, Suhu -

leț, com. Tansa, Protopopiatul Iași

III; Parohiei „Intrarea Maicii Domnu -

lui în Biserică”, Lunca Cetățuii III,

com. Ciurea, Protopopiatul Iași III;

Parohiei „Înălțarea Domnului”, Leț -

cani II, Protopopiatul Iași III; Parohiei

„Nașterea Maicii Domnului”, Lunca

Cetățuii, com. Ciurea, Protopopiatul

Iași III; Parohiei „Sfinții Împărați

Constantin și Elena”, Osoi, com. Si -

nești, Protopopiatul Iași III; Paro hiei

„Pogorârea Sfântului Duh”, Satu

Nou, com. Schitu Duca, Protopo pia -

tul Iași III; Parohiei „Sfânta Cuvioasă

Parascheva”, Budești, com. Mogo -

șești, Protopopiatul Iași III; Parohiei

„Sf. Apostoli Petru și Pavel”, Bărbă -

tești, Protopopiatul Pașcani; Paro hi -

ei „Sfinții Arhangheli Mihail și Ga -

vriil”, Miletin, com. Prăjeni, Pro to -

popiatul Hârlău; Parohiei „Sfântul

Du mitru”, Satu Nou, com. Fântâ -

nele, Protopopiatul Hârlău; Parohiei

„Sfântul Gheorghe”, Slobozia, com.

Deleni, Protopopiatul Hârlău; Paro -

hiei „Înălțarea Domnului”, Coarnele

Caprei, com. Coarnele Caprei, Pro -

to popiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Spi -

ri don”, Potîngeni, com. Movileni,

Pro topopiatul Hârlău; Parohiei „Sf.

Împărați Constantin și Elena”, Ne -

grești I , Protopopiatul Piatra Neamț.

Material lemnos 
pentru unități de cult

Ș
edința de Permanență a

Consiliului Eparhial Iași

din 18 martie 2021 a apro-

bat acordarea cu titlu gratuit a

cantității de 20 m.c. material lemnos,

lemn de foc, 15 m.c. lemn de lucru și

48 m.c. cherestea rășinoase pentru

5 unități de cult.

Noi hirotonii 
în Arhiepiscopia Iașilor

Î
n perioada martie-aprilie

2021, în conformitate cu ho-

tărârile Permanenței Con si -

liu lui Eparhial al Arhiepiscopiei Ia -

șilor, IPS Mitropolit Teofan a apro-

bat numirea și hirotonia următorului

candidat care a promovat examenul

de capacitate preoțească, sesiunea

august 2020: Pr. Ciubotă Ra du-

Constantin, Parohia „Sf. Împ. Con -

stantin și Elena” – Poiana Mă ru lui,

Protopopiatul Roznov. 

Acordarea de ranguri 
onorifice

Î
n Ședința de Perma nen -

ță din 14 aprilie 2021, ți -

nând cont de propune-

rile înaintate de părinţii protoie-

rei privind acordarea unor ran-

guri și distincții bisericeşti ono-

rifice, IPS Părinte Mitropolit Te -

o fan a aprobat acordarea de

ran guri și distincții bisericeşti,

după cum urmează:

Iconomi: Pr. Cașcaval Ioan,

Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie”,

Cos tești, com. Răchiți, jud. Bo -

to șani, Protopopiatul Botoșani;

Pr. Borcilă-Iftimescu Vasile, Pa -

rohia „Sf. Mc. Gheorghe”, Doina,

com. Răuseni, jud. Botoșani,

Protopopiatul Iași I.

Iconomi stavrofori: Pr. Mo -

vilă Bogdan și Pr. Tarniță Adri -

an, Parohia „Sf. Voievozi”, Cru -

cea, com. Lungani, jud. Iași, Pro -

topopiatul Pașcani; Pr. Smău

Va sile, Parohia „Sf. Nicolae”, A -

gapia, com. Agapia, jud. Neamț,

Protopopiatul Tg. Neamț; Pr.

Hrestic Constantin-Nichifor, Pa -

ro hia „Nașterea Maicii Dom nu -

lui”, Curături, com. Ciurea, jud.

Iași, Protopopiatul Iași III. 

Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr.

Amarinei Alecu și Pr. Munteanu

Constantin-Ovidiu, Parohia „Sf.

Cuv. Parascheva”, Piatra Neamț,

jud. Neamț, Protopopiatul Piatra

Neamț; Pr. Costin Andrei, Pa -

rohia „Nașterea Maicii Domnu -

lui”, Victoria, com. Stăuceni, jud.

Botoșani, Protopopiatul Botoșani. 
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C
u aceste gânduri am

plecat și noi în activitate.

Am dorit, de la bun înce-

put, să îmbinăm creativitatea și pri-

ceperea copiilor, cu năzuința fi-

rească a omului după Dumnezeu.

Așa a rezultat, fără prea mari

așteptări artistice, Atelierul de pic-
tură: Icoana – fereastra către Cer,

în Școala Gimnazială Veniamin
Costachi din comuna Sinești.

În discuțiile purtate cu elevii, am

observat, deseori, nevoia acestora

de a se raporta la modele. Toţi am în-

tâlnit persoane care ne-au modelat

felul de a gândi şi de a privi viaţa.

Atitudinile noastre sunt de cele mai

multe ori inspirate, chiar dacă dorim

să le ascundem sub masca originali-

tăţii. Intervine mereu nevoia de adap-

tare a idealului la concret, în con di -

țiile în care societatea de astăzi îl în-

curajează pe tânăr să-şi însuşească

un surogat al valorilor autentice.

Prin activitatea propusă, atelie-

rul de pictură pe sticlă, am dorit să

aducem în fața elevilor alternativa

pe care Biserica o promovează: mo-

delul omului sfânt, a cărui viaţă şi al

cărui nume au fost păstrate tocmai

pentru a ne fi surse de inspiraţie în

viaţă. Ei sunt oameni de succes,

care au reuşit nu doar în viaţă, ci au

supravieţuit cu nume bun, atât isto-

riei, cât şi veşniciei. Un model tre-

buie să fie un model veşnic. Acele

modele cu termen de expirare după

10, 20 de ani, sau atât cât durează

celebritatea, nu sunt modele vala-

bile. Căci orizontul, perspectivele

unui om nu se reduc la câţiva ani de

tinereţe. Este greu să urmezi un ast-

fel de model. Este aproape imposi-

bil. Dintre toţi oamenii mari ai vre-

murilor trecute, care ne vorbesc

prin ce au lăsat istoriei şi pe care un

tânăr le-ar putea lua drept modele,

doar sfinţii sunt cei cărora le putem,

cu adevărat, răspunde. Răspunsul

elevilor poate fi oferit prin icoanele

pe sticlă, ca forme concrete ale res-

pectului acordat sfinților și asumare

a virtuților promovate de aceștia.

Activitatea a adus bucurie elevi-

lor, le-a reclădit relația cu modelele

autentice, le-a oferit un prilej de

interacțiune cu colegii și o oportuni-

tate de a învăța tehnica picturii pe

sticlă. Totodată, elevii au oferit pro-

misiuni că vor urma modelele pic-

tate și că vor participa, cu același

entuziasm, la viitoarele activități.

Prof. Silviu Bozariu

Școala Gimnazială 

Veniamin Costachi, Sinești

Atelier de pictură: Icoana – fereastra către Cer

Cel ce pictează un sfânt este văzut de cel care este pictat, sfântul
îl consemnează în amintirea lui, existând o legătură sufletească cu
acești sfinți și viața lor. (Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu)
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J
oi, 11 martie 2021, a avut

loc lansarea cărții Mitropo -
li t ul Iosif Naniescu 1875-

1902, organizată de Editura Univer -

sității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

în parteneriat cu Facultatea de Is to -

rie, Facultatea de Teologie Orto do -

xă ,,Dumitru Stăniloae” Iași și Arhie -

pis copia Iașilor. Evenimentul a avut

loc în Sala Sinaxar din incinta Mu -

zeului Catedralei Mitropolitane din

Iași și a fost moderat de Cătălin A -

ca trinei, reprezentant al Editurii

,,Alexandru Ioan Cuza” Iași.

La acest eveniment au fost in -

vitați să vorbească despre carte

Părintele prof. univ. dr. Ion Vicovan,

decanul Facultății de Teologie Or -

todoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași,

prof. univ. dr. Constantin Dram, di-

rectorul Editurii Universității „Ale -

xan dru Ioan Cuza” din Iași, și Pr. dr.

Vasile-Lucian V. Goldan, autorul vo-

lumului.

În prima parte a evenimentului,

Părintele decan Ion Vicovan a vorbit

despre contextul în care a păstorit și

în care s-a remarcat Sfântul Iosif cel

Milostiv:  „El s-a impus în conștiința

românilor. De pildă, Nicolae Iorga

spu nea că poporul îl considera

sfânt încă din timpul vieții”. Toto da -

tă, Părintele a menționat că Mitro -

po litul Naniescu s-a născut în Ba -

sarabia, în anul 1818, însă a activat

dincoace de Prut. Un rol important

pe care l-a avut a fost acela de a fi

martor la slujba de punere a pietrei

de temelie pentru Catedrala Mitro -

po litană din Iași. El a subliniat și fap-

tul că Mitropolitul Iosif Naniescu ,,a

trăit și a activat într-o perioadă

foarte bogată în evenimente, impli-

cându-se activ. El și-a donat biblio-

teca Academiei Române. A lucrat

mereu nu doar cu gândul la pre-

zent, ci cu gândul la viitor, la eterni-

tate. A fost un om foarte milostiv, a

arătat o grijă aparte față de elevii și

studenții săraci care studiau în vre-

mea aceea cu mult efort. A fost un

om și al timpului său, dar a rămas și

un om al timpului nostru, al eter -

nității”.

Câteva observații asupra lucrării

a făcut și prof. univ. dr. Constantin

Dram, care a vorbit despre impor -

tan ța secolului al XIX-lea, conside-

rându-l „cel mai particular secol din

istoria umanității; i s-a spus lungul

secol. Este lungul secol pentru că în

acest secol s-a consolidat civilizația,

atunci s-au descoperit o mulțime de

lucruri, toate contribuind la lumea

de astăzi”.

Autorul lucrării, Pr. dr. Vasile-

Lucian V. Goldan, a explicat că volu-

mul pe care l-a publicat reprezintă

teza de doctorat pe care a susținut-o

în anul 2018, la Școala Doctorală de

Istorie din Iași.  „Lucrarea tratează

doar din punct de vedere istoric

Lansarea volumului despre Sfântul Mitropolit Iosif Naniescu
la Muzeul Mitropolitan
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viața și activitatea Sfântului Ierarh

Iosif cel Milostiv. Motivația întocmirii

unei lucrări biografice care să aibă

la bază sintetizarea materialului is-

toriografic are ca principal motiv

faptul că până în prezent nu a exis-

tat o astfel de lucrare. Princi pa lul iz-

vor folosit în realizarea lucrării a fost

documentul de arhivă”. De aseme-

nea, Părintele Goldan a ținut să pre-

cizeze că  „lucrarea nu își propune

să demonstreze caracterul sfin țe -

niei vieții Mitropolitului”, ci are rolul

de a  „aduce în lumina cercetării is-

toriografice personalitatea a ces -

tuia”. Munca sa a constat în cerceta-

rea tuturor documentelor de arhivă

despre ceea ce însemna organiza-

rea Mitropoliei Moldovei și Sucevei

în perioada 1875-1902.

În încheiere, a avut loc o sesiune

de întrebări și răspunsuri adresate

autorului, dar și invitaților.

Î
n ziua de 23 aprilie 2021 mu-

zeul „Ștefan Luchian” din

orașul botoșănean Ștefănești

și-a redeschis porțile pentru iubitorii

de artă, după aproximativ 14 ani în

care clădirea a fost închisă din

cauza stării avansate de degradare.

Zeci de localnici, profesori universi-

tari, ofi cialități locale și centrale, dar

și ar tiști plastici au participat la

festivi tă țile de redeschidere a Casei

„Ștefan Luchian”. Înainte de inaugu-

rare, IPS Părinte Mitropolit Teofan a

binecuvântat lucrările de reabilitare,

prin stropire cu agheasmă și prin

ungerea cu untdelemn sfințit.

În cuvântul său, Părintele Mitro -

po lit a arătat că artistul botoșănean

a fost influențat de bisericile mănăs-

tirilor din Moldova atunci când a

pic tat cele trei sfinte lăcașuri din su-

dul României:  „Pictorul pe care îl

cinstim a fost definit de contempo-

ranii săi ca pictorul național prin

excelență, mare revelator al sufletu-

lui românesc, cel mai român dintre

pictorii noștri, după cum afirma un

cunoscător spre sfârșitul vieții sale.

Și de ce a fost înconjurat cu aceste

apelative și caracterizări? A iubit

nespus creația lui Dumnezeu – na-

tura, pe care a văzut-o frumoasă,

simplă și măreață, a așezat-o pe

pânză și a bucurat cu odihnă sufle-

tească multe suflete obosite. Cu -

noscătorii afirmă că Ștefan Luchian

a fost influențat în demersul său ar-

tistic de fresca mănăstirilor mol-

dave, pe care și le-a însușit și a

reușit de-a lungul vieții să le prelun-

gească în trei biserici pe care le-a

pictat: Biserica «Sfântul Alexan dru»

din Teleorman, Biserica «Sfân tul

Nicolae» din Tulcea și Biserica

«Brezoianu» din București, care din

păcate, prin anii  ’80,  a căzut pradă

loviturilor îndreptate spre Biserică”.

Muzeul din Ștefănești este sin-

gura instituție de cultură dedicată în

întregime pictorului Ștefan Luchian.

Conform informațiilor oferite de

Agerpres, Muzeul „Ştefan Luchian”

din Ştefăneşti a funcţionat până în

2007, când a fost închis din cauza

stării avansate de degradare. Lu -

crările de reabilitare au fost finan-

ţate cu bani din bugetul Consiliului

Judeţean Botoşani. Expoziţia de

bază a noului muzeu cuprinde lu-

crări ale renumitului artist, dar şi lu-

cruri care au aparţinut acestuia şi

ca re au fost donate muzeului din

Botoşani de către Fundaţia „Ştefan

Luchian”.

Pictorul Ştefan Luchian, supra-

numit „Poetul plastic al florilor”, s-a

născut pe 1 februarie 1868 la Şte -

făneşti, judeţul Botoşani, şi a trecut

la cele veșnice pe 28 iunie 1916, la

Bu cureşti. Artistul botoșănean a

fost ucenicul marelui pictor Nicolae

Grigorescu.

Muzeul „Ștefan Luchian” din Ștefănești a fost redeschis

ð
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edituradoxologia.roNoutăţi editoriale la Editura Doxologia
– în lunile mart și april –ie ie

Valoarea trupului omenesc
în Spiritualitatea Ortodoxă

Pr. Cristian Barnea Canoane de rugăciune
la Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Mavropous,

Mitropolitul Evhaitelor,

Sfântul Andrei Criteanul

Traducere: Monahia Parascheva Enache
Ediţie îngrijită de: Pr. Dragoș Bahrim

Papucii lui Spiridon
Christine Rogers

Traducere: Stela Anca Radu
Ilustraţii: Vladimir Ilievski

Cunoaște-L pe Domnul Cel Viu, pe viu!
Monahia Siluana Vlad

Omilii II
Sfântul Grigorie Palama

Traducere: Pr. dr. Roger Coresciuc
Ediţie îngrijită de: Pr. Dragoș Bahrim

Biserica Asiriană a Răsăritului.
O scurtă istorie a creștinismului siro-oriental

Wilhelm Baum, Dietmar W. Winkler

Traducere: Andrei Macar
Ediţie îngrijită de: Dragoș Mîrșanu

Mănăstirile și viaţa duhovnicească
în Antichitatea târzie.
Cunoaștere și practică

Paul C. Dilley

Traducere: Radu Trandafir

Sărbătoarea Botezului Domnului –
Perspectivă istorică.

Elemente de teologie și de
spiritualitate liturgică
Pr. Dr. Gabriel Piștea

„Te voi logodi cu Mine pe vecie” –
Metafora căsătoriei lui Dumnezeu

cu omul la Profetul Osea
Ioan-Lucian Radu

Căsătoria şi familia.
Izvoare legislative bisericeşti şi laice

(sec. XVII-XIX) – volumul I
Emilian-Iustinian Roman,

Pr. Gabriel-Viorel Gârdan
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Î
n ziua de 5 aprilie 2021, cu bi-

necuvântarea Înaltprea sfinți -

tu lui Părinte Mitropolit Teofan,

Departamentul Misiune pentru Ti -

neret al Arhiepiscopiei Iașilor, în co-

laborare cu protopopiatele eparhiei

și cu Muzeul Mitropolitan din Iași, a

organizat cea de-a treia ediție, la ni-

velul Arhiepiscopiei, a Concursului

de cunoaștere a Noului Testament

„Scrisoarea de dragoste a lui Dum -

nezeu pentru oameni”.

Evenimentul, adresat tinerilor

din Arhiepiscopia Iașilor, a început

cu cinci ani în urmă. De-a lungul

edițiilor, peste 500 de tineri au avut

posibilitatea să-și valorifice cunoș -

tin țele privind viața și lucrarea Mân -

tuitorului. Fie că tema a gravitat în

jurul minunilor Mântuitorului, ori a

pildelor Sale, ori a Nașterii Dom nu -

lui sau a Sfintelor Sale Pătimiri, par -

ticipanții au manifestat un interes

constant, dovedit și prin numărul

mare de concurenți.

Anterior etapei eparhiale a celei

de-a III-a ediții, cele 13 protopopiate

ale Arhiepiscopiei Iașilor au organi-

zat etapa locală a concursului. 125

de tineri calificați în urma acestor

etape și-au dat întâlnire în capitala

Moldovei pentru etapele pe județ și

cea finală. Concursul a constat în

întrebări pe tema „Pătimirile și În -

vierea Domnului, așa cum au fost

re latate în Sfintele Evanghelii”.

În urma etapelor de departajare,

câștigătoare au fost desemnate:

Faliboga Maria din Parohia  „Sfântul

Ioan Botezătorul” din Botoșani (Pre -

miul I – 500 lei), Stănică Ștefania

Loredana din Parohia „Înălțarea

Dom nului” din Botoșani (Premiul II –

400 lei) și Pintilie Anastasia din

Parohia Boboiești, Protopopiatul

Târgu Neamț (Premiul III – 300 lei).

Toți participanții au primit premii ce

au constat în cărți din colecția

„Cuvinte duhovnicești” a Sfântului

Cuvios Paisie Aghioritul și diplome.

Nădăjduim că și această ediție a

Con cursului eparhial de cunoaș te -

re a Noului Testament a reușit să

apro pie Cuvântul lui Dumnezeu de

inima tinerilor noștri. 

(Pr. Ioan Puiu, Co ordonatorul

Departamentului Mi siu ne pentru

Tineret)

Concursul de cunoaștere a Noului Testament „Scrisoarea de
dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni”, la a III-a ediție

La Iași a avut loc etapa eparhială a Concursului catehetic
„Biserica, familia românilor de pretutindeni”

Î
n ziua de 20 aprilie 2021, în

Sala „Iustin Moisescu” din ca-

drul Ansamblului Mitropoli -

tan a avut loc evaluarea și premie-

rea celor mai bune proiecte catehe-

tice din Arhiepiscopia Iașilor, în-

scrise în cadrul Concursului Națio -

nal Cate hetic „Biserica, familia ro-

mânilor de pre tutindeni”, etapa

eparhială. Com petiția este organi-

zată de Patriarhia Română, prin in-

termediul Secto ru lui teologic-

educațional, iar în perioada 7-30

aprilie, concursul s-a desfășurat în

toate episcopiile și arhiepiscopiile

din Biserica noastră.

„În fiecare an, Biserica încura-

jează activitatea catehetică organi-

zată, și în formă văzută. Această în-

curajare înseamnă și un concurs

care își propune la nivel național să

adune toate grupele de cateheză

de la nivelul parohiilor. Este un

schimb de experiență, o încurajare

care să dinamizeze activitatea cate-

hetică din întreaga Patriarhie, și iată

că anul acesta, și din dias po ra.
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F
undația Medicală Provi -

dența, în parteneriat cu

Societatea Ortodoxă a

Femeilor Române – Iași și Para cli -

sul Mitropolitan „Sfântul Nicolae

Domnesc” din Iași, a organizat un

eveniment caritabil, în data de 27

aprilie 2021, intitulat „De Paști, ofe -

ră un zâmbet unui copil!”

Conform organizatorilor, eve-

nimentul și-a dorit să aducă bucu-

ria Sărbătorilor de Paști pentru 46

de copii defavorizați, prin oferirea

unor pachete cu alimente, dul-

ciuri, produse de igienă perso-

nală, cărți, rechizite, jucării și hăi -

nuțe.

Evenimentul caritabil a putut fi

posibil datorită implicării persona-

lului din cadrul Policlinicii Pro -

vidența, a doamnelor membre

SOFR Iași, dar și a credincioșilor

de la Paraclisul Mitropolitan, care

cu dragoste și bunătate au contri-

buit la ajutorarea acestor copii

aflați în situații de viață dificile.

Fundația Medicală Providența, 
parteneriat cu SOFR Iași pentru 46 de copii defavorizați

ð «Biserica, familia românilor de pre-

tutindeni» este tema concursului

catehetic pe care Patriarhia Ro mâ -

nă o organizează. Competiția se

adresează grupelor de cateheză din

fiecare parohie, grupe care își des -

fășoară în mod constant activitatea”,

ne-a declarat Pr. Bogdan Racu, in-

spector pentru cateheză al Arhie -

piscopiei Iașilor.

Evaluarea lucrărilor înscrise în

cadrul concursului a fost făcută de

o comisie numită de către chiriarh și

alcătuită din Pr. Cristian-Alexandru

Barnea, consilierul Sectorului Învă -

ță mânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Pr.

Bogdan Racu, inspector pentru în -

vățământ și cateheză, Pr. Valentin

Mîn că, asistent social, și prof. Deni -

sia Elena Mănoiu, inspector școlar

de religie în cadrul ISJ Iași.

Premiul I a fost obținut de Paro -

hia „Nașterea Maicii Domnului” din

Buzeni, Protopopiatul Botoșani, cel

de-al II-lea loc a fost obținut de

Parohia Războieni, Protopopiatul

Târgu Neamț iar premiul al III-lea a

fost câștigat de Parohia Podoleni II

din Protopopiatul Roznov.

Concursul Național Catehetic

„Biserica, familia românilor de pre-

tutindeni” este organizat cu binecu-

vântarea Preafericitului Părinte Pa -

triarh Daniel, de către Sectorul teo-

logic-educațional al Patriarhiei Ro -

mâ ne, în parteneriat cu Ministerul

Educației şi Cercetării. Competiția

se adresează copiilor participanți la

grupele catehetice din parohiile

aflate în țară și diaspora româ-

nească, înscrise în Programul Națio -

nal „Hristos împărtășit copiilor”.

Concursul își propune să contri-

buie la înfrățirea între comunitățile

din țară și cele din diaspora, prin

conștientizarea rolului activ pe care

îl are Biserica în viața societății.

Echi pa care a obținut premiul I la ni-

vel eparhial va fi premiată la Bu cu -

rești, de Preafericitul Părinte Pa tri -

arh Daniel, pe 21 mai, cu ocazia hra-

mului Catedralei Patriarhale.

| Filantropia Bisericii
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S
e împlinesc zece ani de

când data de 9 martie a

fost declarată „Ziua Deți -

nu ților Politic Anticomuniști din pe-

rioada 1944-1989” prin legea 247/ 05

decembrie 2011. Proiectul legislativ

a fost adoptat de Senat, în data de 9

februarie 2011, cu 86 voturi pentru şi

două abţineri. Camera Deputaţilor 

l-a adoptat în şedinţa din 22 noiem-

brie 2011, cu 285 de voturi favorabile.

Legea a fost promulgată de pre şe -

dintele Traian Băsescu în 2 decem-

brie şi publicată în Monitorul Oficial

nr.864/2011 din 8 decembrie 2011.

Între cei comemoraţi în ziua de 9

martie se numără ierarhi, profesori

de teologie, studenți, monahi, inte-

lectuali creștini și peste 1800 de

preoți ortodocși, care au fost an che -

tați și arestați, aruncați în închisori,

trimiși să lucreze la Canalul Dunăre-

Marea Neagră, câțiva chiar deportați

în Siberia pentru acuzații total ne-

fondate, dar socotiți peri culoși pen-

tru noul regim politic de stat.
Numărul deţinuţilor care au lu-

crat la Canal a variat. Astfel, în sep-

tembrie 1949 erau 6.400 de deţinuţi,

în vara anului 1950 erau 15.000, iar în

aprilie 1953 erau 20.193. Lucrările la

Canal au fost sistate în 1955, se

men ţionează pe site-ul Harta Gula -

gului Românesc.

Istoria represiunii în România

co munistă are mai mult etape: pri -

ma dintre acestea s-a desfăşurat în-

tre 1948-1953, fiind întreruptă de

moartea lui Stalin. A urmat o pe-

rioadă de relaxare, care s-a încheiat

în contextul revoluţiei din Ungaria

din 1956 şi al retragerii trupelor so-

vietice din România, în 1958.

Dorind să se asigure că deţine

controlul, Partidul Muncitoresc

Român a reluat arestările masive şi

a impus din nou un regim represiv

extrem de dur. Având deja un con-

trol sigur asupra societăţii, regimul a

început să elibereze deţinuţii politic,

pe care nu îi mai considera un peri-

col (deşi toţi au rămas sub suprave-

ghere informativă). Între 1962-1964

au fost promulgate mai multe de-

crete de graţiere a deţinuţilor politic,

moment după care România nu mai

avea, oficial, deţinuţi politic.

În toată această perioadă au

funcţionat mai multe spaţii repre-

sive: închisori, centre de anchetă,

lagăre şi colonii de muncă forţată,

centre de deportare şi domiciliu

obligatoriu, dar şi azile psihiatrice,

unde au fost trimişi unii oponenţi ai

regimului, mai ales în anii 1980.

(sursa: basilica.ro)

Foștii deținuți politici, 
comemorați la Iași

C
u acest prilej, în ziua de

9.03.2021, Liga Studenţi -

lor (LS IAȘI) și Asociația

Foștilor Deținuți Politic din România

(AFDPR) – filiala Iași a organizat co-

memorarea anuală a foștilor de ți -

nuți politic și luptători anticomu niști.

Evenimentul a avut loc la monu-

mentul închinat acestora, lângă

Biserica ieșeană „Sfânta Paras -

cheva” – Metocul Maicilor, de pe Bu -

levardul Independenței. 

La manifestare au fost prezenți

foști deținuți politic care au supra -

viețuit regimului comunist și repre -

zen tanți ai autorităților locale.

„Anual, Liga Studenților – LS Iași

împreună cu Asociația Foștilor de -

ținuți Politic din România – Filiala Iași

organizează un moment de rugă-

ciune și comemorare cu ocazia zilei

de 9 martie, declarată «Ziua Foș tilor

Deținuți Politic Anticomu niști». Eve -

ni mentul a început cu un parastas

săvârșit de un sobor de preoți, ur-

mat de câteva cuvântări din partea

organizatorilor, preoților și a foștilor

deținuți politic prezenți la eveni-

ment. Ca și anul trecut, anul acesta

au fost prezenți repre zen tanți ai

Mitropoliei Moldovei și Bu covinei,

dar și ai autorităților locale”, a decla-

rat Maria Sturzu, vicepre șe dintele

Ligii Studențești.

Biserica „Sfânta Parascheva” –

Me tocul Maicilor a fost unul dintre

locurile reprezentative ale rezis ten -

ței anticomuniste a studenților și

Un deceniu de la fixarea Zilei Deținuților Politic
Anticomuniști din România

ð
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80 de ani de la Masacrul de la Fântâna Albă. Prețul plătit de
românii care au intenționat să treacă granița

elevilor ieșeni, aceștia fiind adăpos -

tiți și ajutați permanent în acei ani

tulburi de preotul paroh Ioan Ta -

tulea, la rândul său fost deținut poli-

tic anticomunist.

Liga Studenților se implică con-

stant în conservarea și promovarea

memoriei luptei foștilor deținuți po-

litic și luptători anticomuniști, în

special a studenților și elevilor care

s-au opus instaurării și perpetuării

regimului comunist în Româ nia.

(Ciobotariu Mihaela-Andreea)

(sursa: cuzanet.ro)

Z
iua de 1 aprilie, adoptată în

2011, a devenit prin lege

Ziua națională de cinstire a

memoriei românilor victime ale ma-

sacrelor de la Fântâna Albă și din

alte zone, ale deportărilor, ale foa-

metei și ale altor forme de repre-

siune organizate de regimul totalitar

sovietic în Ținutul Herța, nordul

Bucovinei și întreaga Basarabie.

După semnarea pactului Rib -

ben trop-Molotov din 1939, URSS a

ocupat în 1940 Basarabia, nordul Bu -

covinei și Ținutul Herța. Astfel, peste

noapte, aproximativ 3 milioane de

români s-au trezit pe un teritoriu

străin în care originile, tradiţia, cul-

tura şi religia lor nu erau acceptate.

Numeroși români bucovineni au

fost arestați, omorâți, deportați, bise-

ricile au început să fie închise,

proprietățile confiscate, așa încât

multe familii au început să treacă

noua graniță și să vină în România.

În ianuarie 1941, NKVD-ul (Co mi -

sa riatul Poporului pentru Afaceri In -

terne) a lansat zvonuri potrivit cărora

ar fi permisă traversarea gra niței. Ca

urmare a acestor informații, în 1 apri-

lie 1941, într-o zi de Paşti, un grup

ma re de oameni din mai multe sate

de pe valea Siretului s-au îndreptat

către graniţa sovieto-româ nă pur-

tând un steag alb şi însemne religi -

oase (icoane, prapuri şi cruci din ce-

tină). Când au ajuns la trei kilometri

de graniţă, în locul numit Po iana Var -

niţa, peste 3.000 de oameni au fost

suprinşi de soldaţii sovietici ascunşi

în pădure. La scurt timp, cea mai

ma re parte dintre ei au fost seceraţi

de gloanţe, apoi aruncaţi în gropi co-

mune, unii fiind îngropaţi de vii. Su -

pra vieţuitorii au fost urmăriţi, tortu-

raţi şi deportaţi. În prezent, localita-

tea Fântâna Albă se află pe terito-

riul Ucrainei.

În 1 aprilie 2011, la împlinirea a 70

de ani de la tragicul eveniment de la

Fântâna Albă, a avut loc ceremonia

de sfinţire a unei troiţe închinate me-

moriei victimelor, în incinta Mănăs ti -

rii Putna. În 2 iulie 2018, cu prilejul

ma nifestărilor dedicate sărbătorii

Sfântului Domnitor Ştefan cel Mare,

la Mănăstirea Putna a fost inaugurat

Portalul Memorial Golgo ta Neamului

– „Fântâna Albă”. Porta lul cuprinde o

poartă monumentală, o troiță de pia-

tră, spații pentru depunerea de flori

și aprinderea de lumânări, inscripții

cu numele satelor de unde au pornit

spre România cei uciși în masacrul

din 1941 şi o fântână. Portalul a fost

realizat de către mănăstire pe locul

unei troițe ridicată la 1 aprilie 2011 în

memoria victimelor masacrului de la

Fântâna Albă, la iniţiativa Depar ta -

men tului pentru Românii de Pre tu tin -

deni din cadrul Guvernului României.

Sursa: basilica.ro

Românii de la Fântâna Albă,
comemorați la Pașcani

R
omânii de la Fântâna Albă

(Poiana Varnița) au fost

comemorați prin elogiu și

rugăciune la Pașcani, în orașul ce

stă așezat sub auspiciile Mitro poli tu -

lui Visarion Puiu și scriitorului Mi hail

Sadoveanu. În ziua de 2 aprilie, la o zi

după împlinirea a 80 de ani de la uci-

derea românilor care au vrut să se

reîntoarcă în țară în timpul ocu pației

sovietice, asociațiile „Lu mi nă și Dar”

și „Tineretul Ortodox Român” au co-

laborat în vederea organizării unui

moment comemorativ și liturgic de-

opotrivă. Începând cu orele dimi ne -

ții, tinerii beneficiari de la Centrul de

zi ,,Lumină și Dar” au avut parte de

sesiuni de formare și recreere le-

gate de tema momen tu lui Jertfa ro-

mânilor și asumarea identității na țio -

nale. În continuare, în prezența tine-

rilor voluntari ai celor două asociații

pășcănene, manifestarea a conti-

nuat cu oficierea parastasului pen-

tru românii bucovineni, momentul fi-

ind precedat de scurte alocuțiuni,

poezii și reflecții prezentate de tinerii

participanți. Momentul a fost înche-

iat prin intonarea a mai multor cân-

tece patriotice.

„«Fântâna Albă» și nu numai, tre-

buie să rămână în conștiința noastră

ca un exemplu al înălțimii la care tre-

buie să ajungă dragostea noastră de

neam, patrie și credință. Putem spu -

ne că masacrul de atunci poate fi

privit ca pe o jertfă a celor ce își cu -

noșteau, asumau și cinsteau iden ti -

ta tea: bunici, mămici, tineri, prunci,

oa meni în toată firea, toții au dovedit

că indiferent de momentul chemării,

mărturisirea valorilor trebuie să pri-

meze, chiar în iminența morții.”

(Zăhărescu Dumi tru-Dan)
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P
ărintele Dumitru Mertica -

riu, fostul paroh al Bisericii

„Duminica Tuturor Sfinţi -

lor“ – Banu din Iași, a trecut la cele

veș nice în dimineața zilei de 7 aprilie

2021.

În decursul celor aproape trei

decenii în care a slujit la biserica

ieșeană, Părintele Dumitru Merti ca -

riu s-a remarcat printr-o bogată ac-

tivitate pastoral-misionară, adminis-

trativ-bisericească, didactic-educa-

tivă şi social-filantropică. A avut o

contribuție esențială în implemen-

tarea proiectului de restaurare a bi-

sericii, derulat cu fonduri europene

în anii 2011-2012, lucrări în urma că-

rora locașul a fost sfințit. Totodată,

s-a îngrijit și de refacerea picturii in-

terioare a bisericii, lucrare încunu-

nată cu slujba de sfințire oficiată în

anul 2017. În același an, pentru în-

treaga activitate derulată în slujba

Bisericii, Părintele Dumitru Mertica -

riu a primit „Crucea Patriarhală”, cea

mai înaltă distincţie acordată de

Patriarhia Română, conferită de Pa -

triarhul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, de-a lungul tim -

pul ui, a primit mai multe distincții

din partea Armatei Române și a u -

nor autorități din Basarabia. Părin -

tele Dumitru Merticariu a fost un pa-

triot care a promovat în perma nen -

ță, mai ales în rândul tinerilor, dra-

gostea de neam și atașamentul de

valorile strămoșești. A fost impli cat

în susținerea cauzei naționale ro -

mâ nești în Basarabia, Bucovina de

Nord și Bugeac, prin ocrotirea celor

aflați în nevoie. (Lucian Ducan)

Părintele Dumitru Merticariu a
fost înmormântat lângă biserica
unde a slujit aproape trei decenii

M
omente de doliu în Pa -

rohia „Duminica Tutu -

ror Sfinţilor“ – Banu din

Iași, unde fostul preot al acestei

comunități, Părintele Dumitru Mer ti -

cariu, în ziua de 10 aprilie 2021, a fost

condus de familie, apropiați, eno -

riași și ucenici pe ultimul drum. La

slujba înmormântării, alături de fra-

tele Părintelui Dumitru – Prea sfin -

țitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,

Episcop vicar patriarhal – au fost

prezenți alți trei ierarhi ai Bisericii

noastre: Înaltpreasfințitul Părinte

Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,

Preasfinţitul Părinte Antonie, Epis -

cop de Bălți, și Preasfințitul Părinte

Timotei Prahoveanul, Episcop vicar

al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Con -

siderat ctitor, ca unul ce a contribuit

decisiv la lucrările recente de res-

taurare ale Bisericii Banu, Părintele

Dumitru Merticariu a fost înhumat

chiar lângă locașul de cult. Rân du -

iala înhumării a fost precedată de

Sfânta Liturghie arhierească, săvâr -

șită la orele dimineții de PS Părinte

Timotei Prahoveanul.

Înainte de înhumare, au avut loc

cuvântările şi prezentarea mesaje-

lor de condoleanţe. Mesajul 

Părintele Dumitru Merticariu a trecut la cele veșnice

ð
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ð Prea fe ricitului Părinte Daniel, Pa tri -

arhul Bi sericii Ortodoxe Române, in-

titulat „Părintele iconom stavrofor

Dumitru Merticariu (1951-2021). Un

preot misionar, harnic şi jertfelnic”,

a fost citit de PS Părinte Timotei

Praho vea nul: „În toată viaţa şi activi-

tatea sa, Părintele Dumitru Merti ca -

riu a ilustrat cu multă pasiune şi au-

tenticitate chipul preotului misionar

în mijlocul cetății. Înzestrat de Dum -

nezeu cu daruri deosebite, a adău-

gat la acestea strădaniile sale per-

sonale, fiind un mare iubitor al sluji-

rii Sfân tului Altar, al muzicii biseri-

ceşti, al artei, culturii şi al oamenilor.

Dărui rea şi spiritul său misionar,

conştiinţa puternică în ceea ce pri-

veşte responsabilitatea pastorală,

precum şi zelul misionar în propo-

văduirea şi păstrarea dreptei cre-

dinţe, a spiritualităţii şi identităţii or-

todoxe româneşti, pot fi un exemplu

de înțe legere a slujirii aproapelui şi

a Bisericii lui Hristos. (...) Prețuind în

chip deosebit întreaga lucrare a

Părintelui Dumitru Merticariu, în

ziua de 2 iulie 2017, cu prilejul re -

sfințirii picturii interioare a Bisericii

Banu, i-am conferit Părintelui ordi-

nul «Crucea Patriarhală pentru cle-

rici», cea mai înaltă distincție a Pa -

triarhiei Române. Ultima parte a vie-

ţii sale pământești a fost încercată

de o boală grea, pe care însă a îndu-

rat-o cu răbdare, smerenie şi multă

rugăciune. În această zi îndoliată, ne

rugăm Preamilostivului Dumnezeu

să așeze sufletul slujitorului Său

preotul Dumitru în corturile drep ți -

lor şi în ceata sfinților slujitori şi să-i

dăruiască odihnă în lumina, pacea

şi iubirea Preasfintei Treimi”, s-a a -

ră tat în mesajul transmis de Părin te -

le Patriarh.

În mesajul patriarhal au fost

menționate și detalii biografice: „S-a

născut la 6 octombrie 1951 în locali-

tatea Știubieni, judeţul Botoșani, din

părinţii Constantin şi Maria. Între

anii 1966-1971 a urmat cursurile Se -

minarului Teologic de la Mănăstirea

Neamţ, acolo unde îl va atrage și pe

fratele său mai tânăr, actualul Epis -

cop vicar patriarhal, Preasfinţitul Pă -

rinte Varlaam Ploieșteanul. Între anii

1971-1975 a urmat cursurile Insti tu -

tului Teologic Universitar din Bucu -

rești. În anul 1976 s-a căsătorit cu

doamna Cornelia, având împreună

două fete, Elena şi Cristina. A fost

hirotonit preot în anul 1976 de vred-

nicul de pomenire Arhiepiscop

Adrian Hriţcu, pe atunci Episcop vi-

car al Arhiepiscopiei Iaşilor. În pe-

rioada 1979-1992 a slujit la Parohia

Erbiceni, de lângă Iași, unde a dat

dovadă de mult devotament și spirit

gospodăresc, reușind să rectito-

rească biserica şi casa parohială. În

anul 1992, a ocupat, prin concurs,

postul de preot paroh la Biserica

«Duminica Tuturor Sfinților» – Banu,

unul dintre cele mai frumoase şi mai

importante obiective religioase din

centrul Iașului, aflat, la acea vreme,

într-o stare avansată de degradare.

Cu eforturi foarte mari, cu neobosită

muncă şi jertfelnicie, Părintele Du -

mi tru Merticariu s-a dedicat «cu

timp şi fără timp» lucrărilor de con-

solidare, restaurare şi dotare a Bi se -

ricii Banu, luptând, în acelaşi timp, şi

pentru confirmarea drepturilor le-

gale asupra proprietăților acestui

așe zământ istoric. Sfântul lăcaș a

fost consolidat şi restaurat atât la

ex terior, cât şi la interior, dobândind

frumuseţea de altădată, însă jertfel-

nicia şi osteneala Părintelui Dumitru

i-au șubrezit sănătatea”. 

În continuare, a urmat cuvântul

Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit

Teofan, intitulat „Părintele Dumitru

Merticariu, un misionar în slujba

Bisericii și a Neamului”: „Avea o ca-

pacitate uimitoare de a-și apropia

oamenii, de orice condiție ar fi fost

ei. Credincioși, oameni obișnuiți, in-

telectuali sau reprezentanți de

instituții – cu fiecare dintre ei găsea

ușor o cale de comunicare. Parohia,

fiind situată nu departe de Copoul

universitar, multe cadre didactice,

mulți studenți găseau ușor drumul

spre Biserica Banu. Fiecare simțea

că are un loc al său în inima largă a

Părintelui Dumitru. Mulți tineri pot

da mărturie despre suportul moral

sau material pe care l-au primit ca

de la un tată ori de câte ori au avut

nevoie, cu discreție și delicatețe”, a

eviențiat IPS Părinte Teofan. 

Mitropolitul Moldovei și Buco vi -

nei a vorbit și despre „povara a două

dureri” din viața părintelui Dumitru

Merticariu: „Privind de-a lungul vieții

sale, am putea spune că Părintele

Dumitru a dus, mai ales, povara a

două dureri. A suferit mult văzând

cum, ani de-a rândul, biserica ce

poartă hramul «Duminica Tuturor

Sfinţilor» se arăta tuturor ca o rană

deschisă, măcinată de timp, zdro-

bită de vremuri neprielnice. Precum

psalmistul David, Părintele așeza în

fierbinte rugăciune dorința de a ve-

dea casa Domnului restaurată: «Nu

voi da somn ochilor mei şi genelor

mele dormitare şi odihnă tâmplelor

mele până ce nu voi afla loc Dom -

nului» (Psalmi 131, 4-5), restaurân -

du-I casa. S-a zbătut, s-a frământat,

a strigat la Dumnezeu. Într-un final,

s-a împlinit și în cazul său cuvântul

consemnat în Cartea Înțelepciunii

lui Isus, fiul lui Sirah: «Până la o vre -

me va suferi cel îndelung-răbdător,

după aceea îi va răsări veselie» (1,

22). Părintele Dumitru a fost stărui-

tor, îndelung-răbdător și mereu în-
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crezător, iar Dumnezeu i-a răsplătit

această luptă cu bucuria restaurării.

Dintr-o biserică dintre cele mai de-

gradate, Banu a devenit biserica cea

frumoasă din inima orașului, o zidire

aleasă, odihnitoare de suflete și pri-

viri. Părintele Dumitru este unul din-

tre primii preoți, dacă nu chiar pri-

mul, din capitala istorică a Moldovei,

care a reușit obținerea de fonduri

europene pentru restaurarea unei

biserici. Dacă această primă durere

a sa a primit mângâiere în timpul

vieții, Părintele Dumitru merge la

cele veșnice fără a-i fi alinată cea de

a doua durere: Basarabia înstrăinată

de trupul Țării. Ca orice moldovean

adevărat, precum tot românul au-

tentic, dânsul a trăit la intensitate

adâncă sfâșierea teritorială, ca și

cum ar fi fost contemporan cu lovi-

tura dată de sabia ce a tăiat, în isto-

rie, acest organism viu al Moldovei

în două. Mergea foarte des în Ba sa -

rabia, ca să-i mângâie pe frații de

acolo, iar românii basarabeni ce ve-

neau la Iași considerau Biserica Ba -

nu ca pe propria casă”.

După cuvântările și mesajele de

condoleanțe, sicriul cu trupul neîn-

sufleţit al Părintelui Dumitru Merti -

ca riu a fost dus pe brațe de preoți și

înhumat în dreapta locașului de

cult.

Părintele profesor Ioan Ică senior a trecut la cele veşnice

P
ărintele profesor Ioan Ică

senior a trecut în ziua de

12 aprilie 2021, la cele veș -

ni ce. Părintele profesor s-a născut

în Sibiu, la 9 septembrie 1932. În pe-

rioada 1944-1951 a urmat studiile

medii la Sibiu, apoi a studiat la

Institutul Teologic din Sibiu (1951-

1955). A urmat cursuri de doctorat

în Teologie Dogmatică şi Simbolică

la Institutul Teologic Universitar din

Bucureşti (1958-1961), iar în 1974 şi-a

susţinut teza de doctorat. În pe-

rioada 1961-1968 a ocupat un post

administrativ la Institutul Teologic

din Sibiu, iar mai apoi a fost numit

lector pentru limbile engleză şi ger-

mană (1968-1973), lector şi apoi

conferenţiar (1974-1976) pentru În -

drumări misionare. Din 1976 şi până

în 1994 a fost profesor titular la Ca -

tedra de Teologie Dogmatică şi

Simbolică la acelaşi institut. În 1994

s-a transferat la Facultatea de Teo -

logie Ortodoxă din Cluj-Napoca,

unde a fost decan în perioada 1996-

2000. A fost hirotonit diacon în 1971,

preot în 1972, iar în 1977 a fost hiro-

tesit iconom stavrofor. A fost dele-

gat al Bisericii Ortodoxe Române la

mai multe întruniri ecumenice inter-

naţionale, a fost membru în Comisia

ortodoxă română pentru dialogul cu

Biserica luterană. A participat la di-

ferite sesiuni ale Conferinţei creş-

tine pentru pace, iar în perioada

1978-1992 a fost redactor responsa-

bil al revistei „Mitropolia Ardealului”.

Părintele Ioan Ică senior a scris

numeroase studii de specialitate în

reviste teologice precum „Mitropo -

lia Ardealului”, „Ortodoxia”, „Studii

Te o logice”, „Glasul Bisericii”, „Revis -

ta Teologică”. A tradus din opera

teologului grec Nikos Nissiotis, pre-

cum şi lucrările Dialoguri la Athos:

Între cer şi pământ. Teologia rugă-

ciunii minţii (Alba Iulia, 1994), Pa -

tericul sinaitic (Alba Iulia, 1994), Ar -

hi mandrit Vasilios, Intrarea în împă-
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ð răţie. Elemente de trăire liturgică a

tainei unităţii în Biserica Ortodoxă

(Sibiu, 1996), Alexandros Kalomiros,

Sfinţii Părinţi despre originile şi

des tinul omului şi cosmosului (Si -

biu, 1998).

Ultimul drum pământesc 
pentru Părintele profesor 
Ioan Ică senior

S
lujba înmormântării Pă -

rin telui profesor Ioan Ică

senior (1932-2021) a fost

oficiată miercuri, 14 aprilie, în Ca -

tedrala Mitropolitană din Sibiu. Un

sobor de arhierei, preoţi şi diaconi 

s-au rugat pentru odihna veşnică a

Părintelui Ioan Ică senior, care a fost

înmormântat în cimitirul municipal

vechi din Sibiu, cu onoruri militare.

Conducerea Facultăţii de Teo lo -

gie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şagu -

na” din Sibiu, cadre didactice uni -

ver sitare de la mai multe universi-

tăţi, consilieri eparhiali, protopopi,

pre oţi şi teologi, precum şi apropiaţi

ai familiei au venit să-şi ia rămas-

bun de la marele profesor de Te o -

logie Dogmatică şi Simbolică de la

şcolile teologice universitare din Si -

biu, Cluj-Napoca şi Alba Iulia. Sluj -

ba înmormântării a fost oficiată de

un sobor de arhierei din care au fă-

cut parte Înaltpreasfinţitul Lauren -

ţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitro -

po litul Ardealului, Înaltpreasfinţitul

Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Fe -

lea cului şi Clujului şi Mitropolitul

Clujului, Maramureşului şi Sălajului,

Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhie -

pis copul Tomisului, şi Preasfinţitul

Da maschin Dorneanul, Episcopul

vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi

Ră dăuţilor.

Mesajul de condoleanţe al Prea -

fericitului Părinte Daniel, Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, a fost ci-

tit de PS Episcop Damaschin Dor -

neanul.

În cuvântul rostit la finalul sluj-

bei de înmormântare, IPS Mitropolit

Laurenţiu a evidenţiat calităţile re-

marcabile de pedagog, profesor de

Teologie şi slujitor al Bisericii, virtuţi

cultivate de Părintele profesor Ioan

Ică senior. „Părintele profesor Ioan

Ică senior a fost un slujitor cu multă

vocaţie, cu multă devoţiune. Şi-a îm-

plinit cele trei misiuni ale sale cu

mult devotament. Întâi de toate, a

avut misiunea academică, şi Părin -

tele profesor avea o vorbă şi le spu-

nea studenţilor că trebuie să ai în-

cărcătură de aur, adică atât de mult

să agoniseşti, încât să poţi să dai şi

celorlalţi din prisosul bogăţiei tale

intelectuale şi spirituale. A onorat o

catedră grea şi esenţială, de bază a

teologie, adică cea care se ocupă

de învăţătura de credinţă a Bisericii

noastre, temelia vieţii noastre spiri-

tuale. A doua slujire, legată de cea a

propovăduirii de la catedră, a fost

cea a slujirii de la altar şi îmi amin-

tesc de câte ori ne punea şi pe noi la

probe de examen, la un chestionar

liturgic. A treia slujire a fost o bine-

cuvântare de la Dumnezeu, este

vorba de slujirea familiei. Ne-a fost

nouă tuturor model. A slujit în fami-

lie împreună cu doamna preoteasă

ca nimeni altul. Fiind ei colegi de fa-

cultate, au slujit împreună pe Hris -

tos, dar s-au ajutat unul pe altul şi

împreună au reuşit să lase Bisericii

noastre două familii de slujitori,

prima a fiului care i-a devenit urmaş

la catedră, cu mare cinste şi demni-

tate, familia Părintele profesor Ioan

Ică junior, iar familia celuilalt fiu,

Teodor, un inginer, un laic atât de

de votat Bisericii, un drept-credin-

cios care este pilduitor pentru mulţi

dintre slujitorii Bisericii noastre”, a

subliniat ierarhul.

Mesajul Facultăţii de Teologie

din Sibiu şi cuvântul de evocare a

personalităţii Părintelui profesor

Ioan Ică senior a fost citit de deca-

nul instituţiei, Pr. conf. univ. dr.

Daniel Buda. „Vreme de mai multe

decenii, Teologia Sistematică pre-

dată la Sibiu şi nu numai a fost iden-

tificată cu personalitatea Părintelui

Ioan Ică senior. (…) Maniera unică de

predare, modul de a explica studen-

ţilor dogmele, energia şi pasiunea

molipsitoare emanate la cursuri au

rămas profund întipărite în memoria

a peste 40 de generaţii de studenţi

sibieni”, a spus Părintele decan.

În continuare rectorul Univer -

sităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prof.

univ. dr. Sorin Radu, a rostit un me-

saj de condoleanţe şi de evocare a

Părintelui Ioan Ică senior. „Con du -

cem pe ultimul drum din această

lume un mentor care a format zeci

de generaţii de studenţi teologi, un

pedagog cunoscut pentru pasiunea

predării şi acribia ascultării, un cer-

cetător pasionat, autori de studii va-

loroase publicate în ţară şi în stră-

inătate”, a spus prof. univ. dr. Sorin

Radu.

La final, ceilalţi ierarhi au trans-

mis mesaje de evocare şi de condo-

leanţe, iar mai apoi au fost citite me-

sajele primite de la ierarhii din ţară

şi din diaspora românească.

Sicriul cu trupul neînsufleţit a

fost scos din Catedrală cu onoruri

militare şi dus la cimitirul municipal

din Sibiu, unde s-a oficiat slujba în-

humării, iar garda militară prezentă

a tras trei salve de puşcă. 

Sursa: mitropolia-ardealului.ro
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C
orneliu Muha, coordo-

natorul Editurii „Sfântul

Mina” din Iași a trecut la

cele veșnice duminică, 18 aprilie

2021. Domnul Corneliu Muha a ab-

solvit Facultatea de Teologie „Du -

mi tru Stă niloae” din Iași (Teologie

Pasto rală) în anul 1997 și a activat, în

perioada 1997-2000 ca profesor de

religie. A îndeplinit, din anul 2013

până în luna iunie a anului 2015,

funcția de consilier economic în ca-

drul Ar hiepiscopiei Iașilor, dar și

postul de consilier al Sectorului

conferințe și protocol.

Din dorința de a da o formă pal-

pabilă tuturor cunoștințelor, atitudi-

nilor și valorilor consonante cu du-

hul Bisericii pe care le-a acumulat în

timpul activității didactice, domnul

Corneliu Muha a înființat în anul

2000, la Iași, alături de soția sa, Edi -

tura „Sfântul Mina”. A coordonat

atent activitatea acesteia, sprijinind

astfel misiunea Bisericii prin activi-

tatea editorială consistentă și prin

promovarea unei educații religioase

complete și de calitate pentru copii

și tineri.

În cadrul editurii au văzut lumina

tiparului, de-a lungul vremii, manu -

ale de religie, auxiliare și planșe pu-

blicate și distribuite în școlile din ța -

ră, dar și alte lucrări importante ale

mai multor autori de cărți religioase,

care au găsit în Editura „Sfântul Mi -

na” un partener de nădejde în acti-

vitatea și misiunea lor.

În ziua de 21 aprilie 2021, dom-

nul Cor neliu Muha a fost înmor-

mântat la cimitirul „Buna Vestire” din

municipiul Iași. Slujba de prohodire

a fost oficiată de Înaltpreasfințitul

Părinte Teofan, Mitropolitul Moldo -

vei și Bucovinei, și de Preasfințitul

Pă rinte Nichifor Botoșăneanul, E -

pis cop vicar al Arhiepiscopiei Iași -

lor, la Parohia „Sfântul Proroc Da ni -

el” din cartierul ieșean CUG. Rân -

duiala înhumării a fost precedată de

Liturghia Darurilor mai înainte sfin -

țite, săvârșită de PS Părinte Nichifor.

La finalul slujbei, Părintele Mi -

tro polit a adresat familiei și celor

prezenți un cuvânt de mân gâie re:

„În timp ce noi ne pregătim de Sfân -

ta Înviere, el a fost cuprins de a -

ceas ta, pentru că întreaga lui lucra -

re a îndreptat-o spre Taina Învierii.

A plecat spre Cer, pe care l-a slujit

atât de puternic și adânc. Dorul său

neastâmpărat a fost acela ca prun-

cii, copiii României să nu stea de-

parte de Dumnezeu; aceasta i-a fost

truda, aceasta i-a fost frământarea,

și cu siguranță sunt zeci de mii, sute

de mii, poate chiar milioane de copii

și tineri, care timp de două decenii

au intrat în legătură cu lucrarea și

osteneala domnului Corneliu”.

În continuare, Preasfințitul Pă -

rinte Nichifor a ținut un scurt cuvânt

părintesc:  „A fost cu adevărat cre-

dincios și știm asta, toți cei care l-

am cunoscut, l-am prețuit și l-am iu-

bit. A trăit cu o însuflețire și cu un

optimism care a venit din credință.

Alerga de multe ori la zeci de mă-

năstiri, la oameni sfinți și cuvioși, ca

să înmulțească rugăciunea, el în -

suși însă rugându-se cum puțini ne

rugăm. Îi mulțumesc lui Dumnezeu

că l-am cunoscut, îi mulțumesc lui

Dumnezeu că am văzut în el a ceas -

tă lumină a credinței”.

Dumnezeu să-l ierte și cu drepții

să-l așeze!

Corneliu Muha, coordonatorul Editurii „Sfântul Mina” din Iași
și părinte al multor manuale școlare de religie, 
a trecut la Domnul
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