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~NVIEREA LUI HRISTOS –
BIRUIN}A VIE}II ASUPRA MOR}II
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea ~nvierii Domnului
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i drept-credinciosului
popor al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Ia[ilor:
har, bucurie, iertare [i ajutor de
la Dumnezeu Cel `n Treime
preasl\vit – Tat\l, Fiul
[i Duhul Sf=nt
“Pr\znuim omor=rea morii,
sf\r=marea iadului, [i
`ncep\tura altei viei, ve[nice.” 1
Iubi]i fra]i preo]i,
Iubi]i cre[tini drept-sl\vitori,
Hristos a `nviat!
at\-ne ajun[i, cu mila lui
Dumnezeu, la sl\vita s\rb\toare a ~nvierii Domnului.
A trecut perioada Marelui Post,
perioad\ de nevoin]\ [i de
bucurie `n acela[i timp. Suntem
acum cuprin[i de lumina Sfin telor Pa[ti, m\rturisind adev\rul
fundamental, [i anume c\: “Hristos a `nviat din mori, cu moartea
pe moarte c\lc=nd, [i celor din
morminte via\ d\ruindu-le”2.
M\rturisirea adev\rului ~nvierii Domnului Hristos str\ bate
`ntreaga c=ntare a Bisericii `n
aceste zile: “Ziua ~nvierii, po poare, s\ ne lumin\m! Pa[tile
Domnului, Pa[tile! C\ din moarte
la via\ [i de pe p\m=nt la cer,
Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe
noi, cei ce c=nt\m c=ntare de
biruin\!”3.
Realitatea ~nvierii este ar\tat\
[i prin schimbarea `ntruc=tva a
ritmului de via]\ `n aceast\ perioad\: mai mult\ pace sufleteasc\, o mai ad=nc\ bucurie pe
fe]ele tuturor, mai mult\ prezen]\
`n s=nul familiei. Salutarea cre[-
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tineasc\ „Hristos a `nviat!” [i r\spunsul „Adev\rat a `nviat!” sunt
rostite de cei mai mul]i semeni ai
no[tri `n aceste zile, m\rturisind
[i prin aceasta deschiderea
oamenilor spre adev\rul ~nvierii.
Iubi]i credincio[i,
n aceste zile de pr\znuire
sf=nt\, lumina ~nvierii `nv\luie sufle tele noastre `n
duhul p\cii, al bucuriei [i al
vie]ii `ntru Hristos. Cuvintele
M=ntuitorului privitoare la via]a
ve[ nic\, pregustat\ `nc\ din
aceast\ lume, `[i g\sesc mai
ad=nc ecou [i r\spuns `n fiin]a
noastr\: “Adev\rat, adev\rat zic
vou\: cel ce crede `n Mine are
via\ ve[nic\”4.“Eu sunt ~nvierea
[i Viaa; cel ce crede `n Mine,
chiar dac\ va muri, va tr\i. {i
oricine tr\ie[te [i crede `n Mine
nu va muri `n veac.”5
~n timp ce ascult\m cuvintele
Domnului Hristos [i frumoasele
c=nt\ri liturgice despre via]a
ve[nic\, `ncerc=nd a le `nr\d\cina `n con[tiin]a noastr\, constat\m cu durere c\ lumea din jurul
nostru [i realitatea p\catului din
noi arat\ prezen]a mor]ii [i a
`ntunericului `n via]a noastr\ [i a
umanit\]ii. Ade v\rul ~nvierii
r\sp=nde[te `n jur lumin\ sf=nt\
spre t\m\duirea r\nilor din noi,
iar puterea `ntunericului `ncearc\
s\ alunge aceast\ lumin\ [i s\ se
fac\ st\p=n\ peste sufletele
noastre [i peste via]a lumii.
Exist\, a[adar, o lupt\ permanent\ `ntre via]\ [i moarte, `ntre
lumin\ [i `ntuneric. Aceast\ lupt\ se desf\[oar\ `n mintea [i `n
inima oamenilor, dar [i la nivelul
societ\]ii din multe p\r]i ale
lumii. Am amintit, anul trecut, `n
cuv=ntul pastoral de Cr\ciun,
despre persecu]iile s=ngeroase la
care sunt supu[i `n vremea noas-
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tr\ cre[tinii, `n Siria `ndeosebi,
dar [i `n alte ]\ri. La aceast\ stare
de persecu]ie `mpotriva cre[ti nilor se adaug\ acum tensiunea
`ntre ru[i [i ucraineni, cre[tini
ortodoc[i deopotriv\, fapt ce d\
conflictului o nuan]\ cu at=t mai
dureroas\, mai greu de `n]eles.
Nimic nu este mai neomenesc [i
necre[tinesc dec=t r\zboiul
dintre fra]i. Este [i acesta un
semn al `ntunericului, al ne`n]elegerii de c\tre cre[tini a tainei
~nvierii, o incapacitate de a
trans pune `n via]a proprie [i a
societ\]ii adev\rul m=ntuitor al
credin]ei `n Hristos.
~n acela[i timp, `n alte zone,
unde nu se `nt=mpl\ nici per secu]ii s=ngeroase `mpotriva
cre[tinilor, nici r\zboaie `ntre
fra]i, cre[tinii se confrunt\ cu `mpotrivirea, marginalizarea, ridicu lizarea [i discriminarea. ~n
unele ]\ri ale lumii civilizate
sunt alungate `nsemnele cre[tine
din institu]iile publice. ~n alte
p\r]i, precum [i la noi adesea, se
duce o lupt\ acerb\ pentru a nu
fi predate cursuri de religie `n
[coli. Zidirea de noi biserici,
acolo unde acestea sunt de
neap\rat\ trebuin]\, atrage
atacuri ne`ncetate care nu se fac
auzite `ns\ `n situa]ia `nmul]irii
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cu zecile de mii a cluburilor [i
barurilor sau a altor locuri unde
se petrec lucruri pierz\toare de
con[tiin]\, de suflet [i de familie.
Totodat\, se `nmul]esc ]\rile,
alt\dat\ t\r=muri cre[tine, unde,
prin legi speciale, se ridic\ la
nivel de familie p\catele contra
firii, despre care Sf=ntul Apostol
Pavel spunea c\ „ru[ine este a le
[i gr\i ”6. Aceasta se `nt=mpl\ de
obicei acolo unde multe biserici
cre[tine sunt v=ndute, demolate,
transformate `n restaurante, muzee, moschei sau spa]ii de locuit.
Pe l=ng\ toate acestea, se fac tot
mai des auzite voci [i se emit
legi care s\ introduc\ `ntre drepturile fundamentale ale omului
fapte precum uciderea pruncilor
`n p=ntecele mamei, c\s\toria
persoanelor de acela[i sex [i
adop]ia copiilor de c\tre aceste
cupluri, eutanasierea, adic\
drep tul de a fi ucis la cererea
proprie sau la solicitarea membrilor familiei.
~n pofida acestei rev\rs\ri de
p\g=n\tate asupra lumii, apar tot
mai multe semne de con[ti en tizare a pericolului pe care-l
reprezint\ `ndep\rtarea societ\]ii
moderne de Dumnezeu, de preceptele biblice, de tradi]iile
s\n\toase [i de bu nul sim], `n
leg\tur\ cu familia sau cu alte
aspecte ale vie]ii umane. Milioane de francezi s-au unit pentru
ap\rarea familiei [i a copilului,
iar ]\ri precum Polonia, Ungaria
[i Republica Moldova au introdus `n Constitu]iile lor preve derea c\ familia se `ntemeiaz\
pe c\s\toria dintre un b\rbat [i o
femeie. Str\dania Croa]iei pentru
atingerea aceluia[i dezi derat,
precum [i dezbaterile din societatea rom=neasc\ [i din alte ]\ri
pe acela[i subiect sunt `ncura jatoare `n sensul reorient\rii
lucrurilor spre direc]ia cea bun\.
Chiar [i `n Par la mentul Euro pean, unde adesea se adopt\
recomand\ri `ndep\rtate de etica
vie]ii cre[tine, se observ\ `nceputul unei con[tientiz\ri a consecin]elor care decurg din subminarea valorilor familiei tradi]ionale. Respingerea recent\ de
c\tre Parlamentul European a

dou\ ini]iative care ar fi dus la
situa]ii dezastruoase pentru normalitatea vie]ii umane arat\ c\
mai sunt multe persoane responsabile pe b\tr=nul continent.
Felicit\m pe aceast\ cale europarlamentarii rom=ni care s-au
afiliat respingerii acestor ini]iative necre[tine, `ntrist=ndu-ne, `n
acela[i timp, c\ al]i europarlamentari de la noi le-au sus]inut.
N\d\jduim c\ au f\cut-o din
neaten]ie sau din insuficient\ cunoa[tere [i nu vor mai repeta
gre[eala, iar rom=nii vor fi aten]i
[i la acest aspect `n alegerile care se apropie.
Fra]i [i surori `n
Hristos-Domnul,
analiz\ onest\ a st\rii
din noi, dintre noi [i
din lume arat\ c\
moartea, `n diferitele ei forme, se
manifest\ la tot pasul. Prin
diverse mijloace ni se propune
`n permanen]\ o cultur\ a mor]ii,
o cultur\ care lupt\ `m potriva
vie]ii.
Care este, care ar trebui s\ fie
atitudinea noastr\ `ntr-o asemenea situa]ie? Un duhovnic al vremurilor noastre, P\rintele Rafail
Noica, spune c\ “dac\ Dumnezeu a l\sat lumea s\ ajung\ p=n\
aici, `nseamn\ c\ [tie El ce face
[i toate sunt r=nduite. Noi s\ nu
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c\dem din voia lui Dumnezeu,
din ~nvierea lui Hristos”7.
“S\ nu c\dem din ~nvierea lui
Hristos!” Ce `nseamn\ aceasta?
R\spundem `mpreun\ cu duhovnicul P\rintelui Rafail: “Hristos a
spus: «N-am venit s\ aduc pace,
ci sabie»8 (...) Hristos ne-a chemat la r\zboi pe t\r=mul duhului
[i arma noastr\ este «sabia Duhu lui, care este cuv=ntul lui
Dumnezeu»9 (...) Singura noastr\
arm\ este iubirea, chiar [i pentru
vr\jma[i (...) Ne lupt\m cu vr\jma[ul de pe urm\ [i sin gu rul
du[ man al neamului omenesc:
moartea 10 . Lupta noastr\ este
pentru `nvierea de ob[te”11.
Cum se poate desf\[ura lupta
noastr\ pentru ~nviere?
S\ ascult\m, mai `nainte de
toate, cuv=ntul Domnului rostit
cu multe milenii `n urm\: “Iat\,
Eu ast\zi i-am pus `nainte viaa
[i moartea, binele [i r\ul (...)
Via\ [i moarte i-am pus Eu ast\zi `nainte, [i binecuv=ntare [i
blestem. Alege viaa ca s\ tr\ie[ti
tu [i urma[ii t\i. S\ iube[ti pe
Domnul Dumnezeul t\u, s\
asculi glasul Lui [i s\ te lipe[ti de
El; c\ci `n aceasta este viaa ta [i
lungimea zilelor tale”12.
Iubirea lui Dumnezeu, ascultarea glasului lui Dum ne zeu,
alipirea noastr\ de Dumnezeu
`nseamn\ via]a noastr\. Aceast\
via]\ cre[tin\ adev\rat\ nu se 
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omenirea cea ad=nc\, singura,
de fapt, care exist\ cu adev\rat.
Ei sunt oamenii care fr\m=nt\
p=inea, slujesc la altar, r\sp=ndesc lumina, dau sens vie]ii [i
asigur\, prin credin]a `n Hristos
[i fapta bun\, supravie]uirea
lumii.
Iubi]i credincio[i,
\rb\toarea Sfintelor Pa[ti
este un bun prilej pentru
a lua aminte la cele dou\
c\i care ne sunt `n fa]\: via]a sau
moartea, lumina sau `ntunericul,
Hristos sau potrivnicii Lui. Alegerea este esen]ial\. Ce va cuceri
mintea [i inima noastr\? Chemarea: “Venii de luai lumin\!” sau
c=ntecul am\gitor al abuzului de
putere, avere [i pl\cere?
Cu smerenie [i st\ruin]\ s\-L
rug\m pe Hristos Domnul s\ ne
ajute a c\uta numai calea care
duce c\tre El. ~n c\derile [i sl\biciunile noastre, Hristos Cel ~nvi at s\ nu ne lip seasc\ de ier tarea Sa [i, prin puterea Sa, s\ ne
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desf\[oar\ `n afara lumii, ci `n
interiorul ei. “Des\v=r[irea, `ndumnezeirea, nemurirea, m\rturisea P\rintele Patriarh Teoctist,
realizate `n M=ntuitorul Hristos
(...) se `nf\ptuiesc `n lumea `n
care tr\im, pe p\m=ntul pe care-l
p\[im, cu toi oamenii care
tr\iesc pe el, care cred, creeaz\
[i-l `nfrumuseeaz\.”13
~n ciuda mor]ii din noi [i din
lume, exist\ oameni [i atitudini
care m\rturisesc prezen]a Du hului vie]ii, a realit\]ii ~nvierii.
Exist\ `ntotdeauna lumini,
ad=ncimi [i frumuse]i care nu
las\ omenirea s\ cad\ `ntru
nefiin]a mor]ii. De la un tat\ [i o
mam\, care `[i g\sesc bucuria `n
na[terea de prunci, p=n\ la
t=n\rul sau t=n\ra care `mbr\ ]i[eaz\ via]a monahal\ – iat\
oameni care lupt\ pentru ~n viere. De la medicul care nu voie[te s\ fie p\rta[ la un avort,
p=n\ la profesorul care se lupt\
pentru educa]ia copiilor – iat\
oameni care nu cad din lumina
~nvierii. De la omul de afaceri
care nu se las\ prins de `n[e l\ciune, p=n\ la politicianul care
ascult\ mai mult de Dumnezeu
dec=t de oameni – iat\ persoane
care lupt\ `m potriva mor]ii,
m\rturisesc via]a [i `i ajut\ [i pe
al]ii s\ vie ]uiasc\ `n duhul ~n vierii.
Nu sunt mul]i ace[ti oameni.
Da, nu sunt mul]i, dar sunt printre noi, oameni ca [i noi. Nu
sunt mul]i, dar ei alc\tuiesc

readuc\ din moarte la via]\ [i
din p\m=ntul p\catului la cerul
alipirii de Sine.
Bucuria Sfintelor Pa[ti s\ v\
cuprind\ sufletul! Sf=nta ~nviere
s\ v\ aduc\ lumina cereasc\ `n
inim\ [i `n cuget! Pacea lui Hristos s\ fie prezent\ `n via]a fiec\ruia, `n via]a familiei, a Bisericii, a }\rii [i a lumii!
S\ r\m=nem `n iubirea lui
Dumnezeu [i s\ fim iubitori de
Dumnezeu, ca `ntr-un duh, cu o
inim\ [i `ntr-un singur glas s\
m\rturisim:
HRISTOS A ~NVIAT!
ADEV|RAT A ~NVIAT!
Al vostru p\rinte [i frate `ntru
Hristos [i c\tre Dumnezeu
rug\tor,
† TEOFAN,
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei
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Liturghie [i m\rturisire
– activitatea Arhiepiscopiei Ia[ilor `n anul 2013 –
Pe 1 martie, la Centrul de Conferinţe Providenţa din Iaşi, s-au desfăşurat, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, lucrările Şedinţei
anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, în care
s-au prezentat, examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe 2013 şi bugetul
eparhiei pentru 2014. La această şedinţă au participat, alături de
membrii Adunării Eparhiale, reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor organizaţii care
funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm,
în continuare, o sinteză a activităţii Arhiepiscopiei Iaşilor în 2013.
rin multe mijloace [i `n
multe chipuri lucreaz\ `n
lume Biserica lui Hristos,
iar o imagine despre diversitatea
acestor lucr\ri ne putem face
pornind [i de la roadele culese de
c\tre p\zita de Dumnezeu Arhiepiscopie a Ia[ilor `n anul m=ntuirii 2013. Din punct de vedere
etimologic, cuv=ntul «liturghie»
`nseamn\ a `ndeplini un serviciu,
a `mplini o lucrare public\, adic\ `n folosul comunit\]ii sau al
cet\]ii. Cultul liturgic [i sfin]irea
crea]iei prin rug\ciune sunt cheia
`n]elegerii misiunii Bisericii. A[a
`nc=t, cea care `ndrept\]e[te [i
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une[te diversele sale osteneli este
lucrarea necontenit\ de slujire a
Sfintei Liturghii. Aceste lucr\ri –
a[a cum vom vedea – sunt raze
distincte, dar care pleac\ `mpreun\ din Soarele Hristos, prezent
`ntreg pe Sf=nta Mas\ a fiec\rei
biserici.
Preo]ii de la ]ar\ sau de la
ora[, c\lug\rii care privegheaz\
`n m\n\stiri [i schituri, credincio[ii care particip\ la dumnezeie[tile slujbe... Iat\ care sunt darurile Bisericii c\tre Dumnezeu [i
ale lui Dumnezeu c\tre `ntreaga
lume! {i ca o confirmare a aces-

tei realit\]i, `n anul ce s-a `ncheiat, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan [i Preasfin]itul P\rinte Episcop Vicar Calinic Boto[\neanul au s\v=r[it Sf=nta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii `n
l\ca[uri de cult din toate cele 13
protopopiate ale Arhiepiscopiei
Ia[ilor, au vizitat 222 de parohii,
respectiv 42 de m\n\stiri [i schituri din eparhie [i au s\v=r[it slujba de sfin]ire sau de resfin]ire
a 38 de biserici. De asemenea,
itinerariul pastoral al celor doi ierarhi a inclus [i vizite la [coli teologice, audien]e, precum [i `nt=lniri cu autorit\]ile locale sau
prezen]a la diferite evenimente,
participarea la [edin]ele Sinodului Mitropolitan, ale Permanen]ei
Consiliului eparhial [i ale Consiliului eparhial.
~ntre evenimentele de o deosebit\ importan]\ desf\[urate anul
trecut pe cuprinsul eparhiei, amintim aducerea la Ia[i, de s\rb\toarea Sfintei Parascheva, a
moa[telor Sf=ntului Simeon din
Muntele Minunat (de la M\n\stirea Neam]), [i, cu binecuv=ntarea
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a icoanei Maicii Domnului – Prodromi]a, din Paraclisul
Catedralei M=ntuirii Neamului,
care este o reproducere fidel\, `n
m\rime natural\, a celei de la
Sf=ntul Munte Athos.

Parohia [i m\n\stirea – locuri de m=ntuire
arohia [i biserica parohial\ sunt, cu adev\rat, un
„laborator al ~nvierii”,
locul `n care Botezul [i Cununia,
Spovedania sau Maslul prefac
pl\ mada de lut a omului `n
prescur\ euharistic\. Unit\ `n rug\ciune sau `n truda de ctitorire
[i `nfrumuse]are a Casei Domnului, `nm\nunchind `ntr-un singur
buchet faptele de milostenie ale
enoria[ilor sau constituind nu cleu de misiune spre luminarea
celor afla]i „`n umbra mor]ii”,
comunitatea parohial\ se str=nge
`n jurul p\storului r=nduit de
Biseric\ precum ucenicii Domnului `n jurul mesei la Cina cea
de Tain\. Activitatea admi nis trativ-bisericeasc\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor a urm\rit, ca atare,
intensificarea misiunii Bisericii,
lucrare ce a fost posibil\ prin ac-
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tivitatea celor 3.440 de ostenitori, angaja]i `n unit\]ile de cult
aflate pe raza celor trei jude]e –
Ia[i, Boto[ani [i Neam] –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care [i-au desf\[urat activitatea cu sprijinul nemijlocit al
credincio[ilor din parohii, din
m\n\stiri sau al altor institu]ii
biserice[ti. Arhiepiscopia Ia[ilor
cuprinde, `n momentul de fa]\,
conform datelor consemnate
de Sectorul administrativ bisericesc, 1.203 parohii [i 10 filii,
gru pate `n 13 protopopiate,
cu 1.161 de preo]i.
Din parohie, pa[ii credincio[ilor pornesc deseori c\tre a[ez\mintele monahale, adev\rate
oaze duhovnice[ti, locuri sfin]ite
de efortul permanent de a cobor`
Cerul pe p\m=nt. La nivelul
Eparhiei Ia[ilor exist\ 98 de

astfel de a[ez\minte monahale,
dintre care 64 de m\n\stiri [i 34
de schituri, cu un total de 1.946
de vie]uitori (780 monahi [i
1.166 monahii), care `nal]\ zilnic rug\ciuni c\tre Dumnezeu.
~n anul 2013, doi monahi [i trei
monahii au fost desemna]i spre a
sus]ine conferin]e `n ]ar\ sau `n
str\in\tate sau pentru a participa
la congrese interna]ionale cu
teme specifice vie]ii monahale.
Totodat\, Sectorul Exarhat s-a
implicat activ [i `n organi za rea Sinaxei monahale anuale cu
stare]ii [i stare]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor, dar [i `n sprijinirea,
din punct de vedere material
(din Fondul de `ntrajutorare al
m\n\stirilor – „Mitropolit Iosif
Naniescu”), a unui num\r de
m\n\stiri [i schituri care au solicitat acest ajutor.
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Copiii [i tinerii – viitorul sf=nt al Bisericii
Pentru ca oamenii s\ poat\
`nv\]a la [coala nemuririi,
adic\ `n Biseric\, este o nevoie continu\ de preo]i, de profesori de religie, de asisten]i sociali, de restauratori [i pictori de
icoan\. ~nv\]\m=ntul teologic este
o investi]ie liturgic\ `n oameni [i
pentru oameni, s=mburele tainic
al veacului viitor care se cultiv\
`n p\m=nt curat [i luminat de
„R\s\ritul cel de Sus”. Facultatea
de teologie, seminarul teologic,
[coala, gr\dini]a, catehizarea din
parohii, toate acestea sunt
investi]ii `ntr-un viitor sf=nt. ~nv\]area este, mai cu seam\, o Liturghie a tinerilor [i a copiilor care
t=njesc „s\ vad\ lumina cea adev\rat\”. ~n anul universitar 20122013, la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i, au fost `nscri[i la cursuri
1.182 de studen]i, din care 35 la
Doctorat. Au ob]inut titlul de
licen]iat 162 de candida]i, 102
studen]i au absolvit masteratul [i
au fost acordate 10 titluri de
doctor. Din num\rul total de
studen]i, masteranzi [i doctoranzi, 17 au fost din afara grani]elor ]\rii.
~n vara anului 2013, a fost `nfiin]at Colegiul “Sf=ntul Nicolae”.
Acesta este destinat studen]ilor
Facult\]ii de Teologie „Dumitru

~

St\niloae” [i dispune de un num\r de 90 locuri de cazare. {i
pentru studen]i, dar [i pentru to]i
cei pasiona]i de lectur\ cre[tin\,
pe parcursul anului 2013, au intrat `n fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru St\niloae” un
num\r de 2.153 volume, care au
fost inventariate, astfel c\ fondul
total existent la sf=r[itul anului
trecut se ridica la 124.580 de volume, din care 74.210 sunt prelucrate informatizat.
~n cele [ase seminarii, `n care
au activat 122 de profesori, au
fost [colariza]i 1.062 elevi. ~n
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cadrul Seminarului de la Boto[ani func]ioneaz\ [i o gr\dini]\ la
care au fost [colariza]i 107 copii,
iar `n cadrul Seminarului de la
Dorohoi func]ioneaz\ dou\ gr\dini]e, care au [colarizat un num\r total de 152 de copii. ~n
jude]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor,
disciplina Religie a fost predat\,
`n anul [colar 2012-2013, de
719 cadre didactice, dintre care
379 erau titulare pe post. La
{coala „Varlaam Mitropolitul”,
cursurile au fost frecventate de
74 de elevi, iar la Gr\dini]a
„Bunavestire” au fost `nscri[i 101
copii.
~n cadrul Funda]iei Varlaam a
fost `nfiin]at, `n luna martie
2013, Centrul de formare [i inovare, care are ca scop crearea [i
dezvoltarea de programe de formare pentru preo]i, p\rin]i [i profesori de religie prin identificarea
[i valorificarea unor mijloace [i
resurse teologice, dar [i de dezvoltare personal\, adecvate activit\]ii pastorale [i misionare. ~n
afara activit\]ilor curente, Sectorul `nv\]\m=nt a organizat sau a
sus]inut, anul trecut, o serie de
activit\]i cum ar fi ateliere de formare, simpozioane, tabere interna]ionale sau manifest\ri de promovare a muzicii biserice[ti.

[edin]a Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor |

Cuv=nt spre slava lui Dumnezeu
duca]ia cre[tin\ `n Biseric\ nu este doar o etap\
trec\toare din via]\, ci o
prezen]\ necontenit\, vie [i mereu cresc\toare a lui Hristos `n
inimile oamenilor. Ac]iunile culturale [i misionare dintr-o eparhie nu sunt altceva dec=t s\m=n]a Evangheliei rodind `n c\r]i teologice [i de spiritualitate, `n icoane [i calendare, `n muzic\ bisericeasc\ [i evoc\ri pline de recuno[tin]\, `n publica]ii cre[tine [i
`n emisiuni de televiziune care
ne poart\ prin „pridvoarele credin]ei” sau `n comunicarea ziditoare de suflet ce str\bate spa]iul
f\r\ de frontiere al Internetului. ~n
anul 2013, principalele activit\]i
ale Sectorului cultural [i comunica]ii media al Arhiepiscopiei
Ia[ilor s-au desf\[urat preponderent prin intermediul Centrului
Cultural Misionar Doxologia.
Editura [i Tipografia Doxologia
au imprimat un num\r de 198 de
lucr\ri (dintre care 63 sunt c\r]i
reprezent=nd nout\]i editoriale),
cu un tiraj cumulat de 196.600
de exemplare. Pe parcursul anului 2013, Editura Doxologia a
participat la patru t=rguri de carte [i la dou\ festivaluri, a organizat lans\ri pentru cinci noi apari]ii editoriale [i a ini]iat sau continuat rela]ii de colaborare cu
edituri de notorietate din str\in\tate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, edi]ia
de Moldova a „Ziarului Lumina”,
distribuit pe aria canonic\ a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, dar [i alte publica]ii, 23 `n
total, dintre care 13 cu apari]ie
periodic\. Departamentul Doxologia Media, responsabil de
`ntreaga activitate mediatic\ a
Centrului Eparhial Ia[i, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta av=nd, de-a lungul anului 2013, un num\r cumulat total de 1.306.944 vizitatori unici, iar, `n ultima parte a
anului, minimum 10.000 de vizitatori unici `n fiecare zi. Prin ser-

E

viciul de programare informatic\,
Doxologia Media a realizat [i un
num\r de patru saituri pentru alte
institu]ii ale Eparhiei Ia[ilor.
Edi]ia de Moldova a Ziarului
Lumina a avut, `n anul 2013, o
medie de aproximativ 2.900 de
abona]i pe lun\. Studioul Radio
Doxologia a avut emisie pe internet [i a oferit ascult\torilor, `n direct, pe l=ng\ slujbele de la
Catedrala mitropolitan\ din Ia[i,
[i transmisiuni ale unor evenimente cultural-biserice[ti, [i o

emisiune de o or\ de tip magazin, difuzat\ prin emisie terestr\,
la nivel na]ional, de Radio Trinitas. Studioul de produc]ie Doxologia TV a continuat, anul trecut,
producerea de materiale pentru
emisiunea s\pt\m=nal\ Pridvoarele credin]ei (difuzat\ pe TVR
Ia[i), `nregistrarea [i difuzarea, pe
doxologia.ro, de conferin]e, predici ori evenimente, dar [i furnizarea de materiale pentru jurnalele de [tiri ale Trinitas TV.
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M=inile iubirii lui Hristos
iindc\ omul tr\ie[te `ntr-o
lume dezbinat\, plin\ de
suferin]\ [i de s\r\cie, `n
care p\catul, sub toate formele
lui, `ntunec\ [i schimonose[te
chipul lui Dumnezeu din om, Biserica dezvolt\ lucrarea ei filantropic\ ca pe o Liturghie a speran]ei. ~n ea, Hristos – Iubitorul
de oameni – `mprumut\ m=inile
noastre pentru a sprijini [i m=ng=ia pe cei s\raci, pe cei singuri,
pe cei robi]i de patimi sau pe cei
pe care ace[tia din urm\ `i abuzeaz\. Implicarea Bisericii `n asisten]a social\ sau medical\ este,
deopotriv\, o voca]ie spiritual\ [i
o necesitate practic\. Opera social\ [i medical\ a Bisericii izvor\[te din Evanghelia iubirii lui
Hristos pentru to]i oamenii [i din
Sf=nta Liturghie a Bisericii, `n care este celebrat\ iubirea milostiv\
[i jertfelnic\ a lui Hristos pentru
m=ntuirea oamenilor. Aceast\
misiune, coordonat\ de Sectorul
pentru asisten]\ social\ [i medical\, a fost `ndeplinit\ prin activitatea unit\]ilor furnizoare de servicii social-filantropice, educative [i medicale, precum [i prin
filantropia parohiilor [i m\n\stirilor din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, a birourilor de asisten]\ social\, cantine sociale, centre
pentru copii [i b\tr=ni etc.
1) Parohiile, m\n\stirile [i
preo]ii misionari din unit\]ile
bugetare au oferit servicii de tip
cantin\ social\, centru de zi, beneficii financiare [i materiale,
hran\ pentru pelerinii de la hramul Sfintei Parascheva [i altele.
Au fost asista]i peste 102.000 de
beneficiari, utiliz=ndu-se un buget de 5.871.415 lei.
2) Birourile de asisten]\ social\, cantinele sociale, Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” [i alte
ONG-uri, centrele pentru copii,
b\tr=ni [i persoane defavorizate
de pe l=ng\ Centrul eparhial,
protopopiate, parohii sau m\n\stiri (`n total 56 de unit\]i) au oferit servicii sociale primare [i spe-

F

cializate pentru 17.116 de beneficiari, utiliz=ndu-se un buget de
5.401.966 lei.
3) Fondul „P\storul cel Bun”,
activat `n anul 2008 pentru sprijinirea preotului din parohiile defavorizate, a familiei preotului `n
dificultate [i a unit\]ilor de cult
cu obiective `n construc]ie, a sus]inut financiar [i material un
num\r de 1.646 de persoane
[i 383 unit\]i de cult, cuantumul
ajutorului fiind de 3.891.349 lei.
Biserica este, potrivit spuselor
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, un
spital al Duhului Sf=nt, unde se
vindec\ sufletul de p\cat [i trupul
de suferin]a cauzat\ de urm\rile
p\catului, unde se recap\t\ armonia dintre oameni, unde se

8 | martie-aprilie | Candela Moldovei | an XXIII, nr. 3-4

`mpac\ omul cu Dumnezeu. ~n
acest spital liturgic lucreaz\ doctori de suflete, adic\ duhovnici,
dar [i doctori ai trupurilor, care
alin\ durerea, prescriu tratamente, asist\ `n duh cre[tin [i ajut\ pe
cei bolnavi, aduc=nd s\n\tatea [i
bucuria `n locul bolii [i al `ntrist\rii. ~n anul 2013, Spitalul Providen]a, care are o capacitate de
102 paturi, cu un bloc operator
cu 2 s\li [i 9 specialit\]i, a asigurat asisten]\ medical\ prin activitatea a 59 cadre medicale angajate [i a 12 medici colaboratori,
iar Policlinica Providen]a beneficiaz\ de competen]a a peste 36
de cadre medicale [i ofer\ servicii de s\n\tate `n 23 de specialit\]i medicale. Servicii medicale
gratuite au fost oferite de cele
dou\ unit\]i medicale, dar [i prin
cele trei unit\]i medicale din teritoriu (cabinetele de medicin\ general\ de la M\n\stirile Agapia,
V\ratic [i Paltin, din jud. Neam]),
activitatea caritativ\ `nsum=nd
un buget de 672.000 lei, pentru
35.588 de pacien]i.
Bugetul total al operei filantropice cuantificabile, desf\[urat\ la
nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n
anul 2013, a fost de 13.108.960
lei, de diferitele forme de `ntrajutorare beneficiind un num\r de
157.149 persoane [i, respectiv,
mai multe unit\]i de cult din
Eparhie.

[edin]a Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Ia[ilor |

Misiunea de a c\l\uzi `ntru Via]\
imensiunea misionar\
a lucr\rii Bisericii `n
lume este una ce ]ine
de `ns\[i esen]a ~ntemeietorului
ei. De aceea, la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, chiar dac\ toate
uni t\]ile biserice[ti sunt impli cate – direct sau indirect – `n aceast\ lucrare, exist\ un sector
dedicat `n exclusivitate acestei
activit\]i, Sectorul de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\.
Prin intermediul acestui sector,
au fost organizate conferin]ele
preo]e[ti cu dou\ tematici: prima, conform hot\r=rii Sf=ntului
Sinod al BOR, a fost dedicat\
Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i
Elena, iar cea de a doua, pentru
care s-a optat la nivel de eparhie, a fost, ca o dezvoltare a celei dint=i, dedicat\ unui subiect
extrem de important: „Preotul [i
preoteasa – p\rin]i `n familie [i
`n parohie”. Desf\[urate la Centrul Cultural Pastoral „Sf=ntul
Daniil Sihastrul” de la Dur\u, `n
perioada mai-septembrie 2013,
cele 13 serii de conferin]e au cumulat un num\r de peste 1.100
de preo]i [i diaconi, 478 preotese [i 450 de copii de preot. ~n
acest context, s-a realizat
un Ghid pastoral de catehizare a
mirilor.
Via]a este un dar de la Dumnezeu, iar noi avem datoria de a
fi recunosc\tori pentru aceasta [i
de a o proteja, indiferent de
forma sub care ni se `nf\]i[eaz\.
De aceea, Departamentul Pro
Vita a contribuit la crearea unei
re]ele de preo]i la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, care s-au implicat `n campanii de informare
a tinerilor despre riscurile avortului, mesajul ajung=nd, mai ales
`n [coli [i `n licee, la inimile a
1.080 de tineri. Tot prin Departamentul Pro Vita s-a dezvoltat
un program de ajutorare a femeilor `ns\rcinate aflate `n dificultate [i a familiilor cu mul]i copii.
Departamentul Tabere a organizat, `n 2013, 33 de tabere la Dur\u, la Centrul de tineret B\l]\-
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te[ti [i `n parohii, de care s-au
bucurat 2.413 de copii [i tineri.
Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din B\l]\te[ti a organizat,
de asemenea, tabere, simpozioane, colocvii, excursii cu tinerii
cre[tini pentru 320 de copii [i tineri.
Activit\]ile misionare ale
Eparhiei Ia[ilor au fost ajustate [i
`n func]ie de datele furnizate de
Departamentul Statistic\ [i Cercetare, cel care ajut\ la conturarea unei imagini c=t mai reale
asupra situa]iei credincio[ilor,
p=n\ la nivelul celei mai mici
comunit\]i. ~n epoca modernismelor adesea d\un\toare moral
[i uman, Departamentul Tradi]ii a c\utat s\ readuc\ `n actualitate, prin emisiuni radio [i TV,
prin evenimente de specialitate,
cele mai valoroase mo[teniri
etnografice ale poporului rom=n.
Pe de alt\ parte, mandatul primit
de la M=ntuitorul Iisus Hristos nu
are limit\ri geografice sau etnice.
De aceea, printr-un Departa ment de misiune extern\ au fost
sprijini]i financiar doi preo]i
ortodoc[i din Tanzania. Pentru
sprijinirea fra]ilor rom=ni de
peste Prut, au fost oferite aju toare `n urma solicit\rilor venite
din Republica Moldova [i din
Ucraina.
Tineretul reprezint\, dintot deauna, o preocupare aparte a
Bisericii, cunoscute fiind entuziasmul, receptivitatea [i r=vna
misionar\ specifice acestei
v=rste, altminteri p=ndit\ azi,
poate mai mult ca niciodat\, de
ispita promiscuit\]ii, a comunic\rii nes\n\toase prin mediile
electronice [i a `ntregii civiliza]ii
de consum. Departamentul de
Ti neret [i Misiune `n univer sit\]i este `n str=ns\ leg\tur\ cu
ONG-uri extrem de active precum Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Rom=ni, filiala
Ia[i, sau Asocia]ia Tinerilor
Ortodoc[i Rom=ni, filiala Ia[i.
De men]ionat, din lista organi-

za]iilor ce func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea Arhiepiscopiei Ia[ilor,
sunt [i alte asocia]ii precum Societatea Ortodox\ a Femeilor
Rom=ne (Ia[i), cu multiple ac]iuni filantropice [i culturale, sau
Centrul de Formare [i Consiliere
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, cu activit\]i de consiliere
mai ales a persoanelor cu adic]ii
sau codependente (cu un total
de 7.047 beneficiari). La nivelul
Eparhiei Ia[ilor, func]ioneaz\, cu
binecuv=ntare, un num\r total
de 23 de asocia]ii [i funda]ii.
Pelerinajul este o c\l\torie deopotriv\ spa]ial\ [i duhovniceasc\, fiind un mijloc de `nt\rire `n
credin]\ [i de aprofundare a vie]ii Bisericii de azi [i de alt\dat\.
Prin intermediul Centrului de
Pelerinaj „Sf=nta Parascheva” sau organizat, pentru un num\r
to tal de 2.220 de pelerini, un
num\r de 65 de pelerinaje `n
]ar\ [i `n str\in\tate la diferite
m\n\stiri [i schituri, cu scopul
de a intensifica evlavia pelerinilor [i de a-i familiariza cu valorile spirituale ale Ortodoxiei
universale. Pelerinii care au fost
oaspe]i ai Arhiepiscopiei Ia[ilor
au beneficiat de g\zduirea m\n\stirilor [i a schiturilor, dar [i a
unor centre special organizate `n
acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-Pastoral “Sf. Daniil Sihastrul” de la Dur\u sau Centrul
Social-Cultural “Sf=ntul Ilie” de
la Micl\u[eni. ~ns\ au existat [i
alte activit\]i dec=t cele strict bise rice[ti c\tre care s-a des chis Eparhia Ia[ilor [i `n anul
precedent, Sectorul de conferin]e g\zduind, spre exemplu, `n
spa ]iul modern [i generos al
Centrului de Conferin]e Providen]a, activit\]i cultural-educa]ionale, dar [i reuniuni medicale
sau concerte.
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Lumin\ din f\clia ostenelilor
recum e nevoie de materia p=inii [i a vinului
pentru ca Duhul Sf=nt s\
le prefac\ `n Trupul [i S=ngele
Domnului, tot a[a e nevoie de
bunuri materiale pe care, chivernisindu-le cu fric\ de Dumne zeu, Biserica s\ le preschimbe `n
daruri c\tre oameni. C\ci dac\
nu am putea fi buni iconomi ai
celor v\zute, cum am putea fi
„iconomi ai tainelor lui Dum nezeu”? Iar un bun al Bisericii
r=nduit `n folosul comunit\]ii
este ca o lum=nare pl\m\dit\ cu
mult\ trud\ [i care r\sp=nde[te
apoi lumin\ `n jur, fiind jertf\
binepl\cut\ Domnului. Centrul
Eparhial Ia[i, prin intermediul
Sectorului economic [i al Sectorului financiar, a sus]inut, din
punct de vedere material, o serie
de activit\]i misionare, educative, filantropice sau culturale ale
unor subunit\]i sau ale unor
funda]ii ce func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei. O important\ surs\
de sus]inere a acestor activit\]i a
constituit-o valorificarea lum=n\rilor produse de Fabrica de lum=n\ri Albina a Centrului Eparhial. Fiecare lum=nare produs\
la aceast\ fabric\ a Bisericii,
atunci c=nd este cump\rat\ de
credincio[i, devine [i jertf\
curat\ adus\ lui Dumnezeu, dar
[i un ajutor oferit celor care au
beneficiat, ulterior, de un sprijin
acordat din veniturile aduse astfel la Centrul Eparhial. De aseme nea, [i Libr\riile mitropo li tane „Sf=nta Cuvioas\ Paras cheva” au constituit o surs\ de
venit pentru sus]inerea activit\]ilor specifice Bisericii. Acestea,
`mpreun\ cu Depozitul de carte
[i obiecte de cult ,,Sf=n tul
Luca”, au f\cut eforturi pentru ca
o icoan\, o sf=nt\ cruce, o carte
de rug\ciuni sau alte obiecte
specifice cultului ortodox, s\
ajung\ `n biserici [i `n casele
credincio[ilor.

P

Cu toate eforturile depuse [i
cu toate veniturile ob]inute din
diverse activit\]i cu un caracter
economic, suntem departe de a
acoperi toate nevoile unit\]ilor
de cult [i ale credincio[ilor afla]i
`n situa]ii speciale, mai ales c\
eparhia este situat\ `n cea mai
s\rac\ regiune a Uniunii Europene. A[a `nc=t, prin intermediul
Sectorului fonduri externe, s-a
insistat [i anul trecut pe identificarea [i accesarea de finan]\ri
pentru proiecte precum „Valorificarea turistic\ a ansamblului
mitropolitan din Ia[i” (aflat `n
curs de derulare). Acest sector a
acordat consultan]\ [i sprijin `n
elaborarea [i depunerea a 14
proiecte depuse spre finan]are de
c\tre subunit\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor [i a demarat procedura de preg\tire a 15 proiecte de
reabilitare a monumentelor istorice din cuprinsul eparhiei, care
vor fi propuse spre finan]are din
fonduri europene `n perioada
2014-2020.
Biserica este, deopotriv\, [i
via]\ nev\zut\, dar [i prezen]\
vizibil\ `n via]a cet\]ii. De aceea, ea trebuie s\ zideasc\ [i s\
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`[i conserve tezaurul arhitectural,
s\ `nfrumuse]eze mul]imea de
biserici `n care mii [i mii de persoane „s-au `ndreptat, s-au sfin]it, s-au luminat”, `n numele Tat\ lui [i al Fiului [i al Sf=ntului
Duh. Patrimoniul cultural este
astfel o Liturghie a istoriei, via]a
`nve[nicit\ a celor care [i-au
smerit sufletul lor `n rugi de piatr\, `n icoane f\c\toare de minuni [i `n fresce, `n c\r]i [i `n
relicve sfinte. Sectorul patrimoniu [i construc]ii biserice[ti a
avut rolul coordon\rii [i supravegherii activit\]ilor din acest dome niu, la finele anului trecut,
fiind `nregistrate un num\r total
de 486 de [antiere (72 `n mediul
urban [i 414 `n mediul rural) de
construc]ie, restaurare, consolida re sau pictare. O activitate
extrem de important\ pentru
bunul mers al lucrurilor `n acest
domeniu au avut-o Serviciul tehnic (cu 14 proiecte de l\ca[uri
noi de cult elaborate pentru parohii s\race, din sate care nu au
biseric\), Echipa „Me[terul Manole”, Atelierul de confec]ii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercet\ri T.A.B.O.R.
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[i Centrul de Cercetare [i Restaurare a Patrimoniului de Art\
Cre[tin\ „Resurrectio”.
Primind `napoi – prin judecat\
dreapt\ – propriet\]ile ei silvice,
Biserica [tie c\ lemnul este
deopotriv\ [i leag\n, [i cas\, [i
sicriu. Din ofranda p\durii sunt
ajutate parohii s\race sau cu biserici `n construc]ie spre a cl\di
loca[ de rug\ciune, spre a `nc\lzi sau a aduce lumin\ `n lume,

ca lumea s\ cunoasc\, ia r\ [i
iar\, c\ „Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor”. Activitatea silvic\ s-a desf\[urat prin Ocoalele
Silvice Biserice[ti Ia[i, Neam] [i
Bac\u din cadrul Asocia]iei
Silvice Biserice[ti Ia[i, unitate
tutelat\ de Arhiepiscopia Ia[ilor.
A fost oferit\ o cantitate de
19.374,8 mc de material lemnos
pentru construc]ii [i foc, `n regim
de gratuitate, pentru 361 beneficiari: 223 unit\]i de cult [i 20

unit\]i sociale, valoarea dona]iei
fiind de 2.879.320 lei. ~n fapt,
`ntregul profit ob]inut din ac tivitatea economic\ a ocoalelor
silvice sau rezult=nd din cea
agricol\ a fost direc]ionat c\tre
sus]inerea operei pastoral-mi sionare, social-filantropice [i
medical-caritative a Bisericii,
conform Statutului Asocia]iei
Silvice Biserice[ti Ia[i [i prevederilor din Codul Fiscal.

Proiecte [i perspective
ric=t de multe realiz\ri
ar avea o unitate bisericeasc\ sau un cre[tin,
nu poate s\ nu-[i aminteasc\ de
cuv=ntul M=ntuitorului, care ne
`nva]\ a[a: „Voi, c=nd ve]i face
toate cele poruncite vou\, s\
zice]i: Suntem slugi netrebnice,
pentru c\ am f\cut ceea ce eram
datori s\ facem” (Luca 17, 10).
A[a `nc=t, `mplinirea unui punct
de pe agenda activit\]ilor eparhiale `nseamn\ nu un sf=r[it de
lucrare, ci o deschidere c\tre noi
orizonturi, c\tre noi c=mpuri de
misiune. {i pentru anul 2014
exist\ o serie de proiecte noi ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor, care se vor
ad\uga activit\]ilor curente [i
care au primit, spre aceasta, girul
Adun\rii Eparhiale. Dintre m\surile propuse [i aprobate amintim:
1) Deschiderea Gimnaziului
„Varlaam Mitropolitul”.
2) Inaugurarea Centrului de
studii patristice.
3) Organizarea unui Festival
de muzic\ sacr\.
4) Editarea unei antologii de
studii [i articole publicate, `n
decursul timpului, `n revistele
teologice din cadrul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, referi toare la Sf=nta Tain\ a Spovedaniei [i Sf=nta Tain\ a ~mp\rt\ [aniei.
5) Lansarea unui concurs de
fo tografie cu tematica anului

O

oma gial euharistic, ce va fi
publicat\ `n sec]iunea special\ a
portalului doxologia.ro [i de
Editura Doxologia `ntr-un album.
6) Ini]ierea unei noi emisiuni
TV s\pt\m=nale, `n colaborare
cu postul local de televiziune
Ia[i TV Life.
7) Ini]ierea unei sec]iuni pe
portalul doxologia.ro a unei
sec]iuni de iconografie [i a alteia
de liturgic\, care s\ con]in\
imagini [i explica]ii pe `n]elesul
tuturor.
8) Implementarea, `n parteneriat cu Facultatea de Teologie
„Dumitru St\niloae” – Ia[i a Proiectului de cercetare: “Confesiunile religioase din teritoriul
Arhiepiscopiei Ia[ilor. Istoric [i
evoluie, situaie actual\ [i
prognoz\ pastoral-misionar\”.
9) Dezvoltarea proiectului:
Misionarii protopope[ti, pentru a
acoperi integral jude]ele Neam]
[i Boto[ani. Cursuri de formare
pentru ei [i pentru grupurile
misionare ale protopopiatelor.
10) O intensificare a lucr\rii
pastoral-misionare cu tinerii din
universit\]i [i din parohii.
11) Demersuri de proiectare a
unui Ansamblu cultural-misionar
la Nem]i[or.
12) Organizarea unui mar[ de
sus]inere a valorilor familiei tradi]ionale, `n ziua de 1 iunie 2014.

13) Continuarea consolid\rii
managementului Spitalului „Providen]a” `n vederea autofinan ]\rii [i a cre[terii calit\]ii serviciilor oferite, respectiv promo varea mai intens\ a solidarit\]ii
cre[tine `n domeniul medical.
14) Finalizarea lucr\rilor [i
darea `n folosin]\ a Centrului
reziden]ial pentru v=rstnici „Cuv.
Nazaria” de la M\n\stirea V\ratic.
Nu pu]ine sunt greut\]ile pe
care le `nt=mpin\ [i ast\zi, precum odinioar\, un sem\n\tor al
semin]ei evanghelice, dup\ cum
e onest a recunoa[te c\ nu pu]ine vor fi fost lipsurile [i gre[elile
ostenitorilor Eparhiei Ia[ilor `n
anul m=ntuirii 2013. Un lucru
`ns\ nu ni-l poate r\pi sau pune
sub obroc nimeni: bucuria de a
sluji `n Biseric\, de a lucra
gr\dina Domnului, unde, cu c=t
fiecare `[i face `n mod deplin
slujba `ncredin]at\, cu at=t se
l\rge[te [i mai mult c\rarea ce
duce la Sf=ntul Potir pentru ca,
uni]i `n jurul acestuia, s\ putem
rosti netulbura]i: „Pe noi `n[ine
[i unii pe al]ii, [i toat\ via]a
noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\
o d\m”.
Un material realizat de
Pr. Constantin Sturzu,
pe baza informa]iilor furnizate
de sectoarele
Centrului eparhial Ia[i
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| s\rb\toare
„S\ merge]i la casele dumneavoastr\ cu
lum=narea `n m=n\ [i lumina `n inim\“
ii de ie[eni [i-au `ndreptat pa[ii, `n noaptea de ~nviere, c\tre
Catedrala mitropolitan\ din Ia[i,
unde IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it Sf=nta Liturghie,
`nconjurat de un sobor de preo]i
[i diaconi. Slujba a fost oficiat\ `n
aer liber, `n fa]a Re[edin]ei mitropolitane. Bucuria ie[enilor care
au venit la slujba ~nvierii la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i a fost
cu at=t mai mare cu c=t Lumina
~nvierii pe care au primit-o de la
arhip\storul lor a provenit de la
Sf=ntul Morm=nt din Ierusalim.

M

~nvierii, deoarece, de[i pentru logica uman\ nu este u[or de acceptat, el constituie fundamentul
credin]ei noastre. Dumnezeu s\
v\ r\spl\teasc\ toat\ greutatea pe
care a]i dus-o `n timpul postului,
cu ispitele sale de tot felul, [i s\
merge]i la casele dumneavoastr\
cu lum=narea `n m=n\ [i cu lumina `n inim\“, le-a spus la final
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei credincio[ilor prezen]i.
~n ziua s\rb\torii ~nvierii
Domnului, IPS P\rinte Teofan a
s\v=r[it slujba Vecerniei ~nvierii
la Catedrala mitropolitan\. 

„Cuv=ntul «Pa[te», tradus `n
rom=n\, `nseamn\ «trecere».
Moartea nu este nimic altceva
dec=t trecerea `n cea de-a doua
parte, de aceast\ dat\ infinit\, a
vie]ii noastre. Ce ar fi omenirea
f\r\ Pa[te? Ce ar face omul f\r\
~nvierea Domnului? C=t de dezastruoas\ i-ar fi existen]a, c=t de
goal\ i-ar fi via]a, c=t de lipsit\ de
sens i-ar fi trecerea lui prin aceast\ lume... De aceea, nu avem cuvinte s\-I mul]umim Cerului pentru minunea ~nvierii M=ntuitorului. Dumnezeu s\ ne dea putere
s\ ne l\s\m p\trun[i de adev\rul
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s\rb\toare

|

Procesiune de Florii la Ia[i
redincio[ii din cele 13 protopopiate ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor au participat pe
12 aprilie la Pelerinajul de Florii. ~n
municipiul Ia[i, peste 70 de preo]i [i sute de
credincio[i au fost prezen]i, `n pofida vremii nu
tocmai prietenoase, la tradi]ionalul Pelerinaj de
Florii, dup\ ce au participat mai `nt=i la slujba
Vecerniei de la Biserica „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel“ – B\rboi. Cu icoane [i flori `n m=n\, participan]ii la procesiune au `n\l]at rug\ciuni [i au
intonat imnuri specifice acestui mare praznic
`mp\r\tesc. Traseul urmat de credincio[ii ie[eni
a avut ca loc de plecare Biserica B\rboi, dup\
care s-au f\cut scurte opriri la Biserica „Sf=ntul
Sava cel Sfin]it“ [i la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ie-

C

rarhi“, iar la final, la Catedrala mitropolitan\ a
fost citit\ rug\ciunea de binecuv=ntare pentru
pelerini, dup\ care a urmat un scurt cuv=nt al
p\rintelui arhimandrit Dosoftei {cheul, mare
eclesiarh al acestui sf=nt l\ca[.
„Ne bucur\m `n aceast\ sear\ pentru c\
pentru a dou\zeci [i patra oar\ primim `n sf=nta
Catedral\ mitropolitan\ din Ia[i un frumos alai
de s\rb\toarea Floriilor, ca semn al m\rturisirii
credin]ei `n M=ntuitorul Iisus Hristos, Care de
bun\voie a venit spre p\timire ca s\ ne m=ntuiasc\ pe noi. ~l rug\m pe M=ntuitorul Iisus Hristos s\ ne binecuv=nteze [i s\ ne `nt\reasc\ `n
urm\toarele zile sfinte, pentru c\ datori suntem
s\ ne rug\m mai mult, s\ postim mai mult, s\
iert\m mai mult, s\ fim mai aproape de cei
nevoia[i, s\ ne preg\tim prin Sf=nta Spovedanie
pentru ~mp\rt\[irea cu Trupul [i S=ngele M=ntuitorului.“ 

„Iubirea vr\jma[ilor `l apropie cel mai mult
pe om de Dumnezeu“
f=ntul Mare Mucenic
Gheorghe se bucur\ de
mare cinste `n Moldova.
~n semn de pre]uire pentru
faptele sale de biruin]\, pentru
modelul s\u de credin]\, acest
sf=nt a fost ales ocrotitor al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Vechea Catedral\ mitropolitan\
din Ia[i, c=t [i actuala Catedral\
au ca hram s\rb\toarea acestui
mare mucenic.
Ca [i `n ceilal]i ani, numero[i
credincio[i din zona Ia[ului au
participat, la Catedrala mitropolitan\, la slujba prilejuit\ de serbarea celui de al doilea hram.
Slujba a fost oficiat\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat
de un sobor de preo]i [i diaconi.

S

~n cuv=ntul de `nv\]\tur\ adresat
credincio[ilor prezen]i, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
punctat principalele semnifica]ii
ale pericopei evanghelice citite
`n cadrul Sfintei Liturghii: „«Porunc\ nou\ v\ dau vou\», zis-a
Domnul Hristos `n Evanghelia
rostit\ `n aceast\ zi, «[i anume s\
v\ iubi]i unul pe altul». Nu poate
exista mucenic [i m\rturisitor al
Domnului Hristos f\r\ ca acesta
s\ nu `mplineasc\ aceast\ porunc\ a M=ntuitorului Hristos. Mucenicia `nseamn\ iubire total\,
c\ci nu po]i s\-]i dai via]a pentru
credin]a `n Hristos dac\ nu-L
iube[ti pe Acesta din tot sufletul.
~n apropierea mor]ii, omul se cutremur\. Doar iubirea f\r\ margini `l ajut\ pe acesta s\ pre]uias-

c\ mai mult via]a `ntru Hristos
Domnul dec=t via]a proprie. Iubirea vr\jma[ilor, `n primul r=nd,
este cea care `l apropie pe om cel
mai mult de Dumnezeu, criteriul
a[ez\rii pe calea cea dreapt\
care duce `n ~mp\r\]ia cerurilor
fiind iubirea fa]\ de tot [i fa]\ de
to]i.“ 
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 martie – 30
aprilie 2014, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan a vizitat parohiile: „Sfin]ii
40 de Mucenici”, „Sf=ntul Mina”,
„Sf=ntul Sava” [i„Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” – B\rboi, „~n\l]area Domnului” din Ia[i, „Sf=ntul
Mucenic Dimitrie” – Trife[ti (Protopopiatul I Ia[i), „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – Gol\e[ti

~

(Protopopiatul II Ia[i), „Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Pocreaca (Protopopiatul III Ia[i), Bejeni – Humule[ti (Protopopiatul T=rgu Neam]),
„Adormirea Maicii Domnului”,
„Sf=ntul Dimitrie”[i „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” din Boto[ani
(Protopopiatul Boto[ani), „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi (Protopopiatul Dorohoi),
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i

Elena” din Darabani (Protopopiatul Darabani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: Galata [i Frumoasa din
Ia[i, Had=mbu, Micl\u[eni (jud.
Ia[i), Sih\stria, Nechit [i V\ratec
(jud. Neam]), Pop\u]i, Agafton [i
E[anca (jud. Boto[ani).

Repatrierea militarilor Batalionului 151 Infanterie
up\ [ase luni petrecute departe de cas\,
`n provincia afgan\ Zabul, militarii din
Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri“
din Ia[i s-au `ntors acas\.
Ceremonia militar\ de repatriere a fost `nso]it\
de un moment de rug\ciune, s\v=r[it, pe 6 martie,
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `nconjurat de un
sobor format din preo]i militari [i slujitori ai
Catedralei mitropolitane. Pe l=ng\ oficialit\]ile locale ie[ene [i familiile solda]ilor, la ceremonie a
fost prezent [i ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Mircea
Du[a.
Dup\ s\v=r[irea slujbei religioase, IPS Mitropolit
Teofan a adresat un cuv=nt de bun venit militarilor
`ntor[i `n ]ar\: „Iubi]i o[teni, bun venit acas\!
Socotesc c\ «acas\» a fost g=ndul care v-a umplut
fiin]a `n aceast\ jum\tate de an pleca]i `n misiune;
«acas\», `n realitatea acestui cuv=nt ca familie, ca
]ar\ [i credin]\. A]i dob=ndit cu certitudine mult\

D

experien]\ militar\ despre care vor vorbi cei `n
m\sur\, `ns\, `n afar\ de acest lucru, cred c\ a]i
dob=ndit [i o veritabil\ experien]\ de via]\, despre
care ve]i vorbi copiilor, nepo]ilor, str\nepo]ilor [i
tuturor celor din jurul dumneavoastr\. Aceast\ experien]\ cred c\ v-a dat o `ntreit\ lec]ie. ~n primul
r=nd, faptul c\ oamenii acelor ]inuturi tr\iesc `ntrun p\m=nt at=t de s\rac v-a f\cut s\ pre]ui]i mai
mult p\m=ntul `n care v-a]i n\scut. ~n al doilea
r=nd, faptul c\ acei oameni au un foarte mare
ata[ament fa]\ de tradi]iile lor, inclusiv fa]\ de religia lor, poate va fi un `ndemn [i pentru dumneavoastr\ s\ p\stra]i `n continuare tradi]ia noastr\
rom=neasc\. ~n al treilea r=nd, ata[amentul afganilor fa]\ de familiile lor cred c\ va fi [i pentru dumneavoastr\ o lec]ie, privind determinarea cu care
trebuie s\ ap\ra]i aceast\ mare bog\]ie – familia.
Dumnezeu s\ v\ binecuv=nteze pe to]i [i s\ v\ ajute s\ sim]i]i ce `nseamn\ a fi acas\ cu toate ad=ncimile, luminile [i sensurile acestei realit\]i“.
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Sfin]ire de capel\ `n
Protopopiatul T=rgu Neam]
omente pline de emo]ie [i de bucurie
pentru credincio[ii parohiei Bejeni –
Humule[ti, Protopopiatul T=rgu Neam],
unde, `n Duminica a II-a din Postul Mare, Sf=nta
Liturghie a fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.
Liturghia arhiereasc\ a avut parte [i de un moment deosebit, IPS Mitropolit Teofan hirotonindu-l
`ntru preot pe t=n\rul diacon Petric\ P=rlea, pe
seama parohiei Satu Nou cu hramul „Sf=ntul
Proroc Ilie“ din com. {cheia, Protopopiatul III Ia[i.
Dup\ otpustul Sfintei Liturghii, ~naltpreasfin]itul
Teofan, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, s-a
deplasat la Deta[amentul de Pompieri din ora[,
unde a sfin]it capela nou construit\ `n curtea
subunit\]ii, prin efortul cadrelor militare [i cu sprijinul p\rintelui protopop Ioan Dogariu, al p\rintelui director Ioan Mihoc de la Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi“ [i al stare]ilor de la Neam],
Secu, Sihla [i Agapia. Capela Deta[amentului de
Pompieri T=rgu Neam] va avea dou\ hramuri,

M

unul `nchinat Sf=ntului Iosif cel Nou de la Parto[,
patronul spiritual al pompierilor, iar cel\lalt,
Sf=ntului Mare Mucenic Gheorghe.
La finalul slujbei de t=rnosire, IPS P\rinte
Teofan i-a d\ruit comandantului de deta[ament lt.
col. Dumitru Gavrilescu distinc]ia de vrednicie
„Sf=ntul {tefan cel Mare“ cu insign\.

La Catedrala mitropolitan\ din Ia[i vor r\suna
clopote noi
veniment deosebit la Catedrala mitropolitan\ din
Ia[i, unde pe 19 martie,
au fost sfin]ite de PS EpiscopVicar Calinic Boto[\neanul, dou\
noi clopote, de 890, respectiv
450 de kilograme.
Dup\ slujba de sfin]ire, cele
dou\ clopote au fost montate `n
turnul catedralei, urm=nd s\ fie
sincronizate cu celelalte [ase clopote existente, dup\ cum ne-a
declarat p\rintele arhimandrit
Dosoftei {cheul, mare eclesiarh
al Catedralei mitropolitane:„Unul
dintre clopotele vechi, care avea
`n jur de 1.300 de kilograme, era
cr\pat de foarte mult timp [i nu
mai suna adecvat. De aceea, cu
binecuv=ntarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, s-a
demarat un proiect de reabilitare
a clopotelor, p=n\ la s\rb\toarea

E

Sfintelor Pa[ti n\d\jduind ca
noul sistem s\ mearg\, odat\ cu
renovarea [i consolidarea turlelor
catedralei. Cele dou\ noi clopote
vor fi puse `n leg\tur\ cu celelate
clopote existente: unul de 7,5
tone, situat `n turla de nord, l=ng\
c\minul preo]esc, unul de 5 tone,

unul de 3 tone, unul de 900 de
kilograme, unul de 450 de kilograme [i unul de 200 de kilograme. Toate aceste clopote vor
forma `mpreun\ o armonie acustic\ deosebit\, care va `nfrumuse]a sfintele slujbe s\v=r[ite“.
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Hot\r=ri ale Sinodului Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei
n ziua de 20 martie, la
re[edin]a mitropolitan\ din
Ia[i, s-a `ntrunit, `n [edin]\
de lucru, Sinodul mitropolitan al
Mitropoliei
Moldovei
[i
Bucovinei, sub pre[edin]ia IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. La sinod au participat IPS Pimen, Arhi e piscopul Sucevei [i R\d\u ]ilor, PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS Calinic Boto[\neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor [i PS Ioachim B\c\uanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului [i Bac\ului.
Pe ordinea de zi s-au aflat mai
multe subiecte referitoare la
via]a bisericeasc\ din Moldova,
care sunt de competen]a Sinodului mitropolitan: aspecte
legate de `nv\]\m=ntul teologic
universitar, situa]ia loca[urilor de
cult construite de diferite per soane fizice sau juridice pe terenuri care nu sunt proprietatea
Bisericii, probleme legate de
respectarea r=nduielilor canonice `n unit\]ile biserice[ti din
cadrul eparhiilor Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei [i propuneri referitoare la textul „Regulamentului de procedur\ al instan]elor disciplinare [i de judecat\
ale Bisericii Ortodoxe Rom=ne”,
aflat `n analiza centrelor eparhiale din Patriarhia Rom=n\.
Membrii Sinodului Mitropolitan au luat `n discu]ie [i situa]ia
referitoare la activitatea unei
grup\ri schismatice, care func]ioneaz\ `n localitatea Secuieni,
jud. Neam], pe teritoriul canonic
al Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului din cadrul Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei.
Potrivit Statutului pentru Organizarea [i Funcionarea Bisericii Ortodoxe Rom=ne (art. 111,
alin. 3), Sinodul Mitropolitan
„vegheaz\ ca pe cuprinsul Mitro poliei s\ fie ap\rate [i pro movate credin]a ortodox\, unitatea liturgic\ [i disciplina canonic\ a clerului [i mona hilor”. ~n

~

conformitate cu aceast\ prevedere statutar\ [i pentru a `nl\tura
confuziile care ar putea ap\rea
`n r=ndul credincio[ilor orto doc[i cu privire la gruparea
schis matic\ amintit\, ierarhii
Sinodului mitropolitan fac urm\toarele preciz\ri:
1. A[a-zi[ii clerici, autointitulatul ierarh [i preo]i, care alc\tuiesc aceast\ grupare aflat\ `n
afara Bisericii Ortodoxe, au fost
sanc]iona]i de organismele abilitate ale eparhiilor de care au
apar]inut din cauza `nc\lc\rii
sfintelor canoane: practici neortodoxe oculte, imoralitate, rec\s\torire (unii dintre ace[tia afl=ndu-se, `n prezent, la cea de-a
treia c\s\torie). Chiar dac\ li s-a
retras dreptul de slujire a celor
sfin te `n urma depunerii din
treap t\ sau a caterisirii, ace[ti
fo[ti preo]i puteau r\m=ne, ca
laici, `n Biseric\, unde, prin
poc\in]\ [i `ndreptare, ar fi lucrat
la m=ntuirea proprie. Au ales
`ns\, ca form\ de protest [i nesupunere fa]\ de r=nduielile
biserice[ti, `nfiin]area unei a[azise biserici, `nt\rind astfel
cuv=ntul Sf=ntului Apostol Ioan:
„Dintre noi au ie[it, dar nu erau
de-ai no[tri, c\ci de-ar fi fost deai no[tri, ar fi r\mas cu noi; ci ca
s\ se arate c\ nu sunt toi de-ai
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no[tri, de aceea au ie[it” (I Ioan
2, 19).
2. Ierarhii [i organismele eparhiale ale Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, av=nd datoria de a
`mplini [i respecta hot\r=rile
sfintelor canoane, nu puteau `ng\dui `n Biseric\ astfel de si tua]ii. Cazurile respective au fost
tratate cu aten]ie, cu r\bdare, cu
`ng\duin]\, apel=ndu-se, de
multe ori, la pogor\m=ntul bisericesc, a[tept=ndu-se `ndreptarea
lor, lucru ce nu s-a `nt=mplat. ~n
cele din urm\, constat=nd ne`ndreptarea [i lipsa de poc\in]\ a
acestor fo[ti preo]i, s-a aplicat
sanc]ionarea lor, conform sfin telor canoane.
3. Aducem la cuno[tin]\ preo]ilor [i credincio[ilor c\ aceast\
grupare anarhic\ nu este recunoscut\ [i nu se afl\ `n comuniune cu nici o Biseric\ Ortodox\
canonic\. ~ndemn\m cre[tinii
ortodoc[i s\ fie vigilen]i [i s\ nu
se lase `n[ela]i de ace[ti fo[ti
preo]i, s\ nu-i urmeze [i s\ nu
frecventeze a[a-zisele slujbe ale
acestora. Toate actele liturgice,
slujbele religioase s\v=r[ite de
ace[ti fo[ti preo]i, care au fost
caterisi]i sau depu[i din treapt\,
nu sunt valide.
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante ale
Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~nfiin]area Institutului pentru studiul civiliza]iei cre[tine
n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i, din 13
martie, a fost aprobat\ `nfiin]area, `n cadrul
sectorului ~nv\]\m=nt al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
Institutului pentru studiul civiliza]iei cre[tine.
~nfiin]area acestui Institut este necesar\ pentru:
¯ identificarea viziunii despre lume cuprins\ `n
scrierile cre[tinismului antic [i medieval;
¯ traducerea bagajului intelectual al cre[tinismului patristic `n lucrarea editorial\;
¯ producerea unui program educa]ional modern bazat pe viziunea cre[tin\ despre lume;

~

¯ Patrimoniul cre[tin de pe teritoriul Rom=niei
(valorificarea patrimoniului manuscris al {colii paisiene, Arhitectura [i pictura de pe teritoriul Moldovei).
Institutul pentru studiul civiliza]iei cre[tine va
avea str=nse leg\turi de colaborare cu Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. 
¯ monitorizarea, coordonarea
[i `ncurajarea `nv\]\m=ntului confesional ortodox public [i privat
(dezvoltarea seminariilor `n licee
teologice de performan]\, crearea
unor [coli catehetice pentru
adul]i);
¯ formarea competen]elor `n
domeniul crea]iei artistice cre[tine
(arhitectur\, pictur\ etc.).
Domeniile de competen]\ pe
care urmeaz\ s\ le dezvolte
Institutul:
¯ Cre[tinismul antic [i medieval (patristic\, hagiografie, iconografie);
¯ Criza cre[tinismului contemporan (societatea post-cre[tin\);
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Material lemnos pentru unit\]i de cult
n urma cererilor `naintate la Centrul Eparhial
Ia[i [i la Asocia]ia Silvic\ Bisericeasc\ Ia[i
de c\tre parohii, m\n\stiri [i schituri, prin
care se solicit\ material lemnos pentru executarea
unor lucr\ri de construc]ie sau pentru asigurarea
`nc\lzirii pe timp de iarn\, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat, pe 13 martie, acordarea cu titlu gratuit pentru anul 2014 a cantit\]ii
de 1754 mc material lemnos, din care 890 mc
lemn de foc [i 864 mc lemn de lucru.
Pe 20 [i 27 martie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie
pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum [i a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au resurse financiare suficiente [i
nu `[i pot procura materialul lemnos. Prin urmare,
`n {edin]a de Permanen]\ de pe 20 martie, a fost
aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2014, a cantit\]ii de 1018 m.c. material lemnos,
din care 40 m.c. cherestea, 325 m.c. lemn de foc
[i 653 m.c. lemn de lucru, pentru 57 unit\]i de
cult. Cheltuielile de exploatare a materialului
lemnos sunt suportate de Ocolul Silvic Bisericesc
Neam].

~

Pentru aprovizionarea cu material lemnos `n
vederea `nc\lzirii spa]iilor de cazare pe timp de
iarn\ sau pentru efectuarea unor lucr\ri gospod\re[ti, pe 27 martie a fost aprobat\ acordarea,
cu titlu gratuit pentru anii 2014-2017, a unei cantit\]i de 750 m.c. lemn de lucru [i 165 m.c. lemn
de foc, pentru M\n\stirea Horai]a 

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n lunile
martie – aprilie 2014
n luna martie 2014, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 48 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 16 la Centrul Eparhial Ia[i, 16 `n cadrul
Protopopiatelor [i 16 la m\n\stiri. Dintre acestea, 16 au fost
`ncadr\ri [i numiri, 12 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 1 concediere, 1 suspendare, 4 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 13 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna aprilie 2014, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 52 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 22 la Centrul Eparhial Ia[i, 20 `n cadrul Protopopiatelor [i 10 la m\n\stiri. Dintre acestea, 18 au fost `ncadr\ri
[i numiri, 13 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 3 suspend\ri, 4
reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului,
1 transfer [i 13 modific\ri ale raporturilor de munc\. 

~
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Noi hirotonii `n
Arhiepiscopia
Ia[ilor
n conformitate cu hot\r=rile Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a hirotonit
`ntru preot, pe 16 martie, pe
t=n\rul diacon Petric\ P=rlea,
pe seama parohiei Satu Nou
cu hramul „Sf=ntul Proroc
Ilie“ din com. {cheia, Protopopiatul III Ia[i.

~



misiune [i dreapta credin]\ |

Adop]ia, o alegere nobil\: “Doar prin
puterea exemplului se va schimba ceva!”
umin\, curaj, speran]\ [i unitate – ace[tia au
fost pilonii „Mar[ului pentru via]\”
desf\[urat pe 23 martie, la Ia[i. Sute de oameni de toate v=rstele [i de toate categoriile sociale
s-au adunat `n centrul ora[ului pentru a transmite
un mesaj public `n sprijinul copiilor care au nevoie
de dragostea unei familii, `n sprijinul mamelor care
nu-[i pot asuma responsabilitatea cre[terii unui copil [i ar vrea s\-l dea spre adop]ie, dar [i `n sprijinul
p\rin]ilor care au adoptat sau care vor s\ adopte. ~n
anul 2013 au fost deschise doar 2.500 de proceduri
de adop]ie, comparativ cu aproximativ 60.000 de
copii abadona]i, care sunt `n grjia statului. Acesta
a fost motivul pentru care „Adop]ia, o alegere nobil\” a fost tema celei de-a patra edi]ii a acestui
mar[, desf\[urat la Ia[i `ntre Pia]a Unirii [i Palatul
Culturii. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Ia[ilor, prin Sectorul de misiune, statistic\
[i prognoz\ pastoral\, Departamentul Pro Vita,
`mpreun\ cu Asocia]ia Studen]i pentru Via]\ din
Bucure[ti. Evenimentul s-a desf\[urat anul acesta
`n aproape 40 de ora[e din ]ar\.

L

~n cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor s-au organizat
manifest\ri similare la Pa[cani (23 martie), la Piatra
Neam] (23 martie), la T=rgu Neam] (24 martie), la
Dorohoi (25 martie) [i la S\veni (30 martie).
„Mar[ul pentru via]\” este un eveniment anual,
ini]iat cu 40 de ani `n urm\ `n Statele Unite, care se
organizeaz\ `n tot mai multe state din Europa [i
cele dou\ Americi. El este dedicat valoriz\rii [i protej\rii vie]ii copiilor [i sprijinirii familiei. 
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Editura Doxologia, prezent\ `n cadrul
T=rgului de Carte Librex 2014
ute de pove[ti, mii de c\r]i, milioane de pagini, miliarde de cuvinte – 22 de ani de istorie a fost genericul sub care s-a organizat [i
anul acesta la Ia[i, edi]ia a XXII-a a T=rgului de
carte, art\ [i muzic\ – Librex. 22 de ani de istorie `n
care se reg\se[te [i Editura Doxologia a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, prezent\ cu numeroase
nout\]i editoriale.
~n spa]iul generos din Atriumul de la Palas Mall
din Ia[i, `ntre 12-16 martie, Editura Doxologia a
avut cinci lans\ri de carte [i a organizat o `nt=lnire
a copiilor cu `ndr\gitul scriitor Spiridon Vangheli.
Pe 13 martie, a fost prezentat\ publicului cititor
cartea Alexandru Lascarov-Moldovanu – `ncorset\rile unei viei, a doamnei profesor Livia
Ciuperc\. ~n aceea[i zi au fost prezentate cele 10 titluri, din 14 c=te vor fi `n final, din Colec]ia Cuvio[i
Starei de la Optina traduse de P\rintele Teoctist
Caia, un bun cunosc\tor al limbii ruse, cu o extraordinar\ experien]\ a traducerilor din aceast\
limb\. Dup\ aceste dou\ prezent\ri de carte, au
fost lansate alte dou\ titluri, de data aceasta din domeniul medicinei naturiste, titluri semnate de cunoscutul Constantin Milic\, profesor `n cadrul
Universit\]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i: Medicina
naturist\ – tainele s\n\t\ii, frumuseii [i tinereii (dou\ volume) [i Fumatul, inamicul public al
omenirii.
Pe 14 martie, a avut loc o emo]ionant\ `nt=lnire
a copiilor [i educatorilor de la Gr\dini]a cu program prelungit nr. 21 din Ia[i [i de la alte unit\]i de
`nv\]\m=nt cu scriitorul Spiridon Vangheli, `nt=lnire

S

`n care s-au purtat discu]ii pe marginea `ndr\gitei
c\r]i Ispr\vile lui Gugu\, [i s-a prezentat un nou
volum al aceluia[i autor, Copii `n c\tu[ele Siberiei.
Tot pe 14 martie, a fost lansat\ o alt\ carte pentru
copii, P\durea vr\jit\ (poezii pentru copii), autor
fiind cunoscutul scriitor ie[ean Dumitru Vacariu.
~n cadrul Librex 2014, Editura Doxologia a fost
prezent\ cu un num\r de peste 200 de titluri, dintre care nu au lipsit cele din colec]iile deja cunoscute: Patristica (cu cele dou\ serii ale sale, Traduceri [i Studii), Via]a `n Hristos (cu cele dou\ serii
Pagini de Filocalie [i Hagiographica), C\l\uze duhovnice[ti, Episteme, Liman duhovnicesc – seria de
conferin]e ASCOR sus]inute la Ia[i, Amintiri dintr-o
via]\ de om etc. Anul acesta, ca semn al recunoa[terii activit\]ii de editare a traducerilor din greac\ veche [i latin\, Editura Doxologia a fost distins\ cu
Premiul „Ovidiu” – pentru editarea culturii clasice.

Conferin]a interna]ional\ de educa]ie a adul]ilor
niversitatea „Al. I. Cuza“ (UAIC) din Ia[i,
Universitatea din Bucure[ti, Universitatea „Babe[Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timi[oara
[i International Adult and Continuing Educational Hall of Fame – Outrech University (Oklahoma USA) au organizat `n perioada 27-30 aprilie, cea de-a
IV-a edi]ie a Conferin]ei interna]ionale de educa]ie a adul]ilor.
Simpozionul, moderat [i coor-

U

donat de prof. univ. dr. Lauren]iu {oitu, directorul Institutului de Educa]ie Continu\ al
UAIC, `n Aula Magna „Mihai
Eminescu“ a UAIC din Ia[i, cele
150 de comunic\ri ale reuniunii
dorind s\ caute r\spunsuri alternative schimb\rilor impuse
universit\]ilor de noile politici
educa]ionale – globale, regionale, na]ionale, locale – de tehnologiile, motiva]iile [i nevoile
reale ale educa]iei continue.
Dup\ cuv=ntul de deschidere al
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prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul UAIC din Ia[i, au sus]inut
alocu]iuni reprezentan]ii institu]iilor implicate `n organizare.
~n continuare, pr. prof. dr. Ion
Vicovan, decanul Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae“ din Ia[i, a transmis binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, [i al ~naltpreasfin]itului Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.



cultural |
„Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel [i ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan `[i exprim\
pre]uirea deosebit\ pentru c\ la
Ia[i se organizez\, pentru a patra oar\, aceast\ manifestare care are ca obiectiv fundamental
formarea continu\ a adul]ilor.
Biserica, cea mai veche institu]ie a neamului nostru, de[i are
o experien]\ at=t de bogat\ `n
acest segment important al misiunii ei, urm\re[te cu mare in-

teres [i astfel de evenimente.
Aici ne referim la rezultatele
cercet\rii pedagogice, `n special, pentru a le implementa `n
misiunea `nv\]\toreasc\ a Bisericii. Biserica noastr\ [i-a manifestat misiunea de formare
continu\ `n diferite moduri. Mai
`nt=i, prin formarea individual\,
[i anume Taina Spovedaniei.
Dincolo de con]inutul duhovnicesc, preotul dore[te formarea
persoanei umane, nu at=t pentru

lumea aceasta, c=t pentru cea
ve[nic\. Biserica are `n vedere
formarea continu\ a adul]ilor
prin predica rostit\ de preot `n
diferite ocazii. Prima parte a
Sfintei Liturghii se nume[te
«Liturghia catehumenilor», a celor care urmeaz\ s\ fie educa]i.
Biserica Ortodox\ Rom=n\ are
numeroase structuri care se
ocup\ cu formarea continu\ a
adul]ilor“, a spus pr. prof. dr. Ion
Vicovan.

Conferin]e duhovnice[ti `n Postul Mare
onferin]ele organizate de
ASCOR – filiala Ia[i `n
perioada Postului Mare
au purtat titlul generic „Omul
contemporan, fa]\ `n fa]\ cu
Hristos”. Acestea au debutat pe
18 martie, `n Aula Magna „Mihai
Eminescu” a Universit\]ii „Al. I.
Cuza” cu prelegerea domnului
Virgiliu Gheorghe, biofizician,
doctor `n bioetic\, coordonator
al sec]iunii [tiin]ifice a revistei
Familia Ortodox\ [i autor al mai
multor volume. Plec=nd de la titlul „Fericire versus divertisment
`n epoca mass-media”, invitatul a
vorbit celor prezen]i despre
ob]inerea fericirii `n societatea
contemporan\, despre cultura divertismentului mediatic [i incapacitatea ei de a r\spunde
a[tept\rilor noastre suflete[ti,
l\untrice.
Pe 25 martie, monahia Siluana
Vlad, coordonatoarea Centrului
de formare [i consiliere „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” din
Ia[i, le-a vorbit tinerilor despre
„cine `i desparte de Hristos”.
Potrivit monahiei Siluana Vlad,
`n realitate, de Hristos nu ne
poate desp\r]i nimeni altcineva
dec=t noi `n[ine. „Eu sunt cea
care m\ despart de Hristos.
Numai eu pot face asta. Diavolul
poate s\ m\ ispiteasc\, s\ m\
provoace; lumea poate s\ m\
`ndemne; oamenii m\ pot `mpiedica, dar nu m\ pot desp\r]i. {i
atunci c=nd eu aleg s\ m\ unesc

C

cu Hristos, s\ folosesc puterea pe
care am primit-o la Botez, nimic
nu m\ poate desp\r]i. Noi suntem uni]i cu Hristos pe ve[nicie.
~ns\ dorin]ele noastre sunt cele
care ne despart sau ne unesc de
cineva. Dorin]ele omene[ti sunt
cele care l-au desp\r]it pe om de
Dumnezeu”.
Conferin]ele ASCOR au continuat, pe 1 aprilie, cu tema „De
la cultura mor]ii la cultul Vie]ii”.
Invita]ii tinerilor au fost poetul
Marius Iord\chioia, autor al volumelor Jurnal de tres\riri [i Cineva
m\ caut\ prin viaa mea, [i p\rintele Constantin Sturzu, consilier
cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
preot paroh la Biserica Talpalari
din Ia[i. ~n deschidere, pr. Constantin Sturzu a marcat momentul
de `nceput al acestei culturi a
mor]ii, identific=ndu-i valen]ele
contemporane, amintind totodat\
[i de un efect colateral, dar deloc

`nt=mpl\tor al ei, [i anume Ortodoxia de muzeu. Potrivit poetului
Marius Iord\chioaia, aceast\ sintagm\ – „cultura mor]ii” – vine
din Occident [i nu este un concept filosofic, ci e la fel de concret\ ca o etichet\ de pe un produs. ~ntre avort [i eutanasie, ea
cuprinde tot ceea ce este distructiv. La polul opus, cultul Vie]ii
este dragostea dintre noi `n familie, `n societate, [i aceasta pentru
c\ exist\ o infuzie dinspre Biseric\ a dragostei lui Hristos.
~n cadrul ultimei `nt=lniri duhovnice[ti, pe 3 aprilie, diac.
asist. dr. Adrian Sorin Mihalache,
cadru didactic la Facultatea de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i, le-a vorbit tinerilor despre cum ajungem „de la
cunoa[tere la Via]a deplin\ [i
despre drumul edific\rii spirituale prin labirintul `ntortocheat al
lumii de azi”. 
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90 de ani de la `nfiin]area Seminarului
Teologic din Dorohoi
a Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan
Iacob“ din Dorohoi au
avut loc pe 18 martie mai multe
momente festive. Evenimentul a
debutat cu o slujb\ de pomenire
oficiat\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, [i de PS P\rinte Varlaam
Ploie[teanul, Episcop-Vicar patriarhal, delegatul Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel la manifest\rile aniversare. Al\turi de cei
doi ierarhi au fost prezen]i numero[i invita]i, reprezentan]i ai
autorit\]ilor locale, oameni de
afaceri, profesori care au predat
`n decursul timpului la seminar,
precum [i absolven]i ai seminarului.
Dup\ oficierea slujbei de pomenire, `n Sala Alb\ a seminarului, a avut loc vernisajul expozi]iei fotografice „Seminarul Teologic Dorohoi – [coala de la r\scruci – `n 90 de cadre de ieri [i
azi“, realizat\ de pr. prof. Vasile
Ionu] Cre]u, consilier educativ.
Totodat\, a avut loc [i lansarea
noului site al institu]iei, ce poate
fi g\sit la adresa www.seminaruldorohoi.ro, realizat de pr. Ioan
Emanuil Cojocaru.

L

Programul aniversar a continuat apoi `n Sala Teatrului din
Dorohoi, unde PS P\rinte Varlaam Ploie[teanul a citit mesajul
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, intitulat „Tradi]ie [i `nnoire la Seminarul Teologic din
Dorohoi“. Preasfin]ia Sa a acordat, din partea Patriarhului Rom=niei, Diploma de onoare „Sf=ntul Apostol Andrei – Ocrotitorul
Rom=niei“ pentru Seminarul Teologic din Dorohoi, iar p\rintelui
Constantin Muha, directorul seminarului, i-a conferit Ordinul
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena“ pentru clerici.
~n cadrul aceluia[i moment,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
]inut un cuv=nt despre importan]a [i necesitatea unei astfel de
institu]ii de `nv\-]\m=nt care formeaz\ tineri, baz=ndu-se pe cei
trei piloni: {coala, Biserica [i
Familia. „Avem tot respectul pentru entit\]ile educa]ionale care `[i
`ndeplinesc rolul `n infrastructura
sufleteasc\ [i educa]ional\ a tinerilor [i a ]\rii `ns\, `ntre toate acestea, exist\ un loc special, specific, anume seminarul teologic ortodox. Spun aceasta pentru c\, `n
primul r=nd, `ntr-un seminar teologic exist\ o doz\ de disciplin\
aparte, evident\ de la primii pa[i
pe care `i faci `ntr-o asemenea institu]ie, `ntr-o lume `ntr-o continu\ mi[care, unde haosul, de-
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ruta [i confuzia `[i pun din ce `n
ce mai mult amprenta. ~n al doilea r=nd, seminarul a p\strat o insisten]\ asupra elementului
tradi]iei, asupra valorilor neamului, asupra elementelor fundamentale din istoria neamului nostru. ~n al treilea r=nd, cred c\ seminarul teologic `mbin\ `n modul cel mai fericit `n [coala
rom=neasc\ contribu]ia a trei factori de echilibru [i durabilitate:
{coala, Biserica [i Familia“.
Dup\ cuv=ntul rostit, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei i-a
`nm=nat p\rintelui Constantin
Muha, directorul seminarului,
Ordinul „Crucea Sf=ntul Ierarh
Dosoftei“.
La r=ndul s\u, p\rintele director a oferit diplome de excelen]\
[i plachete aniversare pentru
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, pentru ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan [i pentru cei care au
sprijinit activitatea didactic\ a seminarului de-a lungul timpului.
A urmat apoi lansarea c\r]ilor
„Seminarul Teologic Dorohoi –
trecut [i prezent – File de monografie“ [i „Restituiri – fragmente
din opera teologic\ a p\rintelui
Dumitru Furtun\“, dup\ care manifest\rile au culminat cu un
spectacol sus]inut de membrii
Cenaclului „Haris“ din cadrul seminarului.
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Gimnaziul „Varlaam“ a intrat `n circuitul educa]ional
al Ia[ului
omente istorice pentru {coala „Varlaam
Mitropolitul“, institu]ie de `nv\]\m=nt
aflat\ sub patronajul spiritual al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, care, pe 14 aprilie,
[i-a lansat ciclul gimnazial. La evenimentul desf\[urat `n Sala Mare a Prim\riei Ia[i au participat reprezentan]i ai Centrului eparhial Ia[i, ai {colii „Varlaam“, ai Inspectoratului {colar Jude]ean, oficialit\]i locale, precum [i ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan.
~n cadrul evenimentului, Cristina Gheorghe, directorul executiv al Funda]iei „Varlaam Mitropolitul“, a ar\tat c\ oferta educa]ional\ a Gimnaziului
„Varlaam“ este constituit\ astfel `nc=t elevii s\ aib\
acces la cunoa[tere, folosind `n mod autonom resurse [i strategii de `nv\]are, s\ aplice creativ atitudini, abilit\]i [i cuno[tin]e, s\ fie `n armonie cu sine,
cu aproapele [i cu Dumnezeu, s\ cunoasc\ [i s\
aplice `n via]\ valorile cre[tine.
De asemenea, IPS Mitropolit Teofan a amintit `n
cuv=ntul rostit despre prejudecata unor p\rin]i cu
privire la educa]ia strict religioas\ ce ar urma s\ o
primeasc\ elevii la Gimnaziul „Varlaam“: „Personal, `n ceea ce prive[te {coala «Varlaam Mitropolitul», mi-au fost adresate, `n general, dou\
`ntreb\ri. Prima `ntrebare suna `n felul urm\tor:
«Nu cumva `n aceast\ institu]ie se practic\ o `ndoctrinare religioas\?», iar cea de-a doua nedumerire
se afla la polul opus: «De ce este a[a nesemnificativ\ prezen]a Bisericii `n programa de `nv\]\m=nt a
unei [coli aflat\ sub patronajul spiritual al
Mitropoliei?». Un posibil r\spuns la aceste `ntreb\ri

M

`l constituie `ns\[i prezen]a noastr\ `n aceast\ sal\,
care arat\ c\, at=t `n gimnaziu, c=t [i `n tot acest demers educa]ional numit «Varlaam Mitropolitul», se
dore[te un act educa]ional performant, `nso]it de o
baz\ de inspira]ie din partea Bisericii – o [coal\
care s\ preg\teasc\ oameni pentru via]a `n societate [i administra]ie. Sper\m s\ `ndeplinim `n continuare ideea ini]ial\ a acestei institu]ii de
`nv\]\m=nt, anume aducerea `mpreun\ a familiei, a
Bisericii [i a [colii, pentru ca elevii s\ devin\ oameni pe care comunitatea s\ se poat\ baza“.
Evenimentul de lansare a Gimnaziului „Varlaam“ s-a `ncheiat cu un flashmob `n Pia]a Unirii,
p\rin]ii si copiii de la {coala Primar\ „Varlaam
Mitropolitul“ form=nd un flutura[ – logoul {colii
„Varlaam Mitropolitul“. Deschiderea oficial\ a ciclului gimnazial de la „Varlaam Mitropolitul“ va
avea loc pe 15 septembrie 2014.

“{coala altfel„ la Spitalul “Providen]a„
n perioada 7-9 aprilie, peste
300 de elevi din Ia[i, din
clasele I-XII, au p\[it pragul
Spitalului [i al Policlinicii „Providen]a“, `nv\]=nd cum s\ m\n=nce s\n\tos [i care sunt cele mai
importante reguli de p\strare a
igienei. Timp de o or\, unii dintre
ace[tia au jucat [i rolul unor mici
doctori, pentru a `n]elege mai
bine cum func]ioneaz\ aparatura
medical\ [i cum ajunge medicul
s\ stabileasc\ un diagnostic.
Pentru acest eveniment spitalul a
beneficiat de sprijinul medicilor

~

Ana Maria En\chescu (medic
specialist Chirurgie General\),
Luciana Croitoru (medic specialist ATI), Fotios Gardikiotis (medic specialist Oftalmologie) [i
Roxana Neculau (medic specialist Gastroenterologie).
Totodat\, elevii din clasele
gimnaziale [i liceale de la Liceul
Teoretic „Dimitrie Cantemir“,
Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, {coala Gimnazial\ „Titu
Maiorescu“ [i de la {coala „Nicolae Iorga“ au dezb\tut cu interes `mpreun\ cu medicii C\t\lina

Ionescu (medic primar Pediatrie)
[i Irina Teodorescu (medic primar
Boli Infec]ioase [i Epidemiologie), din cadrul Policlinicii „Providen]a“, problema dietelor nes\n\toase [i cea a bolilor de natur\
infec]ioas\, orele de educa]ie sanitar\ av=nd loc `n unit\]ile de
`nv\]\m=nt partenere.
Activit\]ile au avut loc `n cadrul programului derulat de c\tre
Ministerul Educa]iei Na]ionale
„{coala altfel: s\ [tii mai multe,
s\ fii mai bun!“, ce s-a desf\[urat
`n perioada 7-11 aprilie. 
www.mmb.ro | 23
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Pelerinaj `n }ara celor 1.000 de lacuri, pentru 20 de
seminari[ti [i studen]i teologi ie[eni
n grup de 20 de elevi [i
studen]i de la seminariile teologice din Arhiepiscopia Ia[ilor [i Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Ia[i, `nso]i]i de arhimandritul Hrisostom
R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, au
participat `n perioada 17 martie –
2 aprilie la un proiect de promovare a muzicii bizantine `n comunit\]ile cre[tin-ortodoxe din
Finlanda. Proiectul, ce a fost finan]at de Comisia European\, a
fost intitulat „Music as a method
of transnational youth work and
networking“.

U

Programul proiectului, desf\[urat `n parteneriat cu NOKV Asocia]ia tinerilor ortodoc[i din
Finlanda, a presupus mai multe
concerte, vizite la biserici [i muzee, seminarii de `nv\]are a muzicii psaltice, momente de socializare cu tinerii finlandezi din
diferite parohii, `nt=lniri cu ierarhi din Finlanda (IPS Ambrozie,
Mitropolit de Helsinki [i IPS
Leon, primatul Bisericii autonome a Finlandei).
Despre impactul proiectului `n
comunit\]ile finlandeze vizitate,
c=t [i despre planurile de viitor
ale Corului „Aleph“ [i ale membrilor Colegiului „Sf=ntul Nico-

lae“, arhimandritul Hrisostom
R\d\[anu a precizat: „Tinerii
rom=ni au avut posibilitatea s\
viziteze [i c\mine de b\tr=ni [i
centre pentru tineret, s\ se roage
`n biserici, dar s\ [i rela]ioneze `n
cadrul unor seri culturale cu
colegii lor finlandezi. Pentru ortodoc[ii finlandezi a fost foarte
important acest moment de rela]ionare cu Ortodoxia rom=neasc\. Liturghiile `mpodobite cu
c=ntare bizantin\ [i cele [apte
concerte de muzic\ psaltic\ au
atras mul]i iubitori ai Ortodoxiei
noastre, reprezent=nd cadrele `n
care s-au dezvoltat interac]iuni
frumoase cu tineri [i b\tr=ni deopotriv\, cu preo]i [i lucr\tori de
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tineret, care au dorit s\ guste
ceva din savoarea spiritual\ milenar\ a Ortodoxiei rom=ne[ti.
Faptul c\ am fost at=t de bine
primi]i [i c\ am r\mas cu at=t de
multe amintiri frumoase este un
semnal, n\d\jduiesc, c\ aceste
rela]ii fr\]e[ti trebuie aprofundate
[i la nivelul de baz\ al Bisericii,
prin experien]\ direct\ mai ales.
Pe viitor, ne dorim s\ dezvolt\m
acest proiect prin editarea unui
CD cu muzic\ bizantin\ dedicat
c=nt\rilor din Postul Mare. Eventualul surplus financiar prilejuit
de v=nzarea acestuia ne dorim s\
ajung\ `n proiectele filantropice
ale tinerilor de la Colegiul «Sf=ntul Nicolae»“. 

filantropia Bisericii |

Spectacolul caritabil
“Armonii de prim\var\„
a Casa de Cultur\ a Studen]ilor din Ia[i a
avut loc, pe 2 martie, spectacolul caritabil
„Armonii de prim\var\”, organizat de
Funda]ia Solidaritate [i Speran]\ (FSS) din Ia[i.
Concertul a fost sus]inut de Corul Na]ional de
Camer\ „Madrigal“ din Bucure[ti, dirijat de Voicu
Popescu. Al\turi de cunoscutul cor, `n fa]a celor
peste 500 de ie[eni, au mai c=ntat copiii asista]i social prin Cantina „Sf=ntul Sava“, prin Centrul de Zi
pentru Copii „Mia Casa“ Incule] – B=rnova [i prin
Centrul de Zi „Sf=nta Marina“, ce apar]in de FSS,
precum [i Corul de copii „Muzica Viva“ al
Asocia]iei „Iubire [i `ncredere“, dirijat de Daniela
Doro[inc\.
Prin cump\rarea biletului la concert, oamenii au
`ntins o m=n\ de ajutor celor care vor fi oameni `n
societatea de m=ine. Aceasta, deoarece beneficiarii
asista]i social prin centrele ce apar]in de FSS se
confrunt\ cu lipsuri materiale, iar hrana zilnic\ [i
orele de preg\tire reprezint\ singura [ans\ pentru a[i continua studiile.
La finalul spectacolului caritabil, moderat de
Radu Casian, p\rintele Mihai Doro[inc\, directorul

L

executiv al Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“, a
mul]umit Corului Na]ional de Camer\ „Madrigal“
pentru c\ a revenit la Ia[i s\ `nc=nte inimile ie[enilor [i s\ sus]in\ copiii din centrele funda]iei pe care
o reprezint\. De asemenea, pr. Mihai Doro[inc\ a
transmis binecuv=ntarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i a
oferit maestrului Voicu Popescu distinc]ia de
„Prieten al Funda]iei Solidaritate [i Speran]\“. 

Proiectul “O raz\ de lumin\„, derulat timp de trei
zile la Ia[i
unda]ia „Solidaritate [i Speran]\“ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a derulat, `n
perioada 9-11 aprilie 2014, prin Centrul
de zi „Sf=nta Marina“ [i Centrul de zi „Mia Casa“
Incule] – B=rnova, proiectul na]ional „O raz\ de
lumin\“, al\turi de partenerii de la Centrul {colar
de Educa]ie Incluziv\ Nr. 2 din Com\ne[ti.
Prin acest schimb de experin]\ s-a dorit o mai
bun\ colaborare `ntre centrele de zi destinate copiilor defavoriza]i [i centrele [colare de educa]ie
incluziv\. Copiii s-au implicat `n ateliere de pictur\, ac]iuni sportive, ateliere de g\tit, jocuri interactive [i competi]ii, dans, au vizitat puncte turistice din Ia[i, au vizionat piese de teatru [.a. La
activit\]i au mai participat voluntari, profesori,
psihologi, psihopedagogi [i asisten]i sociali. P\rintele Mihai Doro[inc\, directorul executiv al
Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“, [i-a exprimat
bucuria pentru vizita partenerilor de la Com\ne[ti, pentru c\ astfel pot fi diversificate activit\]ile educa]ionale dintre centrele de zi ale FSS

F

[i Centrul {colar de Educa]ie Incluziv\ Nr. 2.
„Dorim pe viitor s\ intensific\m astfel de colabor\ri prin care, at=t copiii cu dizabilit\]i, c=t [i
cei provenind din mediile sociale defavorizate s\
poat\ interac]iona, socializa [i colabora pentru o
bun\ dezvoltare personal\ [i educa]ional\“, a declarat pr. Mihai Doro[inc\. 
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P\rintele Zenovie Ghidescu a plecat la Domnul
n ziua de 18 martie 2014,
dup\ o lung\ suferin]\, a
trecut la Domnul, P\rintele
Zenovie Ghidescu
P\rintele Zenovie s-a n\scut
pe 25 martie 1919, `n satul Hociungi, din jud. Neam], din p\rin]ii Gheorghe [i Maria, av=nd
numele de botez Vasile. {i-a petrecut copil\ria `n satul natal
al\turi de p\rin]ii s\i, iar `n anul
1926 a fost `nscris la [coala primar\ din localitate. ~n luna octombrie a anului 1935 s-a `nscris
la [coala monastic\ din M\n\stirea Slatina, iar la 5 decembrie
1935 a `mbr\cat haina monahal\. ~n anul 1943 a fost tuns `n monahism, primind numele Zenovie, na[ de c\lug\rie fiindu-i
stare]ul M\n\stirii Predeal, Valerie Nicol\easa. Acesta l-a luat cu
sine la M\n\stirea din Predeal,
unde fusese numit stare], iar `n tot
acest timp ucenicul Zenovie a
primit `nv\]\turile duhovnicului
s\u [i ale tuturor b\tr=nilor `mbun\t\]i]i cu care s-a `nt=lnit, devenind un r=vnitor [i harnic monah.
Revenit la Nechit, a fost nevoit s\
plece de aici `mpreun\ cu to]i
monahii din cauza Decretului
comunist din anul 1959. ~n anii
care au urmat, p\rintele Zenovie
a fost preot misionar `n parohia
}arna Mare, de l=ng\ F\lticeni,
unde a renovat l\ca[ul de `nchin\ciune. ~n tot acest timp a lucrat
[i la Schitul Nechit, aflat `n ruin\

~

[i uitare, iar mai apoi a fost numit
stare] la M\n\stirea Horai]a. Dup\ mul]i ani de slujire, `n 1992, sa retras definitiv la Nechit, devenit `ntre timp m\n\stire.
Slujba `nmorm=nt\rii, ce a
avut loc vineri, 21 martie, la M\n\stirea Nechit, a fost precedat\
de Sf=nta Liturghie, oficiat\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan [i
de IPS P\rinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.
Dup\ prima parte a slujbei
prohodirii, `nainte de `nconjurarea bisericii cu sicriul celui adormit `ntru Domnul, P\rintele Arhimandrit Timotei Aioanei, delegatul Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a citit mesajul ~nt=ist\t\torului Bisericii noastre, intitulat
„Ctitor de biserici, stare] harnic [i
p\stor evlavios - arhimandritul
Zenovie Ghidescu (1919-2014)“.
A urmat apoi cuv=ntul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului:
„Cu adev\rat a fost un p\rinte
rug\tor [i harnic, care a adunat `n
jurul s\u mul]ime de credincio[i,
dar [i de monahi [i preo]i. A fost
o pild\ vie, a[ez=nd `n inima sa,
`n sufletul s\u [i `n pa[ii vie]ii
sale numai calea adev\rului, a
credin]ei, a drept\]ii [i a vie]uirii
celei adev\rate“.
~n cuv=ntul s\u, P\rintele Zenovie Grigore, stare]ul M\n\stirii
Nechit, a relatat cum au fost ultimele momente din via]a p\m=n-
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teasc\ a cuviosului p\rinte trecut
la Domnul.
Ultimul care a luat cuv=ntul a
fost Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, IPS Teofan, care a subliniat c\ r=vna pentru casa lui
Dumnezeu l-a „m=ncat“ [i „mistuit“ pe p\rintele Zenovie Ghidescu: „Drumul p\rintelui Zenovie `n aceast\ via]\ poate fi definit `n cuvintele scripturistice:
«R=vna casei Tale m-a m=ncat»,
«r=vna casei Tale m-a mistuit» [i
«r=vna pentru Tine, Doamne, m-a
`nfl\c\rat». R=vna casei lui Dumnezeu l-a «m=ncat» pe p\rintele
Zenovie [i pentru mul]imea de
ucenici pe care i-a avut `n diferite
momente ale vie]uirii sale monahale; spre exemplu, 8 ucenici
a g\sit c=nd a venit la Schitul
Nechit, vreo 28 a l\sat `n momentul `n care a trebuit s\ p\r\seasc\ ob[tea `n anul 1959, `n
urma decretului comunist. R=vna
casei lui Dumnezeu l-a «m=ncat»
pe p\rintele [i `n ceea ce prive[te
sfintele slujbe; iubea rug\ciunea
[i petrecea 10 ore zilnic la sfintele slujbe, `mpreun\ cu monahii
[i cu credincio[ii“.
Sicriul cu trupul celui adormit
a fost purtat de p\rin]i stare]i `n
sunet de clopot `n jurul bisericii,
dup\ care a fost depus `n morm=ntul s\pat `n curtea a[ez\m=ntului monahal, `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii de veci. 
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