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Familia Bisericii [i “biserica de acas\”
– o sintez\ a activit\]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n anul 2015
Pe 27 februarie, la Centrul
de Conferin]e Providen]a din
Ia[i, s-au desf\[urat lucr\rile
[edin]ei anuale de lucru a
Adun\rii Eparhiale a Arhiepis copiei Ia[ilor. Întrunit\
sub pre[edin]ia IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, acest organism statutar a examinat [i
aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului
Eparhial, execu]ia bugetar\
pe anul 2015 [i bugetul
epar hiei pentru anul 2016.
{edin]a a fost precedat\ de
slujba Sfintei Liturghii. La
[edin]\ au mai participat,
al\turi de membrii Adun\rii
Eparhiale, [i reprezentan]i ai
m\n\stirilor, ai protopopiatelor, ai [colilor teologice din
eparhie [i ai unor funda]ii
sau asocia]ii care func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea Arhiepiscopiei Ia[ilor. V\ prezent\m, mai jos, o sintez\ `n date [i `n cifre a activit\]ii Arhiepiscopiei Ia[ilor `n 2015.

P

entru Biseric\, familia nu
este un subiect oarecare,
ci este `nsu[i fundamentul pe care se cl\de[te via]a
noastr\ `n Dumnezeu. ~nc\ dintru `nceput, omul a fost creat ca
o familie format\ din b\rbat
(Adam) [i femeie (Eva), iar rela]ia
Domnului cu Biserica Sa este
una a c\rei analogie o reprezint\
taina nun]ii (cf. Ef. 5, 22-32).
Prima minune f\cut\ de M=ntuitorul Iisus Hristos a fost cea de la
nunta din Cana Galileii, iar ~mp\r\]ia cerurilor este asem\nat\
„omului `mp\ratului care a f\cut
nunt\ fiului s\u” (Mt. 22, 2).
Dup\ Cincizecime, pe m\sur\
ce cre[te num\rul comunit\]ilor
de cre[tini, cuv=ntul „biseric\”
devine chiar un sinonim pentru
familia cre[tin\. Sf=ntul Apostol
Pavel, pomenind pe Priscila [i pe
Acvila, vorbe[te de „biserica din

casa lor” (Rom. 16, 5 [i I Cor. 16,
19).
A[a cum o familie este condus\ de „capul casei”, tot a[a [i Biserica, v\zut\ ca Trupul al c\rei
Cap este ~nsu[i Hristos, este `ndru mat\ pe p\m=nt de cei ce
poart\ responsabilitatea de episcopi. Ei p\storesc, `n numele [i
cu harul lui Dumnezeu, familia
cea mare a unei eparhii, exercit=nd trei slujiri: `nv\]\toreasc\,
sfin ]itoare [i conduc\toare. ~n
vir tutea acestei chem\ri a lui
Dumnezeu, `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 205
parohii, respectiv 72 de m\n\stiri [i schituri din eparhie [i au
s\v=r[it slujba de sfin]ire, de resfin]ire [i de punere a pietrei de
temelie la 30 de biserici. Anul
trecut au fost hirotoni]i `ntru diacon 17 candida]i, iar `ntru preot
21 candida]i. De asemenea, itinerariul pastoral al celor doi ierarhi a inclus [i vizite la [coli
teologice, numeroase audien]e,
`nt=lniri cu autorit\]ile locale sau
prezen]a la diferite evenimente,
participarea la [edin]e ale Sf=n-
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tului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, ale Sinodului Mitropoli tan, ale Permanen]ei Con si liului eparhial [i ale Consiliului
eparhial.

Parohia [i m\n\stirea –
familii duhovnice[ti

C

omuniunea care se creeaz\ `ntre credincio[ii
din Biseric\ este una de
tip familial. Imediat dup\ Pogor=rea Duhului Sf=nt, cele „ca la
trei mii de suflete” botezate au
adop tat un mod nou de via]\,
care nu a mai fost `nt=lnit `n istorie, c\ci „to]i cei ce credeau erau laolalt\ [i aveau toate de
ob[te. {i `[i vindeau bunurile [i
averile [i le `mp\r]eau tuturor,
dup\ cum avea nevoie fiecare”
(Fapte 2, 44-45). A[adar, tr\iau
ca o familie l\rgit\ cu mult fa]\
de num\rul obi[nuit de membri
pe care-i cuprindea casa cuiva.
Ulterior, acest tip de comunitate
a devenit unul specific ob[tilor
monahale. La nivelul Eparhiei
Ia[ilor exist\ 98 de astfel de
a[ez\minte monahale, dintre
care 64 de m\n\stiri [i 34 de
schi turi, `n care se nevoiesc
1.861 vie]uitori (747 monahi [i
1.114 monahii). Anul trecut, au
fost aprobate 40 tunderi `n
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monahism [i 22 rasoforii, care s-au
f\cut `n ob[tile monahale din
Arhiepiscopia Ia[ilor, `nregistr=ndu-se, `n aceste pridvoare ale
Raiului, [i 50 de noi `nchinovieri
(20 de fra]i [i 30 de surori au
primit binecuv=ntare de a face
parte din ob[tile unor m\n\stiri).
Totodat\, Sectorul Exarhat s-a
implicat activ [i `n facilitarea
unui sprijin financiar acordat de
c\tre Centrul eparhial unui
num\r de 22 de m\n\stiri [i
schi turi ce s-au confruntat cu
dificult\]i materiale.
Nici atunci c=nd cre[tinii au
`nceput s\ aleag\ vie]uirea `n
comunit\]i monastice, caracterul
de familie nu s-a pierdut; dimpotriv\, a c\p\tat sensuri profund
duhovnice[ti. A[a se face c\, mai
ales `n mediul monahal, dar [i `n
general, `n limbajul bisericesc,
folosim termeni `mprumuta]i din
sfera familiei, cum ar fi p\rinte
duhovnicesc, mam\ sau maic\
duhovniceasc\, frate [i sor\, fiu
[i fiic\ duhovniceasc\. Chiar
dac\ dup\ perioada de `nceput a
cre[tinismului comunit\]ile de
cre[tini nu au mai fost organizate
`n ob[ti, ci `n familii separate, ele
aveau totu[i con[tiin]a aparte nen]ei la familia mare a Bisericii.
Este ceea ce `l determin\ pe Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur s\ numeasc\ familia ca fiind nimic altceva
de c=t „biserica de acas\”
(„ecclesia domestica”). Mai multe familii cre[tine alc\tuiesc o
parohie, care este un fel de verig\ intermediar\ `ntre o cas\ de

cre[tini [i familia cea mare a
`ntregii Biserici.
Arhiepiscopia Ia[ilor cuprindea, la finalul anului 2015, conform datelor consemnate de
Sectorul administrativ bisericesc,
1.207 parohii [i 10 filii, grupate
`n 13 protopopiate, `nsum=nd
1.162 preo]i la parohii. Activitatea administrativ-bisericeasc\ a
Arhiepiscopiei Ia[ilor a urm\rit,
[i `n anul precedent, intensificarea comuniunii `n Biseric\, lucrare ce a fost posibil\ [i prin activitatea celor 3.497 ostenitori,
angaja]i `n unit\]ile de cult [i
subunit\]ile Centrului eparhial
aflate pe raza celor trei jude]e –
Ia[i, Boto[ani [i mare parte din
Neam] –, din teritoriul canonic
al eparhiei, persoane care [i-au
desf\[urat activitatea cu sprijinul
nemijlocit al credincio[ilor din
parohii, al slujitorilor din m\n\stiri sau al altor institu]ii biserice[ti.
Comunit\]ile parohiale nu
sunt doar entit\]i desenate administrativ, ci trupuri a c\ror via]\
este hr\nit\ de Sf=nta Euharistie.
C\ci, a[a cum Taina C\s\toriei
consfin]e[te unirea b\rbatului [i
a femeii `ntr-un singur trup, tot
a[a `ntr-o parohie [i `n Biseric\,
`n general, credincio[ii devin
m\dulare vii [i parte a Trupului
Domnului, prin `mp\rt\[irea cu
Sfintele Taine. Ei sunt chema]i la
o familiaritate cresc=nd\ cu Hristos, spre a deveni [i ei „casnici ai
lui Dumnezeu” (Ef. 2, 19). Acestora, pe care-i cinstim ca sfin]i,
noi le c\ut\m tov\r\[ia [i `i ru-

g\m s\ mijloceasc\ pentru noi
`naintea Preasfintei Treimi. ~ntre
momentele de bucurie duhovniceasc\ din 2015 ale Arhiepiscopiei Ia[ilor, prilejuite de proximitatea sfin]ilor, amintim aducerea
la Ia[i, `n zilele s\rb\torii Sfintei
Parascheva, de la M\n\stirea Simonospetra din Muntele Athos,
a cinstitelor moa[te ale Sfintei
Mironosi]e [i ~ntocmai cu Apostolii Maria Magdalena [i, cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, de la Sf=nta
Patriarhie, a moa[telor Sf=ntului
Ierarh Ioan Gur\ de Aur.

Copiii [i tinerii – ml\di]e
din Vi]a numit\ Hristos

P

rin botez se face `nfierea
noastr\, devenim fii [i
fiice ale lui Dumnezeu.
A[a cum p\rin]ii se `ngrijesc s\
dea copiilor lor o educa]ie, str\duindu-se s\ le asigure un loc [i
un viitor `n societate, tot a[a [i
Biserica se `ngrije[te s\ transmit\
fiilor s\i, din perspectiv\ eshatologic\, `nv\]\tura cea m=ntuitoare. Ceea ce la `nceput se f\cea
prin predic\ [i catehizare, ulterior a ajuns s\ se extind\ prin lucrarea [colilor teologice. ~n acest
domeniu exist\ `ns\ o str\danie
permanent\ de a nu reduce actul
educa]ional la o simpl\ transmitere de cuno[tin]e, ci la o continu\ cre[tere `n Hristos Domnul,
la o p\rt\[ie mai deplin\ la via]a
Preasfintei Treimi.
Iubitori de Dumnezeu [i de
`nv\]\tura Sa, `n anul universitar
2014-2015, la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i au fost `nscri[i la
cursuri 1.092 de studen]i, dintre
care 42 la Doctorat. Au ob]inut
titlul de licen]iat 144 candida]i,
94 de studen]i au absolvit masteratul [i au fost acordate 5 titluri
de doctor. Din num\rul total de
stu den]i, masteranzi [i docto ranzi, 22 au fost din afara grani]elor ]\rii. De asemenea, `n cele
[ase seminarii teologice, `n care
au activat 139 de profesori, au
fost [colariza]i 1.041 elevi.
Colegiul „Sf=ntul Nicolae” a
oferit 90 de locuri de cazare studen ]ilor Facult\]ii de Teologie ð
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ð „Dumitru St\niloae”. ~n cadrul
celor 10 comisii `n care ace[ti tineri `[i desf\[oar\ activitatea, s-au
pus `n practic\ 25.000 de ore de
voluntariat [i peste 100 de activit\]i/proiecte. Cele trei nominaliz\ri [i premiul de la Gala Na]ional\ a Voluntarilor de la Bucure[ti aduc un plus de `mplinire
membrilor acestui Colegiu.
{i pentru studen]i, dar [i pentru to]i cei pasiona]i de lectur\
cre[tin\, pe parcursul anului
2015 au intrat `n fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru
St\niloae” un num\r de 1.704
vo lume, care au fost inven ta riate, astfel `nc=t fondul total existent la sf=r[itul anului trecut se
ridica la 129.087 de volume,
dintre care 79.936 sunt prelucrate informatic.
Copiii sunt darul lui Dumnezeu nu doar pentru familie, ci [i
pentru `ntreaga Biseric\. Domnul
ne `ncredin]eaz\ aceste suflete
curate [i cere de la noi purtare
de grij\ pe m\sur\. Este foarte
important `n ce duh sunt crescu]i
copiii no[tri, Apostolul Pavel adre s=ndu-ne peste veacuri `n demnul: „Voi, p\rin]ilor, nu `nt\r=ta]i la m=nie pe copiii vo[tri, ci
cre[te]i-i `ntru `nv\]\tura [i certarea Domnului” (Ef. 6, 4).
Poate cea mai important\ provocare a anului 2015 a constituit-o campania de sus]inere a orei
de religie la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, concretizat\ `n gestionarea `nscrierii unui procent
de 93,75% din totalul de elevi
din jude]ele Ia[i, Boto[ani [i
Neam] (213.824 elevi din
228.055), campanie sus]inut\
mai ales prin `nfiin]area [i organizarea de filiale ale Asocia]iei
P\rin]i pentru Ora de Religie
(APOR) `n cele trei jude]e ale
eparhiei. Tot anul trecut a ob]inut personalitate juridic\ [i Asocia]ia Profesorilor de Religie din
Jude]ul Ia[i (Pro Relis). ~n jude]ele din Arhiepiscopia Ia[ilor, disciplina Religie a fost predat\, `n
anul [colar 2014-2015, de 766
de cadre didactice. La {coala
„Varlaam Mitropolitul”, cursurile
au fost frecventate de 97 de
elevi, iar la Gr\dini]a „Bunavestire” au fost `nscri[i 115 copii.

Grija pentru o educa]ie s\n\toas\ a copiilor s-a reflectat [i `n
aten]ia acordat\ p\rin]ilor acestora, Funda]ia „Varlaam Mitropolitul”, `mpreun\ cu partenerii s\i,
organiz=nd anul trecut edi]iile IX
[i X ale conferin]elor„Ai copil.
~nva]\ s\ fii p\rinte!”.
Biroul de catehizare din cadrul Sectorului `nv\]\m=nt al Arhiepiscopiei Ia[ilor a continuat,
`n anul 2015, proiectul catehetic
„Hristos `mp\rt\[it copiilor” `n
toate cele 13 protopopiate, prin
implicarea copiilor `n activit\]i
precum concerte de colinde,
pelerinaje, tabere sau ac]iuni caritabile. Acest Birou a organizat
[i o sesiune de preg\tire a preo]ilor, privitoare la modul `n care
se face o catehez\, veghind [i la
sus]inerea de cateheze la nivelul
cercurilor pastorale din eparhie,
adresate tuturor categoriilor de
v=rst\. ~n afara activi t\ ]ilor
curente, Sectorul `nv\]\ m=nt a
organizat sau a sus]inut anul trecut o serie de evenimente cum
ar fi ateliere de formare, simpozioane sau manifest\ri de promovare a muzicii biserice[ti.

Cuv=ntul care aduce
comuniune

A

t=t `n educa]ia cre[tin\ a
copiilor [i a tinerilor, c=t
[i pentru credinciosul de
orice v=rst\, este esen]ial\
raportarea la cuv=ntul lui Dumnezeu din Scripturi, a[a cum a
fost el t=lcuit [i transmis peste
veacuri de Sfin]ii P\rin]i. Aceast\
paternitate duhovniceasc\ ne
c\l\uze[te `n toat\ lucrarea
cultural-misionar\ din Biseric\.
O carte, o c=ntare bisericeasc\,
o icoan\ tip\rit\ sau o emisiune
cre[tin\ transmis\ la radio sau la
TV reprezint\ tot at=tea `ntrup\ri
ale modului `n care m\rturisim
pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a
zis: „Oricine va face voia lui
Dum nezeu, acesta este fratele
Meu, [i sora Mea, [i mama Mea”
(Mc. 3, 35). Astfel de activit\]i au
fost realizate, `n 2015, de c\tre
Sectorul cultural [i comunica]ii
media al Arhiepiscopiei Ia[ilor
prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.
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Editura [i Tipografia Doxologia au publicat un num\r de 103
c\r]i reprezent=nd nout\]i editoriale. Pe parcursul anului 2015,
Editura Doxologia a participat la
11 t=rguri de carte, unde a ob]inut 3 premii, a organizat lans\ri
pentru 11 noi apari]ii editoriale [i
6 conferin]e sau alte tipuri de
evenimente care au suscitat interes `n jurul c\r]ilor editate, 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 canoni c\ a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, dar [i alte publica]ii,
15 `n total. Prin efortul acestei
imprimerii a fost editat, `ntr-un
tiraj de 110.000 de exemplare, [i
un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veni]i `n Ia[i cu
prilejul hramului Sfintei Parascheva.
Departamentul Doxologia
Media, responsabil de `ntreaga
activitate mediatic\ a Centrului
Eparhial Ia[i, a continuat dezvolta rea portalului doxologia.ro,
acesta `nregistr=nd, de-a lungul
anului 2015, o medie de 24.779
de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatic\, Doxologia Media a realizat [i
`ntre]inut saituri sau aplica]ii
pentru alte unit\]i ale Centrului
eparhial.
Edi]ia de Moldova a „Ziarului
Lumina” a avut, `n anul 2015, o
medie de aproximativ 2.830 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 eveni men te cultural-biserice[ti, pre cum [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, `nregistrarea [i difuzarea pe doxologia.ro, de conferin]e, predici ori evenimente,
furnizarea de materiale pentru
jurnalele de [tiri ale Trinitas TV,
dar a realizat [i trei emisiuni s\pt\m=nale: „Pridvoarele credin]ei” ð
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ð (difuzat\ pe TVR Ia[i [i, o dat\ la
cinci s\pt\m=ni, pe TVR3), „Lumi na Ortodoxiei” (difuzat\ de
Ia[i TV Life) [i „Ferestre c\tre
suflet” (difuzat\ de TeleM Ia[i).
~n 2015, [i alte persoane sau
institu]ii din Arhiepiscopia Ia[ilor
au avut colabor\ri cu televiziuni
locale pentru realizarea a cinci
emisiuni, difuzate de TeleM Boto[ani, SOMAX TV Boto[ani,
TeleM Piatra Neam], Tele Moldova/Prima TV Ia[i sau Televiziunea Neam] (TVN).
Sub egida Serilor Doxologia,
anul trecut au fost organizate o
serie de evenimente cu invita]i
din ]ar\ [i din str\in\tate, piesa
de teatru „~ntoarcerea zidarului”,
bazat\ pe legenda „Me[terului
Manole”, fiind oferit\ spectatorilor din Ia[i.

Iubirea `ntrupat\ `n
slujirea aproapelui

C

el ce dore[te s\ fac\
par te din familia lui
Dumnezeu, s\ se `mp\rt\ [easc\ de iubirea Lui, nu o
poate face dec=t iubind pe to]i
ceilal]i oameni. Este ceea ce ne
`nva]\ Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Ioan: „Dac\ zice cineva:
iubesc pe Dum ne zeu, iar pe
fratele s\u `l ur\[te, min cinos
este! Pentru c\ cel ce nu iube[te
pe fratele s\u, pe care l-a v\zut,
pe Dumnezeu, pe Care nu L-a
v\zut, nu poate s\-L iubeasc\” (I In
4, 20). Iubirea pentru ceilal]i a
luat, `nc\ de la `n ceputurile
Bisericii, forma concret\ a slujirii, prin numirea celor [apte diaconi r=ndui]i „s\ slujeasc\ la
mese” (cf. Fapte 6, 2), prin „cercetarea orfanilor [i a v\duvelor
`n necazurile lor” (Iac. 1, 27),
prin „str=ngerea de ajutoare” (cf.
Rom. 15, 26; I Cor. 16, 1) pentru
comunit\]ile s\race.
Opera social\ [i medical\ a
fost coordonat\ de Sectorul pentru asisten]\ social\ [i medical\
[i a fost `mplinit\ 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\,

a cantinelor sociale, a centrelor
pentru copii [i b\tr=ni etc.
Misiunea social-medical\ s-a
desf\[urat, de-a lungul anului
2015, mai ales pe trei mari direc]ii:
1) Activitatea filantropic\ a
parohiilor, m\n\stirilor [i a preo]ilor misionari din unit\]i bugetare poate fi cuantificat\ `n servicii
de tip cantin\ social\, centru de
zi, `n beneficii financiare [i materiale, `n hran\ pentru pelerinii
Hramului Sfintei Parascheva [i
al te le. Au fost asista]i peste
120.000 de beneficiari, utiliz=ndu-se un buget de 4.070.897 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, au oferit servicii sociale prima re [i specializate pentru
16.728 de beneficiari, utiliz=ndu-se un buget total de
13.477.692 lei. ~n cadrul acestor
forme de interven]ie social\,
Fondul „P\storul cel Bun” a fost,
[i `n anul 2015, o surs\ de sprijin
pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului `n dificultate [i pentru unit\]ile de cult cu obiective `n construc]ie. ~n anul precedent, contribu]ia Centrului eparhial pentru
acest fond a fost de 1.038.557
lei, iar o parte dintre parohii, ale
c\ ror posibilit\]i materiale au
permis acest lucru, au contribuit
cu suma de 158.730 lei.

3) ~n anul 2015, Spitalul
Providen]a, care are o capacitate
de 102 paturi, cu un bloc operator cu dou\ s\li [i nou\ specialit\]i, a asigurat asisten]\ medical\
prin activitatea a 113 cadre medicale angajate [i 12 medici colaboratori, iar Policlinica Providen]a a beneficiat de competen]a a peste 61 de cadre medicale
[i a oferit servicii de s\n\tate `n
24 de specialit\]i medicale. Funda]ia Medical\ Providen]a a oferit servicii socio-medicale clinice
[i paraclinice `n regim gratuit,
precum [i servicii medicale cu
plat\, promov=nd medicina de
tip cre[tin, „de bun\ credin]\”,
cultiv=nd solidaritatea `n fa]a
suferin]ei. Servicii medicale gratuite au fost oferite prin intermediul celor [apte unit\]i medicale:
Spitalul „Providen]a” [i Policlinica „Providen]a” – ambulatoriu
integrat al spitalului, cu dou\
cabinete stomatologice, Funda]ia
Medical\ „Providen]a”, Cabinetul medical din cadrul Filialei de
la Micl\u[eni a funda]iei medicale, dar [i prin unit\]ile medicale din teritoriu, respectiv prin cabi netele de medicin\ general\
de la m\n\stirile Agapia, V\ratec
[i Paltin din jude]ul Neam]. Pe
l=ng\ activitatea medical\, `n
contract cu CAS Ia[i [i `n regim
de coplat\ de la pacien]i, activita tea caritativ\ a utilizat un
buget de 439.106 lei, pentru
3.590 de beneficiari.
Dac\ ar fi s\ cumul\m cele
trei sume amintite mai sus, prin ð
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ð care s-a acordat sprijin unor persoane, comunit\]i sau institu]ii,
ob]inem un total de 17.987.695
lei, ce se constituie `ntr-o oglind\
financiar\ a tuturor ac]iunilor
filantropice desf\[urate de c\tre
unit\]i ale Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n anul 2015.
La aceste ac]iuni filantropice
s-au mai ad\ugat [i alte ac]iuni
similare, derulate prin alte institu]ii eparhiale. Prin contribu]ia
ocoalelor silvice biserice[ti din
Neam], Ia[i [i Bac\u, au beneficiat `n mod gratuit de material
lemnos un num\r de 290 de
beneficiari. Volumul total de
mas\ lemnoas\ oferit `n cursul
anului 2015 a fost de 13.767,46
mc, cu o valoare total\ a
contribu]iei de 2.539.549 lei.
Evident, s-a prezentat doar
ceea ce s-a putut cuantifica, dar
la aceasta se adaug\ acea milostenie ne[tiut\ dec=t de cel ce d\ruie[te [i cel ce prime[te, `n m\n\stiri sau `n parohii, ori la nivelul fiec\rui credincios `n parte.
Important este ca toat\ lucrarea
filantropic\ a eparhiei [i a fiec\rei comunit\]i sau a fiec\rei persoane `n parte s\ se fac\ purt=nd
`n inim\ mereu icoana fratelui
aflat `n nevoie. {tim c\, la ~nfrico[\toarea Judecat\, Domnul se
va identifica cu „ace[ti fra]i ai
S\i, prea mici” (cf. Mt. 25, 3146). A[adar, este nevoie s\ ne
str\duim a avea un compor ta ment fr\]esc, ca `n familie, fa]\
de to]i cei afla]i `n necazuri, pentru a putea [i noi locui `n casa
Tat\lui ceresc, acolo unde „multe loca[uri sunt” (In 14, 2).

Misiunea de a c\l\uzi
`ntru Via]\

M

isiunea Bisericii `n lume nu are nimic de a
face cu ideea de racolare a c=t mai multor adep]i, ci
ea este dragoste r\sp=ndit\ `n lume spre a cuprinde, mai ales `n
rug\ciune, pe fiecare fiu al lui
Dumnezeu, mai ales pe cel risipitor. De aceea, la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, chiar dac\ toate
unit\]ile biserice[ti sunt implicate, direct sau indirect, `n aceast\
lucrare, exist\ un sector dedicat

`n exclusivitate acestei activi t\]i, Sectorul de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\. Prin
intermediul acestui sector, au
fost organizate conferin]ele preo]e[ti semestriale, av=nd ca te m\: „Parohia – adunare euharisti c\ [i spital duhovnicesc”. La
cea mai mare parte dintre conferin]e, preo]ii au participat al\turi
de so]iile lor, fiind `nregistrate
peste 700 de familii de preo]i
prezente la aceste `ntruniri.
Dintotdeauna, Biserica [i fiii
s\i au fost „ur=]i de lume” (cf. In
15, 19). ~n zilele noastre `ns\, nu
doar familia Bisericii, ci [i familia propriu-zis\ este `n real
pericol. A[a cum se poate lesne
constata, realitatea de zi cu zi
este una din ce `n ce mai nefavorabil\ acestei entit\]i vitale [i
pentru na]iunea rom=n\, [i pentru Biseric\. De aceea, devine o
prioritate absolut\ pentru noi to]i
identificarea tuturor mijloacelor
[i mecanismelor posibile – de
ordin legislativ, sociale, financiare, educa]ionale etc. – ce pot fi
activate `n ap\rarea [i `n sprijinirea familiei. La nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor, aceast\ lucrare
se `mpline[te [i prin Departa mentul Pro Vita. Acest departament a contribuit la crearea unei
re]ele de preo]i dedica]i activit\]ilor Pro Vita, la nivelul `ntregii
eparhii, [i s-a implicat `n campanii de informare a tinerilor despre riscurile avortului `n [coli [i
`n licee, beneficiari fiind 1.000
de elevi. Prin programul de
solidaritate pentru familia cu
mul]i copii – Sf. Stelian, au fost
ajutate 140 de familii cu opt [i
peste opt copii. ~ntre activit\]ile
de anul trecut se num\r\ [i implementarea cursului de „Educa]ie pentru o dezvoltare s\n\toas\
a adolescentului”, acreditat de
Ministerul Educa]iei Na]ionale [i
Cercet\rii {tiin]ifice, respectiv organizarea a dou\ Mar[uri pentru
via]\ [i pentru familie, `nsum=nd
peste 5.000 de participan]i. De
asemenea, s-a `nfiin]at o linie tele fonic\ cu apelare gratuit\
pentru femeile `ns\rcinate aflate
`n dificultate [i s-au sprijinit material, g\zduit [i consiliat 22 de
femei aflate `n risc de avort.
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A[a cum un copil se na[te din
p=ntecele mamei, tot a[a omul
cel nou se na[te din p=ntecele
cristelni]ei sau al baptisteriului,
adic\ prin botezul cel „din ap\ [i
din duh” (cf. In. 3, 5). P\rin]ii nu
au doar responsabilitatea na[terii
de prunci, ci [i pe cea a cre[terii
lor [i a integr\rii lor `n familia
Bisericii. ~n felul acesta, copiii se
vor raporta corect [i la societate,
pentru c\ via]a duhovniceasc\
constituie suportul adecvat al
unei sociabilit\]i s\n\toase. Cei
ce formeaz\ o familie cre[tin\
sunt, `n viziunea scriitorului bisericesc Clement din Alexandria,
„o singur\ biseric\, o singur\
via]\ de cur\]ie”; iar „cei care au
comun\ via]a, au comun [i harul; [i comun\ le este [i m=ntuirea, comun\ le este lor [i virtutea [i vie]uirea” (Pedagogul, II,
10, 2). La exersarea [i `nt\rirea
vie]uirii `n comun, dincolo de
sfera familiei sau a parohiei, au
lucrat, [i `n 2015, diferitele depar tamente sau asocia]ii din
cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\.
Departamentul Tabere a organizat, `n total, 15 serii s\pt\m=nale de tabere, precum [i nou\
serii de var\ ale proiectului misio nar `n parohii „Tab\ra din
pridvorul satului”. ~n total, taberele au g\zduit 1.859 de copii [i
tineri. Centrul de tineret „Vestitorii
Bucuriei” din B\l]\te[ti a organizat, de asemenea, tabere, simpozioane, colocvii, excursii, ateliere de crea]ie sau programe de
recuperare medical\ pentru peste 1.200 de pelerini sau pacien]i.
Departamentul de tineret [i
Misiune `n universit\]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, care a `mplinit, `n 2015, 25 de ani de la `nfiin]are sau Asocia]ia Tinerilor Ortodoc[i Rom=ni – care anul trecut [i-a crescut num\rul de filiale existente la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor (`n prezent, exist\
18). Mai men]ion\m, din lista
organiza]iilor ce func]ioneaz\ cu
binecuv=ntarea Arhiepis co piei
Ia[ilor, [i asocia]ii pre cum So cietatea Ortodox\ a Femeilor ð
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Rom=ne – Ia[i [i Centrul de Formare [i Consiliere „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, acesta
din urm\ cu activit\]i de consiliere mai ales a persoanelor cu
adic]ii sau codependen]e. La nivelul Eparhiei Ia[ilor func]ioneaz\, cu binecuv=ntare arhiereasc\, un num\r total de 28 de asocia]ii [i funda]ii.
Departamentul de misiune
extern\ a sprijinit financiar doi
preo]i ortodoc[i din Tanzania, iar
pentru fra]ii rom=ni de peste Prut
s-au organizat pelerinaje `n ]ar\
[i s-a oferit sprijin financiar, `n
vederea particip\rii la Tab\ra
„Floare de col]”. S-au sus]inut seminarii de formare [i conferin]e
pentru rom=nii din Republica
Moldova [i Spania.
~n sprijinul acestor departa mente, dar [i al altor unit\]i ale
Centrului eparhial, Departamentul Statistic\ [i Cercetare culege
[i ofer\ acele informa]ii care s\
ajute la a percepe `n mod c=t
mai adecvat realitatea de pe teren, oferind instrumente care s\
ghideze interven]ia Bisericii
acolo unde sunt sesizate probleme, disfunc]ionalit\]i sau oportunit\]i pastoral-misionare. Tot
spre revigorarea vie]ii autentice,
comunitare, lucreaz\ [i Departamentul Tradi]ii, care aduce la lumi n\ [i vorbe[te lumii despre
valoroasele mo[teniri etnografice
ale poporului rom=n.
~nc\ de dinainte de na[tere, M=ntuitorul a fost, al\turi de Maica Sa

[i de Dreptul Iosif, tat\l adoptiv,
un adev\rat pelerin. Nici dup\
na[terea Sa din Betleem nu a
avut odihn\ pentru c\, la scurt
timp, a trebuit s\ fug\ `n Egipt de
furia regelui Irod, uciga[ul de
prunci nevinova]i. C=nd a crescut, M=ntuitorul S-a num\rat
apoi printre pelerinii care mergeau anual la Ierusalim, cu familia. {i noi avem aceast\ chemare
de pelerin `n inima noastr\ [i, nu
de pu]ine ori, `ncerc\m senti mentul c\ Dumnezeu ~nsu[i ne
`nso]e[te [i ne poart\ pa[ii c\tre
locuri sfinte sau din care avem a
dob=ndi lucruri folositoare pentru m=ntuire.
~n anul care s-a `ncheiat, Centrul de Pelerinaj „Sf=nta Parascheva” a organizat, `n ]ar\ [i `n
str\in\tate, un num\r de 76 peleri naje, `nsum=nd 2.551 de
pelerini. Pelerinii care au fost, la
r=ndul lor, 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=ntul Daniil Sihastrul” de la Dur\u
sau Centrul Social-Cultural „Sf=ntul Ilie” de la Micl\u[eni. Au
existat [i alte activit\]i dec=t cele
strict bi serice[ti c\tre care s-a
deschis Eparhia Ia[ilor. {i `n anul
precedent, Sectorul de conferin]e a g\zduit, spre exemplu, `n
spa ]iul modern [i generos al
Centrului de Conferin]e Provi den]a, activit\]i cultural-educa-

]ionale, dar [i reuniuni medicale
sau concerte ale unor coruri.

Lumin\ din
f\clia ostenelilor

D

in punct de vedere
cre[tin, problema famili ei nu este doar o
chestiune de ordin social sau de
alt\ natur\, ci este una ce ]ine de
esen]a credin]ei. Sf=ntul Apostol
Pavel are un cuv=nt categoric `n
acest sens: „Dac\ `ns\ cineva nu
poart\ grij\ de ai s\i [i mai ales
de casnicii s\i, s-a lep\dat de
credin]\ [i este mai r\u dec=t un
necredincios” (I Tim. 5, 8). „Mai
r\u dec=t un necredincios” `nseamn\ c\ e mai r\u dec=t cel ce
apostaziaz\, adic\ cel ce se leap\d\ de Hristos! Grija aceasta
`nseamn\, `n contextul acestei
afirma]ii a Sf=ntului Apostol Pavel,
mai ales o grij\ material\, o preocupare concret\ pentru a asigura
cele necesare traiului. Acesta este
motivul pentru care Biserica are [i
activit\]i aduc\toare de venit, precum lucreaz\ cineva spre a-[i asigura cele necesare traiului s\u [i
al familiei sale.
Centrul Eparhial Ia[i, prin intermediul Sectorului economicfinanciar sau al Sectorului agricol [i silvic, precum [i al altor
entit\]i de profil economic de
care este responsabil, a sus]inut,
din punct de vedere material, o
serie de activit\]i misionare, educative, filantropice sau culturale ð
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Proiecte [i perspective

A

ale unor subunit\]i sau ale unor
funda]ii ce func]ioneaz\ cu binecuv=ntarea Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei.
Activitatea silvic\ s-a desf\[urat prin Ocoalele Silvice Biserice[ti Ia[i, Neam] [i Bac\u din
cadrul Asocia]iei Silvice Biserice[ti Ia[i, unitate tutelat\ de Arhiepiscopia Ia[ilor. ~ntregul profit
ob]inut din activitatea economic\ a ocoalelor silvice sau rezult=nd din cea agricol\ a fost direc]ionat c\tre sus]inerea operei
pastoral-misionare, social-filantro pice [i medical-caritative a
Bisericii, conform Statutului Asocia]iei Silvice Biserice[ti Ia[i [i
prevederilor din Codul Fiscal. O
important\ surs\ de sus]inere a
acestor tipuri de activit\]i men]ionate a constituit-o [i valorificarea lum=n\rilor produse de
Fabrica de lum=n\ri Albina a
Centrului eparhial.
{i Libr\riile mitropolitane
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva” au
oferit, din veniturile lor, o consistent\ sus]inere a activit\]ilor
specifice Bi sericii. Acestea,
`mpreun\ cu Depozitul de carte
[i obiecte de cult ,,Sf=ntul 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\
acolo unde era nevoie de ele,
adic\ `n biserici [i `n casele credincio[ilor. Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultan]\ [i sprijin `n elaborarea [i depunerea de proiecte
care s\ atrag\ fonduri europene,

solicit\rile de finan]are fiind ale
unor subunit\]i din Arhiepiscopia Ia[ilor. Principala preocupare
a Sec to rului fonduri externe a
constituit-o, [i anul trecut, buna
desf\[urare a proiectului „Valorificarea turistic\ a ansamblului
mitropolitan din Ia[i”, `n curs de
finalizare.
Ceea ce este casa pentru o
familie, reprezint\ un l\ca[ de
cult pentru o comunitate cre[tin\
(parohie sau m\n\stire). Ea se
nume[te „casa Domnului” pentru c\ biserica este locul prin excelen]\ de `nt=lnire a noastr\ cu
harul lui Dumnezeu, rev\rsat
prin mijlocirea sfintelor slujbe.
De aceea, este fireasc\ [i aceast\
preocupare a Bisericii, de a asigura un spa]iu corespunz\tor din
punct de vedere liturgic, demn
de aceast\ virtute sfin]itoare.
Sectorul patrimoniu [i con struc ]ii biserice[ti al Arhie pis copiei Ia[ilor a avut rolul de a
co ordona [i a supraveghea `n treaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut fiind
`nregistrate un num\r total de
437 de [antiere de construc]ie,
restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de impor tant\ pentru bunul mers al
lucrurilor `n acest domeniu au
avut-o Echipa „Me[terul Manole”, Atelierul de confec]ii metalice „Albina”, Centrul Mitropo litan de Cercet\ri T.A.B.O.R.,
Centrul de Cercetare [i Restaurare a Patrimoniului de Art\
Cre[tin\ „Resurrectio” [i Serviciul tehnic.
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[a cum am putut constata din considera]iile de
mai sus, „acela[i principiu care structureaz\ fiin]a Bisericii, structureaz\ fiin]a con ju gal\” (Paul Evdokimov), adic\
Dumnezeu Cel `ntreit `n Persoane. ~nc=t doar c\ut=nd s\ o `mbr\]i[\m [i s\ r\m=nem statornici `n iubirea Preasfintei Treimi,
vom avea capacitatea de a cuprinde `n inima noastr\ [i pe
fiecare om `n parte. C\ci scopul
final al existen]ei omului este
dob=ndirea unei unit\]i `n iubire;
ea se va plini dup\ cuv=ntul
Domnului, Care se roag\ Tat\lui
„ca to]i s\ fie una, dup\ cum Tu,
P\rinte, `ntru Mine [i Eu `ntru Tine, a[a [i ace[tia `n Noi s\ fie
una” (In 17, 21).
Dintre proiectele de viitor ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor, ce sunt
puse `naintea lui Dumnezeu cu
g=nd de a `nt\ri comuniunea `n
Biseric\, de a facilita, `n numele
Domnului, dialogul [i `ntrajutorarea `n lume, amintim:
– Construirea unui Centru mitropolitan de formare continu\ la
M\n\stirea Cet\]uia;
– Deschiderea unui Colegiu
pentru studentele Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae”;
– Ini]ierea [i dezvoltarea de
c\tre Editura Doxologia a dou\
colec]ii noi: Biblie. Liturghie.
Tra di]ie, respectiv Teologie [i
Ecologie;
– Reorganizarea Biroului de
Pres\ [i implementarea unei strategii de comunicare adecvate
contextului social contemporan;
– Lansarea [i administrarea
noului site web al Sectorului
social-medical Diaconia;
– Organizarea de caravane
medicale `n teritoriul Arhiepiscopiei Ia[ilor (la m\n\stiri, comunit\]i parohiale rurale [i urbane);
– Realizarea unui ghid pastoral pentru lucrul cu tinerii.
Sintez\ realizat\ de Biroul de
Pres\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, pe
baza informa]iilor furnizate de
sectoarele Centrului eparhial Ia[i
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 ianuarie – 29
februarie 2016, ~naltpreasfin ]itul P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sfânta
Treime” din localitatea Fren ciugi (Protopopiatul III Ia[i), „Sf=ntul Cuvios Antonie cel Mare” din
Ia[i, „Adormirea Maicii Dom-

nului” – Barnovschi din Ia[i, (Protopopiatul II Ia[i); „Sf=ntul Ierarh
Nicolae” – Bâcu, (Protopopiatul
III Ia[i) „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din Pa[cani, „Sfântul
Ierarh Nico lae” din Târgu
Frumos (Protopopiatul Pa[cani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele Mitropolit Teofan a vizitat

m\n\stirile: „Sfin]ii Atanasie [i
Chiril” din Copou, „Sfin]ii Trei
Ierarhi”, Cet\]uia (Ia[i), [i schiturile: „Acoper\mântul Maicii
Domnului” – B\iceni, „Sfânta
Te odora de la Sihla” – Codrii
Pa[canilor (Ia[i).

Praznicul Botezului Domnului la
Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i

D

e s\rb\toarea Botezului
Domnului, peste 1.000
de credincio[i [i-au `ndreptat pa[ii spre Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i pentru a participa la slujba de Boboteaz\ s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. ~naltul ierarh, `nconjurat
de un sobor de preo]i [i diaconi,
a s\v=r[it mai `nt=i Sf=nta [i
Dumnezeiasca Liturghie. Dup\
citirea rug\ciunii amvonului,
`ntreg soborul slujitor a ie[it pe
amplasamentul din fa]a Catedralei Mitropolitane, unde a fost s\v=r[it\ slujba Sfin]irii celei mari a
apei. „Agheasma mare prime[te
consisten]\ adev\rat\ [i `[i va
rev\rsa binecuv=ntarea ei asupra
caselor dumneavoastr\ dac\ va
fi `nso]it\ de trei lucruri: credin]\
puternic\ `n Iisus Hristos, M=ntuitorul lumii, n\dejde `n Dumnezeu

[i `n oameni – c\ci nu este nimic
mai r\u [i mai d\un\tor dec=t ca
omul s\-[i piard\ cump\tul [i
`ncrederea [i dragostea fa]\ de
Dumnezeu [i fa]\ de cei din
jurul nostru, dragoste pe care un
p\rinte al Bisericii o numea
sarea cea binecuv=ntat\ f\r\
care nici o m=ncare nu are gust.

~n acela[i timp, pentru ca apa
sfin]it\ s\ fie folositoare pentru
noi, trebuie s\ ne ferim de alte
trei lucruri, care `n general, ne
domin\ via]a: abuzul de putere,
abuzul de avere [i abuzul de
pl\cere”, le-a spus IPS P\rinte
Teofan celor prezen]i.

Rug\ciuni pentru f\uritorii Unirii Principatelor
din 1859

A

proximativ 10.000 de
persoane s-au adunat pe
24 ianuarie, `n Pia]a
Unirii din Ia[i, pentru a lua parte
la manifest\rile organizate de
municipalitate cu prilejul `m plinirii a 157 de ani de la Unirea
Principatelor Rom=ne. ~n cadrul
evenimentului, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it slujba TeDeumului `n amintirea f\uritorilor

Unirii din anul 1859. Au urmat
apoi discursurile oficiale, depunerile de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
tradi]ionala Hor\ a Unirii [i parada militar\. ~n cuv=ntul rostit cu
ocazia Micii Uniri de la Ia[i, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a
subliniat ce `nseamn\ a ne cinsti
cu adev\rat `nainta[ii: „Purtarea
de grij\ a lui Dumnezeu, oameni

vizionari, context exterior favorabil, capacitatea de jertf\ a
moldovenilor de a re nun ]a la
statutul de capital\ a ]\rii – toate
acestea au condus la uni rea
fundamental\ din 1859, f\r\ de
care credem c\ unirea cea mare
din 1918 nu s-ar fi `mplinit. Am
`n\l]at rug\ciune sf=nt\ pentru
to]i cei care, `n diferite forme,
dar cu acela[i g=nd, au f\ urit ð
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lor este [i devine ade v\ rat\
numai `n m\sura `n care g=ndul
lor este preluat [i pus `n aplicare.
Iar a[teptarea lor `ndreptat\ din
ve[nicie c\tre noi, cei de ast\zi,
nu poate fi altceva dec=t credin]\ `n Dumnezeu, integritatea ]\rii, revenirea acas\ a Basarabiei,
ap\rarea familiei, stoparea de zastrului demografic [i rezolvarea problemei legate de emigrarea rom=nilor `n afar\, precum [i
cinste, onestitate [i `n]elegere
`ntre noi“. La finalul manifest\rilor publice, oficialit\]ile centrale [i jude]ene prezente, printre
care s-au num\rat pre[edintele
Rom=niei, Klaus Iohan nis, [i
prim-ministrul Dacian Ciolo[, au
participat la slujba de pomenire
pentru domnitorul Alexandru
Ioan Cuza [i pentru `nf\ptuitorii

Unirii Principatelor, precum [i
pentru domnitorii Vasile Lupu [i
Dimitrie Cantemir, s\v=r[it\ de

IPS Mitropolit Teofan `n biserica
M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi“
din Ia[i.

Hramul Facult\]ii de Teologie din Ia[i

S

fin]ii Trei Ierarhi, Vasile
cel Mare, Grigorie Teologul [i Ioan Gur\ de Aur,
ocrotitorii `nv\]\m=ntului teologic, au fost serba]i pe 30 ianuarie
[i la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i. Sf=nta Liturghie a fost s\ v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan [i de PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi
format din profesorii institu]iei
de `nv\]\m=nt. R\spunsurile liturgice au fost date de Corul b\rb\tesc „Mitropolitul Iosif Naniescu“, dirijat de p\rintele Gabriel

Nastas\. ~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, Mitropolitul Mol dovei [i
Bucovinei a vorbit des pre
Facultatea de Teologie ca spa]iu
sacru unde profesorii [i studen]ii
se ad=ncesc `n taina vindec\rii
sufletelor: „Sfin]ii Trei Ierarhi,
prin m\rturisirea lor, prin
ad=ncimea `nv\]\turii lor, prin
rug\ciunea lor cea ad=nc\ [i
prin curajul lor, au l\sat ierar hilor, preo]ilor [i slujitorilor Bisericii din toate vremurile cuv=nt
puternic prin care ace[tia s\ `n]eleag\ ce este taina vindec\rii
sufletelor [i cum poate fi ea
dob=ndit\ `n Duhul Sf=nt, astfel

`nc=t credincio[ii s\ vad\ `mplinindu-se `n slujitorii altarelor cuv=ntul rostit de M=ntuitorul `n
Evanghelie: „Voi sunte]i lumina
lumii”. Acest spa]iu sacru – Facultatea de Teologie – trebuie s\
r\m=n\ locul unde profesorii [i
studen]ii se ad=ncesc `n taina
vindec\rii sufletelor, pentru ca,
odat\ ajun[i `n mijlocul poporului lui Dumnezeu, `n parohii [i
m\n\stiri, s\ cunoasc\ drumul
care duce la lini[tea [i bucuria
sufleteasc\ [i la pacea `n Duhul
Sf=nt”.

Hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Ia[i

C

atedrala Mitropolitan\
din Ia[i, cel mai mare
sf=nt l\ca[ din capitala
Moldovei, [i-a s\rb\torit, pe 2
februarie, hramul istoric – praznicul `mp\r\tesc al ~nt=mpin\rii
Domnului. Cu acest prilej, ie rarhi [i clerici din toat\ ]ara, oficialit\]i locale [i jude]ene, precum [i numero[i credincio[i [i-au
`ndreptat pa[ii spre cate drala

ie[ean\. Slujba Sfintei Liturghii
dedicat\ marii s\rb\tori a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro polit Teofan, al\turi IPS P\rinte
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, IPS P\rinte Ioachim,
Arhiepiscopul Roma nului [i
Bac\ului, PS P\rinte Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS P\rinte
Nicodim, Episcopul Severinului
[i Strehaiei, PS P\ rinte Gurie,
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Episcopul Devei [i Hunedoarei [i
PS P\rinte Calinic Boto[\neanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor `mpreun\ cu un sobor de
preo]i [i diaconi. Cuv=ntul de
`nv\]\tur\ a fost rostit de IPS
P\rinte Arhiepiscop Ioachim. La
final, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a mul]umit ierarhilor
[i preo]ilor care au slujit la
hramul Catedralei Mitropolitane,

ð

Slujiri arhiere[ti |
ð eviden]iind toto dat\ chemarea
pe care Biserica o adreseaz\
credincio[ilor de s\rb\toarea
~nt=mpin\rii Domnului: „Omul
este chemat s\-L aib\ `n in te riorul s\u pe Dum nezeu, a[a
cum L-a purtat `n bra]e pe Pruncul Hristos b\tr=nul Simeon.
Omul este fiin]a pe care Dumnezeu o iube[te nespus [i el, prin
dedicarea sa c\tre Creator, este
chemat s\ r\spund\ la aceast\
iubire. ~n aceast\ s\rb\toare ne
amintim [i de ctitorii acestei
catedrale – venerabilii mitropoli]i Veniamin Costachi [i Iosif
Naniescu – cei care `mpreun\ cu
ai lor colaboratori au decis ca
hramul acestui loca[ de cult s\
fie ~nt=mpinarea Dom nului. ~n
aceast\ zi este s\rb\ toarea
`nt=mpin\rii lui Dumne zeu de
c\tre om, este s\rb\ toarea de dic\rii omului lui Dum nezeu.
Este s\rb\toarea `mbise ricirii
noastre continue, prin aducerea
aminte `n credin]\, fapt\ [i
f\g\duin]\ lui Dum ne zeu, de
botezul prin care am devenit

cre[tini [i de `mbise ri cirea
noastr\ la 40 de zile de la
na[tere”. Mul]umiri au fost aduse, de asemenea, [i celor c=teva
sute de credincio[i care, prin
prezen]a lor, au `nfrumuse]at
s\rb\toarea hramului. De asemenea, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a amintit c\ pe data

de 2 februarie este [i Ziua Mondial\ a Tineretului Cre[tin Or todox.
Pe l=ng\ hramul ~nt=mpin\rii
Domnului, Catedrala Mitro po litan\ din Ia[i mai are hramurile
„Sf=nta Cuvioas\ Parascheva“ [i
„Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe“.

Noul sediu ATOR Ia[i, sfin]it de IPS Mitropolit Teofan

I

PS P\rinte Mitropolit Teofan a s\v=r[it, pe 18 fe bruarie, slujba de sfin]ire a
noului sediu al ATOR Ia[i. La
eveniment au participat at=t
membri ai asocia]iei, c=t [i
preo]i ce sprijin\ activit\]ile tinerilor. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un scurt cuv=nt celor prezen]i: „M-am bucurat c\
a]i insistat cu alocarea acestui
spa]iu, pe care n\d\jduiesc c\
`l ve]i umple cu bucuria [i via]a
voastr\, cu credin]a voastr\ [i
cu expunerea problemelor pe
care le ave]i. Sper\m c\ acest
spa]iu va fi [i un loc binecu v=ntat, `n care ve]i primi r\spunsuri la at=t de multele nedumeriri ce apar la v=rsta adolescen]ei. ~l rog pe Dumnezeu
s\ v\ aib\ `n paz\ [i s\ fie
prezent aici cu voi, `ndrum=ndu-v\ pe calea bucuriei [i a

credin]ei [i spre `nv\]\tur\ mult\, curat\ [i ad=nc\”. Eveni men tul s-a `ncheiat cu o dis cu]ie liber\ `ntre IPS P\rinte

Mitropolit Teofan [i membrii
ATOR referitoare la problemele
actuale ale tinerilor.
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Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne

~

n ziua de 14 ianuarie, `n
Sala Sinodal\ din Re[edin]a
patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, a avut loc prima [edin]\
de lucru a Sfântului Sinod al Bise ricii Ortodoxe Române din
acest an. Dintre hot\rârile luate
de Sfântul Sinod men]ion\m:
1. A `ncredin]at mandatul s\u
Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel pentru sus]inerea pozi]iei
Bisericii Ortodoxe Române la Sinaxa ~ntâist\t\torilor Bisericilor
Ortodoxe (22-28 ianuarie 2016
la Centrul de conferin]e al Patriar hiei Ecumenice de la Cham bésy, lâng\ Geneva, Elve]ia).
Scopul acestei sinaxe este de a
evalua [i valida textele propuse
spre aprobare la viitoarea `ntrunire a Sfântului [i Marelui Sinod
al Bisericii Ortodoxe, anun]at\
pentru luna iunie 2016, `n preajma s\rb\torii Rusaliilor;
2. A re`nnoit apelul de ajutorare a comunit\]ilor parohiale cu
venituri reduse, `n special din
mediul rural, de c\tre parohiile
cu posibilit\]i financiare mai
mari, precum [i de identificare a
unor noi modalit\]i [i mijloace
de `ntrajutorare fr\]easc\;
3. A solicitat eparhiilor s\ examineze impactul pe care `l au
noile reglement\ri privind sprijinul acordat de stat cultelor recunos cute din România asupra

activit\]ilor edilitare [i social filantropice ale Bisericii;
4. A luat act cu apreciere de
ini]iativa cet\]eneasc\ pentru
amen darea articolului 48 din
Constitu]ia României, `n sensul
preciz\rii c\ familia este constituit\ prin c\s\toria liber consim]it\ `ntre un b\rbat [i o femeie.
Aceast\ ini]iativ\ a mirenilor
apar]inând mai multor culte este
sprijinit\ de Biserica Ortodox\
Român\, pentru c\ exprim\ `nv\]\tura acesteia despre familie,
precum [i pozi]ia sa constant\
din punct de vedere juridic.
~n ziua de 25 februarie, sub
pre[edin]ia Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române s-a
reunit `n [edin]\ de lucru la Re[e din]a patriarhal\. Dintre ho t\rârile luate de Sfântul Sinod
men]ion\m:
1. A aprobat canonizarea cuvio[ilor Neofit [i Meletie de la
M\ n\stirea Stâni[oara, jude]ul
Vâlcea, cu ziua de pomenire 3
septembrie, [i a cuvio[ilor Daniil
[i Misail de la M\n\stirea Turnu,
cu ziua de pomenire 5 octombrie;
2. A reafirmat importan]a patri moniului cultural religios [i
obliga]ia conserv\rii, consolid\rii [i restaur\rii bisericilor monumente istorice, precum [i necesita tea continu\rii lucr\rilor
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`ncepute de construire a unor
l\ca[uri de cult, de[i sprijinul
statului `n acest sens s-a diminuat `n mod `ngrijor\tor;
3. A stabilit etapele de preg\tire a ~ntrunirii interna]ionale a
tineretului ortodox, care va avea
loc la Bucure[ti, `n perioada 1-4
septembrie 2016, eveniment
organizat de Patriarhia Român\
[i Arhiepiscopia Bucure[tilor;
4. A acordat binecuvântare
unui grup de juri[ti ortodoc[i români pentru `nfiin]area Asocia]iei
ju ri[tilor ortodoc[i, cu scopul
ap\ r\rii [i sus]inerii institu]iei
Bisericii [i a activit\]ilor ei `n
societate;
5. A instituit bursa de merit
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul pentru elevi [i studen]i cu
rezultate [colare deosebite, dar
care apar]in unor familii cu venituri reduse;
6. A luat act cu apreciere de
activitatea pastoral\ a ierarhilor
din afara grani]elor ]\rii `n anul
2015, cu perspectiva `nfiin]\rii
unor noi unit\]i biserice[ti;
7. A stabilit criteriile de selectare a membrilor delega]iei Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul [i Marele Sinod al Bisericii
Ortodoxe, care se va desf\[ura la
Academia Ortodox\ din Chania,
Creta, `n perioada 18-27 iunie
2016.

Documente |

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Un nou stare] pentru M\n\stirea Cet\]uia din Ia[i

M

\n\stirea Cet\]uia din
Ia[i are, `ncepând din
25 ianuarie, un nou
stare]. ~n aceast\ demnitate a fost
numit p\rintele protosinghel Arsenie Hanganu, cel care pân\
acum era egumen al m\n\stirii.
Hirotesia `ntru stare] a p\rintelui
Arsenie a avut loc la finalul
Sfintei Liturghii s\vâr[ite de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. ~n
cuvântul rostit cu acest prilej, IPS
P\rinte Teofan a men]ionat c\
a[teapt\ de la noul stare] al
M\n\stirii Cet\]uia s\ continue [i
s\ intensifice lucrarea `nainta[ului s\u [i, de asemenea, s\ fie
dedicat vie]ii monahale: „Ne rug\m ca noul stare] s\ fie `mpodo bit cu darul r\bd\rii, al cu min]eniei [i al [ederii de straj\,
astfel `ncât lucrarea p\rintelui
Partenie s\ fie continuat\ [i inten sificat\. N\d\jduim ca M\ n\s tirea Cet\]uia s\ fie loc de
sfin]enie [i loc de `mpreun\-rug\ciune a monahilor [i a credincio[ilor din parohiile ora[ului,
care g\sesc aici t\râm de sc\pare `ntru cele ale Duhului, `ntru

cele ale lui Dumnezeu“.
Preacuviosul p\rinte protosinghel Arsenie Hanganu s-a n\scut
`n anul 1974, `n comuna Beceni
din jude]ul Buz\u, primind numele de botez de Adrian Con stantin. A urmat cursurile Liceului de Chimie Buz\u (19891993). Dup\ terminarea studiilor
liceale a `mbr\]i[at via]a monahal\, intrând ca frate `n M\n\stirea Horai]a din jude]ul Neam]
(25 august 1993). Pe 20 martie
1994, a fost tuns `n monahism,
primind numele Arsenie. ~n august 1995 a fost transferat `n
ob[tea M\n\stirii Cet\]uia, unde
a `ndeplinit ascult\rile de secretar [i de econom al m\n\stirii. ~n
octombrie 1997, a fost hirotonit
ierodiacon [i apoi ieromonah, pe
seama aceleia[i m\n\stiri. ~n
2008, a fost hirotesit protosin ghel. ~ntre 1995-2000 a frecventat [i absolvit cursurile Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\ niloae“ din Ia[i, iar `ntre
2000-2005, pe cele ale Facult\]ii
de Litere din cadrul Universit\]ii
„Al. I. Cuza“ din Ia[i. ~n perioada

Material lemnos
pentru unit\]i de
cult
Pe 27 ianuarie [i 17 februaie,
Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a
luat în discu]ie necesitatea continu\rii
unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie
pentru câteva 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 î[i
pot procura materialul lemnos. Prin
urmare, a fost aprobat\ acordarea, cu
titlu gratuit pentru anul 2016, a unei
cantit\]i de 1561,37 m.c. material
lemnos din care 492 m.c. lemn de foc,
822 m.c. lemn de lucru [i 262,37 m.c.
cherestea pentru 57 unit\]i de cult.

2006-2008 a urmat cursurile de
Master din cadrul Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ din Ia[i, sec]ia Istoric\-Practic\. ~ncepând cu
ianuarie 2006, a fost numit egumen al M\n\stirii Cet\]uia. Din
august 2008, `ndepline[te asculta rea de secretar al Sectorului
Exarhat din cadrul Arhiepiscopiei
Ia[ilor.

Acord\ri de ranguri
biserice[ti
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din 13
ianuarie [i 10 februarie, ]inând cont de programul
de sfin]iri [i de resfin]iri de biserici, case sociale [i
case parohiale, de activitatea pastoral-misionar\
[i administrativ-gospod\reasc\ [i de propunerile
înaintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea rangurilor biserice[ti
onorifice de iconom [i iconom stavrofor
urm\torilor preo]i:
– iconom: pr. Cristinel H\rm\nescu, Parohia
„Sf. M. Mc. Gheorghe”, Protopopiatul Pa[cani;
– iconom stavrofor: pr. Dumitru Cristea,
Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Protopopiatul
Pa[cani, pr. Dumitru Nechifor [i pr. Liviu Petcu,
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –
Barnovschi, Protopopiatul II Ia[i.
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Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

~

n {edin]ele de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i
din 20 ianuarie [i 3, 10 [i
17 februarie a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar
de 46.489 lei pentru 5 de unit\]i
de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor,
care au lucr\ri de între]inere, repara]ii sau de construc]ie, dup\
cum urmeaz\:
– Protopopiatul I Ia[i: Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” –
Iepureni, com. Movileni, jud.
Ia[i;
– Protopopiatul II Ia[i: Parohia
„Izvorul T\m\duirii” – Stânca,
jud. Ia[i;
– Protopopiatul Hârl\u: Parohia
„Sf. Cuv. Parascheva” – Ursoaia,

com. Române[ti, Parohia „Sf.
Iustin Martirul [i Filosoful” –
Valea Racului, com. Cotnari;
– Protopopiatul Boto[ani:

Parohia „Sf. Arh. Mihail [i Gavriil” – Unguroaia.

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile ianuarie-februarie 2016

~

n luna ianuarie, Sectorul
administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 128 opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 47
la Centrul Eparhial Ia[i, 34 în
cadrul Protopopiatelor [i 47 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 40
au fost încadr\ri [i numiri, 39
încet\ri ale contractelor de
munc\, 3 suspend\ri, 3 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 42 modific\ri
ale raporturilor de munc\.
~n luna februarie, Sectorul
administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efec tuat 56 opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 24 la
Centrul Eparhial la[i, 22 în
cadrul Protopopiatelor [i 10 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 19
au fost încadr\ri [i numiri, 14
în cet\ri ale contractelor de
munc\, 4 suspend\ri, 3 reve-

niri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 15 de modi-

14 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 1-2

fi c\ri ale raporturilor de
munc\.

Misiune [i dreapt\ credin]\ |

Patriarhia Ierusalimului a proclamat canonizarea
Cuviosului Ioan Iacob de la Neam]

P

atriarhia Ierusalimului a
proclamat, pe 31 ianuarie, canonizarea Sf=ntului
Ioan Iacob de la Neam]. Festivit\]ile au fost conduse de Preafericitul P\rinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care a s\v=r[it Sf=nta Liturghie `mpreun\ cu
11 ierarhi din mai multe ]\ri ortodoxe `n biserica M\n\stirii „Sf=ntul Cuvios Gheorghe de la Hozeva” din }ara Sf=nt\. Patriarhia
Rom=n\ a fost reprezentat\ la
acest eveniment printr-o delega]ie condus\ de PS P\rinte Timotei
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor. La finalul Sfintei Liturghii s-a dat citire
Tomosului de proclamare. ~n cuv=ntul rostit, PS P\rinte Timotei
Prahoveanul a ar\tat c\ acest
eveniment a fost de maxim\ importan]\, f\c=nd referire la mul]imea de credincio[i [i clerici
prezen]i: „Un eveniment de o cov=r[itoare importan]\ a avut loc
ast\zi la M\n\stirea Gheorghe
Hozevitul din pustiul Hozeva.
Al\turi de oameni sfin]i [i oameni
drep]i care s-au nevoit `n acele
locuri se adaug\ primul sf=nt rom=n recunoscut de Patriarhia
Ierusalimului. La o distan]\ de 24
de ani de c=nd Biserica Ortodox\
Rom=n\ l-a trecut `n r=ndul sfin]ilor, [i Patriarhia Ierusalimului

recunoa[te aceast\ canonizare.
Poate c\ niciodat\ nu au fost at=t
de mul]i credincio[i [i at=t de
mul]i rom=ni reuni]i la aceea[i
Sf=nt\ Liturghie ca `n pustiul Hozeva. Peste 1.000 de credincio[i,
zeci de preo]i, zeci de c\lug\ri [i
c\lug\ri]e [i 11 arhierei l-au cinstit pe cel care, a[a dup\ cum spunea Patriarhul Ierusalimului, s-a
nevoit `n priveghere, `n post [i `n
rug\ciune”.
Hot\r=rea de proclamare a
canoniz\rii Sf=ntului Ioan Iacob
de la Neam] a fost luat\ `n [edin]a Sf=ntului Sinod al Patriarhiei
Ierusalimului din toamna anului
2015. Cuviosul Ioan Iacob de la
Neam] este unul dintre sfin]ii rom=ni contemporani. El s-a nevoit
timp de 24 de ani `n }ara Sf=nt\,
at=t pe Valea Iordanului, c=t [i `n
pustiul Hozeva. Sf=ntul Ioan Iacob de la Neam] s-a n\scut la 23
iulie 1913, `n satul Cr\iniceni,
comuna Horodi[tea, jude]ul Dorohoi. P\rin]ii s\i, Maxim [i Ecaterina, au primit de la Dumnezeu
un singur copil, pe care l-au botezat Ilie. La 1932, a refuzat `nscrierea la Facultatea de Teologie
din Cern\u]i [i a intrat `n ob[tea
M\n\stirii Neam], unde a fost
r=nduit cu ascultarea de bibliotecar. ~n 1936, a plecat `n }ara Sf=nt\, nevoindu-se `n M\n\stirea

„Sf=ntul Sava cel Sfin]it” de l=ng\
Betleem, apoi `n mai multe locuri
pustnice[ti. ~n 1952, a intrat `n
ob[tea M\n\stirii „Sf=ntul Gheorghe Hozevitul” din pustiul Hozeva. Ultimii [apte ani din via]\ i-a
petrecut `ntr-o pe[ter\. A trecut la
cele ve[nice `n 1960, la v=rsta de
47 de ani. Dup\ 20 de ani, la 8
august 1980, trupul s\u a fost
aflat `ntreg. Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne l-a trecut
`n r=ndul sfin]ilor la 20 iunie
1992, cu numele de Sf=ntul Ioan
Iacob de la Neam], cu zi de pr\znuire la 5 august, data trecerii
sale la cele ve[nice.

Sinaxa ~nt=ist\t\torilor de Biserici Ortodoxe,
Chambesy, 21-27 ianuarie 2016
/

~

n perioada 21-27 ianuarie
s-a desf\[urat la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy lucr\rile Sinaxei ~nt=ist\t\torilor Bisericilor
Ortodoxe. ~n deschiderea evenimentului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, a adresat celor prezen]i un cuv=nt `n care a
mul]umit celorlal]i ~nt=ist\t\tori
ai Bisericilor Ortodoxe, precum
[i delega]ilor, c\ au acceptat

schimbarea locului desf\[ur\rii
sinaxei, de la re[edin]a Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, care este
„dedicat slujirii unit\]ii panortodoxe, [i care a g\zduit [i g\zduie[te deja, de o vreme `ndelungat\, multe `nt=lniri interortodoxe [i panortodoxe”. La Sinax\
au fost prezen]i urm\torii ~nt=ist\t\tori: Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu, Patriarhul Teodor al

Alexandriei, Patriarhul Teofil al
Ierusalimului, Patriarhul Kirill al
Moscovei, Patriarhul Irinej al
Serbiei, Patriarhul Daniel al Rom=niei, Patriarhul Neofit al Bulgariei, Patriarhul Ilia al Georgiei,
Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului, Arhiepiscopul Anastasie al
Albaniei [i Arhiepiscopul Rastislav al ]inuturilor Cehe [i Slovaciei. Urm\torii ~nt=ist\t\tori nu
au putut fi prezen]i: Patriarhul
Ioan al X-lea al Antiohiei [i ð
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Mitropolitul Sava al Var[oviei [i
al `ntregii Polonii, din motive de
s\n\tate, [i Arhiepiscopul Ieronim al Atenei [i al `ntregii Elade,
din motive personale. Totu[i, au
fost reprezenta]i de c\tre delega]iile oficiale ale Bisericilor lor.
~nt=ist\t\torii Bisericilor Ortodoxe s-au `nt=lnit pentru a finaliza
textele destinate Sf=ntului [i
Marelui Sinod. ~n cadrul Sinaxei,
pe 24 ianuarie, a fost s\v=r[it\
Sf=nta Liturghie la Biserica stavropighial\ „Sf=ntul Pavel”. ~mpreun\ cu Patriarhul Ecumenic,
care a prezidat Liturghia, Preafericirile Lor [i [efii delega]iilor
Bisericilor Ortodoxe au conslujit
Liturghia, cu excep]ia conduc\torului delega]iei Patriarhiei Antiohiei. ~n timpul Sinaxei, ale c\rei
sesiuni au fost ]inute `n duhul
apostolic al „adev\rului `n iubire” (Efeseni 4, 15), `n acord [i `n]elegere, ~nt=ist\t\torii au afirmat
decizia lor de a convoca Sf=ntul
[i Marele Sinod. Sinodul va avea
loc la Academia Ortodox\ din
Creta, `n perioada 16-27 iunie
2016. ~n acest sens, ~nt=ist\t\torii
cheam\, cu smerenie, harul [i
binecuv=ntarea Preasfintei Treimi
[i solicit\ rug\ciunile st\ruitoare
ale pleromei Bisericii, ale clericilor [i laicilor, pentru perioada r\mas\ p=n\ la Sf=ntul [i Marele
Sinod, precum [i pe durata lucr\rilor acestuia.
Patriarhul Ecumenic a vorbit
despre temele care vor fi discutate la Sf=ntul [i Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima
Conferin]\ Panortodox\ Presinodal\ din anul 1976, [i anume:

Diaspora ortodox\; Autocefalia [i
modul declar\rii acesteia; Autonomia [i modul declar\rii acesteia; Dipticele (Ordinea pomenirii ~nt=ist\t\torilor Bisericilor Ortodoxe la slujbe n.r.); Calendarul
comun; Impedimente la c\s\torie; R=nduielile biserice[ti privind postul; Rela]iile Bisericilor
Ortodoxe cu restul lumii cre[tine;
Ortodoxia [i mi[carea ecumenic\; Contribu]ia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor cre[tine ale p\cii, libert\]ii, fr\]iet\]ii [i dragostei `ntre popoare. De asemenea, Sanctitatea
Sa a ar\tat c\ anumite teme din
cele 10 nu au avut o abordare
unanim\ `n cadrul `nt=lnirilor
Comisiei pentru Preg\tirea Sf=ntului [i Marelui Sinod, ridic=nd
`ntrebarea dac\ `n cadrul Sf=ntului [i Marelui Sinod se vor discuta
cele 8 teme care au fost validate
la nivel panortodox sau este necesar\ am=narea convoc\rii sinodului p=n\ la atingerea acordului panortodox [i asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele
[i problemele legate de c\s\torie
[i calendar). Subliniind faptul c\
„Sf=ntul [i Marele Sinod este de
interes direct [i vital at=t pentru
laici, clerici [i monahi ortodoc[i,
c=t [i pentru restul lumii cre[tine”, Sanctitatea Sa a precizat c\
la desf\[urarea Sf=ntului [i Marelui Sinod ar trebui s\ participe `n
calitate de observatori persoane
(clerici, monahi, laici) din cadrul
Bisericii Ortodoxe, precum [i din
cadrul altor Biserici cre[tine sau
confesiuni (aflate deja `n dialog
cu Biserica Ortodox\). Patriarhul
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Ecumenic a dat ca exemplu
faptul c\ la desf\[urarea lucr\rilor Conciliul Vatican II Biserica
Ortodox\ a delegat persoane `n
calitate de observatori. F\c=nd
referire la faptul c\ Sf=ntul [i Marele Sinod Panortodox, `nainte s\
se `ntruneasc\, este numit de unii
„ap\r\tori ai Ortodoxiei” drept
„sinod t=lh\resc”, Patriarhul Ecumenic a ridicat problema autorit\]ii deciziilor acestuia [i a urm\rilor canonice `n cazul nesupunerii fa]\ de aceste hot\r=ri.
Patriarhul Constantinopolului
a vorbit [i despre semnifica]ia
cuvintelor „consens” sau „unanimitate”. Totodat\, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a eviden]iat
faptul c\ „un sinod care se `ntrune[te sub amenin]area dizolv\rii
lui mai degrab\ nu s-ar `ntruni” [i
a f\cut referire chiar la unele Sinoade Ecumenice care s-au `ntrunit [i `n condi]iile `n care unele
Biserici absentau de la lucr\ri. Au
fost abordate [i unele subiecte de
natur\ practic\: durata Sf=ntului
[i Marelui Sinod, `nfiin]area unui
Secretariat Panortodox [i regulamentul de func]ionare a Sinodului. La hot\r=rea ~nt=ist\t\torilor,
toate documentele aprobate vor
fi f\cute publice. Totodat\, ~nt=ist\t\torii [i-au exprimat sus]inerea fa]\ de cre[tinii prigoni]i din
Orientul Mijlociu [i preocuparea
constant\ fa]\ de cei doi Mitropoli]i r\pi]i: Paul Yazigi, din partea Patriarhiei Antiohiei, [i Gregorios Yohanna Ibrahim, din partea Arhiepiscopiei Siro-iacobite.
Lucr\rile Sinaxei s-au `ncheiat `n
seara zilei de 27 ianuarie.

Cultural |

Noutăţi editoriale la Editura Doxologia:
– în ianuarie și februarie –

Zece cuvântări bisericești la Postul Mare.
Despre îngrijirea suﬂetului
Sfântul Nectarie de la Eghina

Paraclisul și Acatistul
Sfântului Sava cel Sﬁnţit
Cezar Florin Cocuz

Har și libertate în tradiţia patristică
a secolului al XIV-lea
Dimitrios Tselenghidis

Sfântul Ioan Damaschinul
despre Islam – „erezia ismaeliţilor”
Daniel J. Sahas

Călătorie în Ţara Prăjiturilor
Gabriel Poenaru

Cuvîntul coborît printre noi
Cassian Maria Spiridon

Sfântul Cuvios Porﬁrie Kavsokalivitul.
Sﬁnţenia în secolul al XXI-lea
Monahul Patapios Kavsokalivitul

Cuza Vodă și făcliile Unirii
Constantin Bostan

Nordul extatic
Dorin Ploscaru

Mănăstirea Neamţ – străveche vatră
de cultură muzicală
Vasile Vasile

Tradiţie și teologie în scrierile
Sfântului Ioan Casian
Augustine Casiday

Copiii Cerului
Aurelian Silvestru
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Evenimente culturale dedicate
poetului Mihai Eminescu

C

u prilejul `mplinirii a
166 de ani de la na[terea poetului Mihai Eminescu, la Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din incinta Memorialului Ipote[ti – Centrul Na]ional de Studii „Mihai
Eminescu“, a fost s\v=r[it\, pe
15 ianuarie, slujba Parastasului
pentru marele poet na]ional. Programul a continuat cu depunerea
de flori la bustul lui Eminescu,
aflat `n incinta memorialului. Pe
l=ng\ numeroase manifest\ri
culturale, tot la Ipote[ti a avut
loc `n aceea[i zi vernisajul expozi]iei de fotografie „Omul de pe
urm\“, semnat\ de Alexandru
Poha]\ [i Florin Aioanei, membri
ai Clubului Fotografilor Ia[i.
La Colegiul „Sf=ntul Nicolae”
din Ia[i, `n seara de 15 ianuarie,
s-a desf\[urat proiectul tradi]ional „Seri `n versuri”. Manifestarea a debutat cu poeziile lui Eminescu, recitate cu emo]ie [i respect, prin care s-a pus `n lumin\
inteligen]a, talentul, frumosul [i
personalitatea cov=r[itoare a
„omului bl=nd [i frumos, izbitor
de frumos”. De asemenea, al\turi de poezii, s-au c=ntat [i
piesele eminesciene binecunoscute – „Sara pe deal“, „Pe l=ng\
plopii f\r\ so]“, „Floarea albastr\”, „Dorin]a“.
La Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“ – Galata din Ia[i a
fost omagiat pe 15 ianuarie,
poetul Mihai Eminescu. ~n cadrul Sfintei Liturghii s-au `n\l]at

rug\ciuni pentru marele poet, iar
`n cadrul sesiunilor „Convorbiri
spirituale“, s-a organizat dezbaterea „O sear\ cu Eminescu“. De
asemenea a fost sustinut [i un
mic recital de poezie, iar corul
bisericii a interpretat versuri de
Mihai Eminescu.
La Biserica „Sf=ntul Ierarh
Nectarie“ din Ia[i a avut loc pe
17 ianuarie, un program artistic
`n cinstea poetului Mihai Emi nescu. Acesta a fost prezentat de
un grup de tineri de la Colegiul
„Mihai Eminescu“ din Ia[i. Un
moment cu totul aparte a fost reprezentat de interpretarea piesei
„Eminescu“, pe muzica Doinei [i
lui Aldea Teodorovici, pe versuri
de Grigore Vieru.
Protopopiatul H=rl\u, `n colaborare cu Funda]ia „Solidaritate
[i Speran]\“ – filiala H=rl\u [i
{coala Gimnazial\ P=rcovaci, a
organizat pe 15 ianuarie, seara
literar\ „Eminescu [i Biserica
str\bun\“. Evenimentul s-a desf\[urat la sediul Protopopiatului
H=rl\u [i a fost precedat de slujba Parastasului la Biserica „Sf=ntul Dumitru“ din H=rl\u. Programul a cuprins recit\ri din opera
poetului, prezent\ri biografice [i
lu\ri de cuv=nt, o expozi]ie
tematic\ eminescian\ [i lansarea
c\r]ii „}inutul C=rling\tura“,
semnat\ de col (r) Dumitru Miron.
Pentru a marca `mplinirea a
166 de ani de la na[terea po etului Mihai Eminescu, elevii de

la {coala Gimnazial\ Nr. 2 din
Pia tra-Neam] au participat, pe
15 ianuarie, la slujba Parastasului pentru poetul na]ional, care a
avut loc la Biserica „Sf=ntul Ioan
Botez\torul” din Piatra Neam].
Dup\ slujba de pomenire, a urmat un program artistic pentru a
aduce un omagiu „poetului nepereche”.
Pe 15 ianuarie s-a desf\[urat,
`n Sala de festivit\]i a Liceului
Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” – Roznov, cea de-a treia
edi]ie a expozi]iei [i Concursului
literar-artistic interjude]ean „Prietenii lui Eminescu”. ~n organizarea evenimentului s-a implicat
activ Parohia Chintinici, concursul [i expozi]ia bucur=ndu-se de
sprijinul unor institu]ii locale [i
jude]ene precum Prim\ria Roznov, Centrul de educa]ie estetic\
[i Inspectoratul {colar Jude]ean
Neam].

Grigore Vieru, comemorat la Ia[i

P

e 12 februarie, `n Parcul Copou din Ia[i, la
statuia poetului Grigore Vieru, au avut loc
mai multe manifest\ri, reunite sub
genericul „In memoriam Grigore Vieru“ [i
prilejuite de comemorarea celor [apte ani de la
trecerea la cele ve[nice a marelui poet.
Evenimentul a debutat cu o slujb\ de pomenire. La
finalul slujbei, p\rintele Constantin Sturzu,
consilierul cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a

vorbit despre curajul m\rturisirii ce l-a `nso]it pe
Grigore Vieru de-a lungul `ntregii vie]i: „~mi aduc
aminte de un eveniment din via]a poetului Grigore
Vieru, pe care acesta `l relata destul de des. Atunci
c=nd bol[evicii au `nchis biserica din satul s\u
natal, oamenii, m=hni]i c\ nu vor avea slujb\ de
~nviere [i nu va avea cine s\ le sfin]easc\ bucatele,
s-au sf\tuit `ntre ei [i s-au hot\r=t s\ stea `n
priveghere toat\ noaptea, iar la rev\rsatul zorilor, ð
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ð c=nd dincolo de Prut se vor auzi clopotele de la
biserica rom=neasc\, `n care se slujea ~nvierea, [i
vor avea, prin aceasta, semnal c\ slujba e la final,
urm=nd s\ fie sfin]ite bucatele credincio[ilor, s\
mearg\ [i ei `n procesiune spre malul Prutului,
c=nt=nd «Hristos a `nviat!». Se g=ndeau c\ Duhul
Sf=nt nu se va fi `mpiedicat nici de s=rma ghimpat\,
nici de Prutul transformat `n grani]\, ca s\-l separe
pe rom=n de rom=n... A[a cum lui Dumnezeu nu i
s-a putut pune grani]\, nici lui Grigore Vieru nu i s-au
putut pune grani]e, de[i [i-a m\rturisit de fiecare
dat\, cu t\rie, originea rom=neasc\ [i credin]a
cre[tineasc\“.
~n aceea[i zi, la Casa de Cultur\ „Mihai
Ursachi“ a avut loc vernisajul documentar dedicat
lui Grigore Vieru.

“Salva]i istoria Ia[ului – Salva]i Casa Creang\”

~

n biblioteca din Pavilionul
Amfiteatru din cadrul
Institutului de Psihiatrie
„Socola“ din Ia[i a avut loc, pe
18 februarie, conferin]a de pres\
cu ocazia lans\rii oficiale a
campaniei de str=ngere de
fonduri „Salva]i istoria Ia[ului –
Salva]i Casa Creang\“. Cam pania ini]iat\ de Institutul de
Psihiatrie „Socola“ este derulat\
sub patronajul Ministerului
Culturii [i al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Casa Creang\,
aflat\ `n prezent `ntr-un stadiu
avansat de degradare, se afl\ `n
curtea Institutului de Psihiatrie
„Socola“. ~n perioada 18031885, aici a func]ionat Seminarul „Veniamin Costachi“, unde
povestitorul Ion Creang\ a `n v\]at `n perioada 1855-1858
pentru a deveni preot.
~n cadrul evenimentului, dr.
Gabriel Opri[anu, managerul
Institutului de Psihiatrie „Socola“
din Ia[i, a men]ionat printre
altele [i sumele care au fost
colectate p=n\ `n prezent: „Dorim s\ realiz\m `n acest loc un
muzeu care s\ reflecte trecutul,
`mbinat cu partea novativ\, cu
viitorul, prin crearea unui centru
de cercetare a c\rui component\
important\ va fi cea referitoare la
copiii dependen]i de lumea
virtual\. P=n\ acum, `n cele 10
zile de campanie, am str=ns

27.000 de lei, din care 10.000
de lei au fost dona]i de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. O
contribu]ie important\ am primit
[i din partea Sindicatului Sanitas,
iar restul banilor i-am primit de
la persoane fizice“.
~n aceast\ campanie, Mitro polia Moldovei [i Bucovinei este
unul dintre partenerii principali,
dup\ cum a afirmat p\rintele
Constantin Sturzu, consilierul
cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor:
„Este un demers pe care Mitropolia Moldovei [i Bucovinei `l va
sus]ine la modul concret. Casa
Creang\ este o cl\dire impor -

tant\ pentru istoria `nv\]\m=ntului teologic, av=nd `n vedere
c\ Seminarul «Veniamin Cos tachi» este prima [coal\ `n care
s-a predat `n limba rom=n\ [i o
institu]ie `n care s-au format numeroase personalit\]i, at=t `n
r=ndul clericilor, c=t [i `n r=ndul
laicilor. Ne bucur\m c\ aceast\
cl\dire urmeaz\ s\ aib\ o destina]ie practic\, al\turi de muzeu, anume un centru pentru
copiii dependen]i de realitatea
virtual\ [i de dispozitivele electronice moderne“.
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“~n c\utarea sfin]eniei `n Cetatea Dorohoiului”

T

inerii din filiala ATOR –
Dorohoi au organizat, `n
perioada 8-11 februarie,
a II-a edi]ie a `nt=lnirii „~n
c\utarea sfin]eniei `n Cetatea
Dorohoiului”. Tema tratat\ anul
acesta a fost „De ce trebuie s\ ne
cunoa[tem credin]a?”. ~n prima
zi, a avut loc primirea invita]ilor
de la celelalte filiale [i din parohiile din regiune. Oaspe]ii au

primit ecusoane [i mape [i au
fost repartiza]i pe grupe de lucru,
`n func]ie de v=rst\. Cea de-a
doua zi a debutat cu Sf=nta Liturghie la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” [i a continuat cu o conferin]\ sus]inut\ de
p\rintele Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei
Ia[ilor. A urmat apoi a doua sesiune de lucru, `n care s-a f\cut

studiul biblic pe textul scripturistic de la Matei (9,18-31). Ziua
s-a `ncheiat la M\n\stirea Gorovei `n jurul unui frumos foc de
tab\r\ sub cerul `nstelat. ~n ultima zi a `nt=lnirii, dup\ participarea la Sf=nta Liturghie, tinerii
s-au bucurat de un spectacol organizat de gazde. La toate activit\]ile organizate au participat
150 de tineri din toat\ Moldova.

“Tineri c\tre tineri”, la Radio Doxologia

~

ncep=nd cu 19 februarie, membrii
ATOR – Ia[i lanseaz\ emisiunea
„Tineri c\ tre tineri” care se va
difuza s\p t\m=nal online la Radio
Doxologia. Emisiunea se adre seaz\
tinerilor cu v=rsta `ntre 19 [i 25 de ani [i
va putea fi ascultat\ vinerea `n intervalul
orar 20:00-21:00. ~n programul fiec\rei
emisiuni vor fi rubrici de dezbatere,
recomand\ri de carte [i film, [tiri despre
activit\]ile recente ale tinerilor din Ia[i [i
din alte filiale ATOR, interviuri, dar [i
multe surprize.

Tab\ra de iarn\ “Floare de col]„

~

n perioada 7-13 februarie, 70 de elevi din `ntreaga ]ar\, cu v=rste cuprinse `ntre 9 [i 17
ani, au participat la Tab\ra „Floare de col]“
de la Dur\u. Activit\]ile dedicate copiilor au fost
organizate de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei,
prin intermediul Departa men tului Tabere din
cadrul Sectorului de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
Pastoral\. Organizatorii au preg\tit [i la aceast\
edi]ie cursuri de schi pe p=rtia din apropierea
M\n\stirii Dur\u, precum [i un program alternativ
de jocuri, competi]ii [i activit\]i de orientare
turistic\ [i supravie]uire `n natur\.
Mai multe detalii despre manifestarea recreativ\
ne-a oferit p\rintele Doru Mihai Barna, [eful
Departamentului tabere al Arhiepiscopiei Ia[ilor:
„Ne dorim ca participan]ii s\ mediteze la
experien]ele vii, de `nv\]are, pe care le-au avut `n
tab\r\. Aceste experien]e sper\m c\ i-au ajutat s\
se cunoasc\ mai bine unii pe al]ii [i sper\m c\
timpul petrecut `n natur\ i-a f\cut s\ vad\ c=t de

bine le-a creat Dumnezeu pe toate. Am `ncercat s\
construim un cadru `n care fiecare copil s\ se
simt\ valorizat [i ascultat [i `n care s\ `nve]e
lucruri pe care s\ le folosesc\ [i dup\ terminarea
taberei”.
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“Mas\ `n a[teptare”

L

a Centrul social-cultural
„Sf=ntul Ilie“ al M\n\stirii
Micl\u[eni se deruleaz\
proiectul „Mas\ `n a[teptare”,
prin care vizitatorii Castelui au
posibilitatea s\ doneze o sum\
de bani pentru hrana persoa nelor nevoia[e. O prim\ mas\ a
fost deja oferit\ la 26 de persoane (b\tr=ni [i copii) din satul Micl\u[eni pe 20 februarie. Despre
acest proiect ne-a oferit mai
multe detalii monahia Parascheva C\lm\]uianu, coordonatoarea
Centrului: „Acest concept de
«mas\ sau cafea `n a[teptare» a
ap\rut pentru prima oar\ `n
Occident [i presupune oferirea
unei cafele sau a unei mese
calde de c\tre clien]ii unui local
persoanelor care nu au posibilitatea s\ pl\teasc\ respectiva cafea sau mas\. Ni s-a p\rut o idee
foarte frumoas\ [i ne-am g=ndit
s\-l adapt\m [i la Centrul nostru.

Cei care viziteaz\ Castelul Micl\u[eni se `ncarc\ cu energia [i
fru muse]ea acestui loc [i, prin

proiectul «Mas\ `n a[teptare», au
[ansa s\ ofere din bucuria lor [i
persoanelor mai pu]in fericite”.

“Papuceii Sf=ntului Nicolae”

P

ornind de la exemplul
Sf=ntului Nicolae, tinerii
studen]i teologi din
comunitatea Colegiului „Sf=ntul
Nicolae” din Ia[i au ini]iat un
proiect ce se va desf\[ura `n perioada 5 februarie – 1 iunie, intitulat „Papuceii Sf=ntului Nicolae”.
Prin acest proiect se dore[te oferirea unui ajutor copiilor din
satele Pocreaca, St=nca [i Doro[cani din jude]ul Ia[i. ~n multe
dintre familiile din aceste sate,
exist\ numero[i copii care nu au
`nc\l]\minte pentru a merge la
[coal\, exist\ fra]i care poart\
aceea[i pereche de ghete, cu
r=ndul, pentru a merge la clas\,
[i chiar cazuri de copii care nu
au ghete pentru a trece iarna, ci
doar o pereche de teni[i, pe care
o poart\ [i vara, [i iarna. Astfel,
prin aceast\ initia]iv\ se dore[te
achizi]ionarea a c=te o pereche
de `nc\l]\minte nou\ pentru 100
de copii, pre cum [i un kit de
`ngrijire pentru fiecare.

Cei care doresc s\ sprijine acest proiect al Colegiului „Sf=ntul Nicolae” se pot adresa domnului Cristian Butn\ra[u, responsabilul cu str=ngerea fondurilor
pentru proiect, la nr. de telefon
0754797851 sau pe adresa de

email: butnarasucristian1@gmail.
com. De asemenea, se pot face
dona]ii `n contul bancar
RO54CECEIS0130RON0993226
al Colegiului „Sf=ntul Nicolae”.
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Ve[nica pomenire pentru Iosif “cel sf=nt [i milostiv”
al Moldovei

P

e 26 ianuarie, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i
s-a f\cut slujb\ de
pomenire pen tru Mitropolitul
Iosif Naniescu – de la a c\rui
trecere la Domnul s-au `mplinit
114 ani. Slujba a fost s\v=r[it\ `n
continuarea dumnezeie[tii Liturghii de c\tre PS Episcop-vicar
Calinic Boto[\neanul, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi.
Numit `nc\ din timpul vie]ii sale
„cel sf=nt [i milostiv”, Iosif Naniescu a fost, timp de 27 de ani,
mitropolit al Moldovei. El a continuat opera `nceput\ de Mitropolitul Veniamin Costachi, finaliz=nd con struc]ia catedralei.
Milostenia Mi tropolitului Iosif
Naniescu a r\mas `n con[tiin]a
tuturor. Ajuta oamenii s\raci [i
to]i cer[etorii din ora[, `mbr\ca
`n fiecare an zeci de elevi [i
studen]i [i le oferea, zilnic, hran\
la buc\t\ria Mitropoliei. Alte sute primeau bani pentru c\r]i [i
taxe [colare.

Monahia Lavrentia Cani[ag a plecat la Domnul

L

a M\n\stirea Had=mbu
din jude]ul Ia[i, a fost
s\v=r[it\, pe 20 februarie,
slujba `nmorm=nt\rii monahiei
Lavrentia Cani[ag. Maica La vrentia s-a n\scut `n anul 1938
`n C=mpulung Moldovenesc,
jude]ul Suceava. ~n anul 1955,
t=n\ra Varvara de atunci s-a c\s\torit cu t=n\rul Mihai Cani[ag.
~n urma c\s\toriei a avut doi copii: T\nase [i Mihai. ~n anul
2004, a venit la M\n\stirea Had=m bu, g\sindu-[i lini[tea `n
preajma icoanei f\c\toare de
minuni a Maicii Domnului.
„Mai ca Lavrentia a fost foarte
r=vnitoare [i evlavioas\. Uneori,

r\m=nea pentru a participa la
sfintele slujbe c=te dou\ s\pt\m=ni, dup\ care se `ntorcea
acas\. De[i nu a intrat `n via]a
monahal\ din tinere]e, [i-a purtat
crucea `n lume p=n\ c=nd Dumnezeu i-a r=nduit pa[ii spre m\n\stire. ~n fiecare zi, `nainte de a
`ncepe ascultarea m\n\stireasc\,
mergea `n biserica mic\ a m\n\stirii pentru a cere ajutor [i binecuv=ntare de la Maica Domnului“, a amintit arhimandritul
Nicodim Gheorghi]\, stare]ul
M\n\stirii Had=mbu, cel care i-a
fost duhovnic timp de aproape
dou\ decenii.
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