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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 

Iubi]i fra]i preo]i, 
Drept-m\ritori cre[tini, 

Suntem `mbr\ca]i `n aceste
zile cu ve[m=ntul bucuriei
sfinte pe care ne-o aduce

de fiecare dat\ s\rb\toarea Na[ te -
 rii Domnului, cobor=rea lui Dum -
nezeu printre oameni. Este o bu -
cu rie ce ne cuprinde ascult=nd co -
 lindele str\mo[e[ti, partici p=nd
la frumoasele slujbe din aceste
zile [i `nt=lnindu-ne cu cei dragi.
Tr\im un popas duhovnicesc de
tihn\ [i lumin\ `n drumul zbu ciu -
mat al vie]ii noastre de zi cu zi.
Aceast\ bucurie ce ne cuprinde
este `ns\ mai ad=nc\ [i mai real\
dec=t ne poate oferi lumea a ceas -
ta: ea este un dar pe care ni-l tri -
mite Dumnezeu cu prilejul Na[ -
te rii Fiului S\u `n ieslea Betle -
emu lui. Dumnezeu ~nsu[i este iz -
vorul bucuriei noastre, Cel Care
„a[a a iubit lumea, `nc=t pe Fiul
S\u Cel Unul-N\scut L-a dat, ca
oricine crede `n El s\ nu piar\, ci
s\ aib\ via]\ ve[nic\”[1]. 

~ntruparea Fiului lui Dumne -
zeu [i Na[terea Lui din Preasf=nta
Fecioar\ Maria reprezint\ funda -
men tul credin]ei [i al bucuriei
noas tre: „Dumnezeu Se face om
pen tru ca pe om s\-l fac\ dumne -
zeu”[2], m\rturisesc P\rin]ii Bise -
ri cii, `ncep=nd cu Sf=ntul Atana -
sie cel Mare. Prin ~ntrupare, Cu -
v=n tul lui Dumnezeu intr\ `n is to -
 rie, ~[i `nsu[e[te firea noastr\ o me   -
neasc\, a[a cum se afla aceasta

ca urmare a p\catului str\mo[ilor
no[tri, adic\ cuprins\ de stric\ -
ciu ne [i moarte, devenind om
ase  menea nou\, afar\ de p\cat,
pentru a ne redeschide calea spre
nestric\ciune, spre sfin]enie [i `m   -
p\rt\[ire de via]a dumnezeiasc\. 

Iubi]i credincio[i, 

Dumnezeie[tile Scripturi
dau m\rturie cu privire
la preg\tirea proniatoa -

re a omenirii `n vederea primirii
Fiului lui Dumnezeu `ntrupat:
„Du p\ ce Dumnezeu odinioar\
`n multe r=nduri [i `n multe chi -
puri, a vorbit p\rin]ilor no[tri prin
proroci, `n zilele acestea mai de
pe urm\ ne-a gr\it nou\ prin Fiul,
pe Care L-a pus mo[tenitor a toa -
te [i prin Care a f\cut [i veacu -
rile”[3]. Cu toate c\ Dumnezeu
S-a descoperit [i a vorbit oame ni -
lor prin prorocii [i drep]ii Ve chiu -
lui Testament, r=nduind po runci
[i legi, El nu ne-a m=ntuit [i nu ne
m=ntuie[te prin acestea, deoa re -
ce o lege nu poate da via]\ prin
ea `ns\[i, ci ne m=ntuie[te prin

~nsu[i Fiul S\u: „~n cre[ti nism nu
se poate vorbi propriu-zis de o
«`nv\]\tur\ m=ntuitoare» [i nu ne
m=ntuim printr-o lege, nici m\car
prin legea Vechiului Testament,
ci prin Persoana lui Iisus Hris -
tos”[4], ne spune P\rin te le Dumi -
tru St\niloae. M=ntui to rul Iisus
Hris tos ~nsu[i, ca Per soan\, S-a
`n  t=lnit cu noi prin ~n trupare, `n -
tru c=t S-a f\cut deo fi in]\ cu noi.
Fiind, `n acela[i timp, [i Dum ne -
zeu adev\rat, `n m\su  ra `n care ~i
urm\m Lui [i ne unim cu El, ne
face [i pe noi bi ru itori asupra
stric\ciunii [i asu pra mor]ii. 

Odat\ ce Cuv=ntul lui Dum -
ne zeu „S-a f\cut trup [i S-a s\ l\[ -
luit `ntre noi”[5], r\m=ne perma -
nent `mpreun\ cu noi, a[a dup\
cum El ~nsu[i ne-a `ncredin]at:
„Ia t\, Eu cu voi sunt `n toate zile -
le, p=n\ la sf=r[itul veacului”[6].
A[adar, Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu viu, personal, pre -
zent `n fiecare clip\ a vie]ii noas -
tre, dup\ cum m\rturise[te [i A -
pos tolul neamurilor c\ „Iisus Hris -
tos, ieri [i ast\zi [i `n veci, este
acela[i”[7]. 

NA{TEREA DOMNULUI – 

~NT+LNIREA OMULUI CU DUMNEZEUL CEL VIU
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului 
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Drept-m\ritori cre[tini, 
iubi]i [i iubitori de Hristos, 

M\rturisirea c\ Dumne -
zeu „S-a cobor=t din
ce ruri [i S-a `ntrupat

de la Duhul Sf=nt [i din Maria
Fecioara [i S-a f\cut om”[8] este
adev\rul fundamental al vie]uirii
noastre cre[tine. ~mpreun\ cu tai -
na R\stignirii [i a ~nvierii Sale, ~n -
truparea Domnului constituie iz -
vorul de via]\ al omului aici, pe
p\m=nt, [i `n ve[nicie. F\r\ acest
izvor, omul ar fi `n r\t\cire con ti -
nu\, debusolat [i confuz, lipsit de
orice urm\ de bucurie adev\rat\,
de sens autentic `n via]\. 

Aici, pe p\m=nt, noi oamenii
suntem chema]i a ne l\sa cu -
prin[i `n fiin]a noastr\ l\untric\
de adev\rul ~ntrup\rii, R\stignirii
[i ~nvierii Domnului Hristos. A -
ceas ta nu `nseamn\ numai ac -
cep tarea de c\tre mintea noastr\
a acestui adev\r, ci disponi bi li ta -
tea noastr\ de a-L primi `n noi
`n[ine pe Hristos Domnul Cel `n -
trupat, mort [i `nviat. 

Via]a cre[tin\ nu se reduce la
o `n[iruire de legi, r=nduieli, in -
terdic]ii sau `ng\duin]e. Ea este
mai mult dec=t at=t: este via]\ [i
comuniune de iubire. „Postul,
pri  vegherea, citirea Scripturii,
lip sa de `mbr\c\minte [i alte lu -
cruri necesare nu constituie de s\ -
v=r[irea”[9], ne spune Sf=ntul
Ioan Casian. Ele „sunt mijloace
ale des\v=r[irii fiindc\ scopul ul -
tim al practicii acestora nu const\
`n ele `nsele, ci prin ele se ajunge
la scop”[10]. „Adev\ratul scop al
vie]ii cre[tine const\ `n dob=n di -
rea Duhului Sf=nt al lui Dumne -
zeu”[11], m\rturise[te Sf=ntul Se -
rafim de Sarov. 

Vedem aici r\spunsul la `ntre -
b\rile foarte des `nt=lnite: De ce
nu am bucurie? De ce nu m\ simt
`mplinit? De ce cad `n dezn\ dej -
de, de[i postesc, m\ rog, fac mi los -
  tenie? Pentru c\ postul, rug\ ciu -
 nea sau milostenia le-am trans   for -
mat `n scop, nu `n cale c\tre ade -
 v\ratul ]el, singurul pen tru ca re
trebuie luptat: dob=n di rea Du hu -
lui Sf=nt, via]a `n Hris tos, sim  ]irea
iubirii Tat\lui Ceresc pen tru noi [i
pentru `ntreaga lume. 

Dumnezeu „nu ne cere s\ ne
schimb\m `mbr\c\mintea, ori s\
ne primejduim s\n\tatea, sau s\
facem vreo bravur\ care `ntrece
puterile noastre”[12], spune Sf=n   -
tul Nicolae Cabasila. Dumnezeu
dore[te ca, „r\m=n=nd acas\ a[a
cum suntem [i nepierz=nd nimic
din avu]ia noastr\, s\ petrecem
cuget=nd `ntruna la legea Dom -
nu lui”[13]. 

„A cugeta la legea Domnului”
`nseamn\ a recunoa[te c\ f\r\ El
nu putem face nimic adev\rat,
frumos, ad=nc [i ve[nic. ~n seam -
n\ a ajunge la convingerea l\ un -
tric\ de nezdruncinat c\ Hristos
este totul `n via]a noastr\. El ne
d\ via]\, ne lumineaz\, ne ap\r\,
ne c\l\uze[te, merge cu noi pe
cale. El ne ridic\ din c\dere, ne

`n t\re[te c=nd suntem slabi, ne
smere[te c=nd suntem m=ndri, ne
iart\, ne binecuvinteaz\, ne iu -
be[ te ca Dumnezeu, adic\ infinit
mai intens [i adev\rat dec=t o
poa te face un om. Con[tiin]a c\
nimic nu ni se `nt=mpl\ f\r\ o ra -
]iune duhovniceasc\, c\ nimic
nu-i mai de pre] ca leg\tura cu
Hristos, deschide calea `ncrederii
`n El, a convingerii c\ totul este
`n m=na Lui. 

Iubi]i credincio[i,

Iubirea de Dumnezeu [i de
oameni este tr\it\ la cea
mai mare intensitate `n Bi -

seric\ prin Dumnezeiasca Euha -
ristie. ~n aceasta, „via]a credin cio -
sului se `mplete[te cu via]a lui

ð
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Dum nezeu. Omul se aduce pe
sine lui Dumnezeu [i Dumnezeu
vine [i Se s\l\[luie[te `n om”[14]. 

Din Biseric\, omul este che -
mat s\ prelungeasc\ Euharistia `n
orice moment al vie]ii sale. ~n
via ]a de m\n\stire sau `n cea de
familie, omul las\ loc lui Dum ne -
zeu s\ lucreze `n via]a lui, iar
Dum nezeu le `mpline[te pe toate
bine [i adev\rat, chiar dac\ omul
nu `n]elege `ntotdeauna voin]a
lui Dumnezeu privitoare la sine,
la cei din jur, la evenimentele ca -
re au loc `n lume. 

~n acest duh al prezen]ei lui
Dumnezeu `n via]a noastr\ se cu -
vine s\ `n]elegem s\rb\toarea
Na[ terii Domnului Hristos. ~n
ritm de colind, s\-I mul]umim lui
Dumnezeu pentru anul care toc -
mai se `ncheie, cer=ndu-I aju tor
[i pentru anul care vine. Vre mu ri -
le nu sunt u[oare nici pentru Bi -
seric\, nici pentru ]ar\, nici pen -
tru lume. Avem n\dejdea sf=nt\
c\, m\rturisind dreapta credin]\,
r\m=n=nd `n comuniune unii cu
al]ii `n Biserica Sa drept-m\ ri toa -
re, rug\ciunea nelipsind din via]a
noastr\, Dumnezeu ne va `nt\ri
s\ mergem mai departe pe marea
vie]ii acestei lumi c\tre ~mp\r\]ia
cea nestric\cioas\. 

Spun aceasta [i pentru c\, `n
ultima perioad\, pacea unor m\ -
n\stiri [i parohii a fost tulburat\
de anumite persoane care au ati -
tudini nepotrivite `n leg\tur\ cu
Sf=ntul [i Marele Sinod ce a avut
loc `n Creta `n luna iunie a aces -
tui an. Dac\ dezbaterile `n duhul
p\cii, al dra gos tei [i al adev\rului
au fost [i sunt potrivite [i ne ce -
sare `n Bi se ric\, decizia unora de
a se a[eza `n afara Bisericii prin
nepo meni rea ierarhului [i prin
ne parti ci pa rea la sfintele slujbe
este `mpo tri va comuniunii, a
ade v\rului [i a dragostei, precum
[i `mpotriva r=n duielilor biseri -
ce[ti [i cano nice. Pe aceast\ cale,
v\ adresez tuturor `ndemnul de a
r\m=ne `n Biseric\, `n duh de co -
muniune [i dragoste, lucr=nd la
m=ntuirea noas tr\, prin m\rturi si -
rea dreptei credin]e, zidindu-ne
[i ajut=ndu-ne unii pe al]ii. 

Dumnezeu s\ v\ binecuvin te -
ze pe to]i cu bucuria p\storilor
din Betleem [i a magilor care L-au

descoperit pe Domnul Hris tos!
Dumnezeu s\ v\ d\ruiasc\ aju -
torul S\u `n tot ceea ce face]i bi -
ne [i adev\rat `n m\n\stiri, `n pa -
rohii [i `n via]a de familie! Dum   -
 nezeu s\ ne d\ruiasc\ tutu ror pu -
terea de a ne al\tura co rului `n ge -
rilor de la Pe[tera din Betleem [i
din toat\ inima s\ ros tim: „Slav\
`ntru cei de sus lui Dum nezeu [i

pe p\m=nt pace, `n tre oameni
bu  n\voire!”[15]. 

Al vostru p\rinte [i frate `ntru
Hristos Dumnezeu,

† Teofan, 
Mitropolitul Moldovei 

[i Bucovinei 

ð
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Pe 8 noiembrie, IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan a s\ -
v=r [it slujba de sfin]ire a

celor dou\ case sociale ale co -
mu nit\]ii Stolniceni-Pr\jescu din
Protopopiatul Pa[cani. Prin im -
plicarea p\rintelui paroh Mihai
Ifrim [i a comunit\]ii parohiale
de aici, s-a reu[it ridicarea a do -
u\ case sociale: una situat\ la bi -
se rica veche de lemn de l=ng\
cimitir [i una situat\ l=ng\ bi se -
rica nou\. La final, p\rintele Mi -
hai Ifrim, paroh la Stolniceni-

Pr\ jescu de 42 de ani, a primit
din partea Mitropolitului Mol do -
vei [i Bucovinei cea mai `nalt\
distinc]ie pentru clerici din Mi -
tro polia Moldovei [i Bucovinei –
„Crucea Moldav\”. 

~n seara zilei de 5 noiembrie,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
fost prezent `n Parohia „Sf=ntul
Ierarh Nicolae” – Larga Jijia, un -
de a sfin]it casa social\ a comu -
ni t\]ii de aici, precum [i un apar -
tament de serviciu parohial. Cu
ocazia vizitei `n Larga-Jijia, Mi -

tro politul Moldovei [i Bucovinei
a s\v=r[it [i o slujb\ de pomenire
la monumentul ridicat pentru
eroii c\zu]i `ntre 1916-1918. La
final, p\rintele Gheorghe Epu re,
parohul bisericii, a primit din
partea Mitropolitului Moldovei [i
Bucovinei o distinc]ie de vred ni -
cie cu cruce de binecuv=ntare.
De asemenea, au fost eviden]iate
per soanele care au ajutat `n
caltate de ctitori de-a lungul tim -
pu lui. 

~n zilele de 8 [i 9 noiembrie,
Biserica „Sfin]ii Voievozi“
din ora[ul T=rgu Neam] a

`m br\cat haine de s\rb\toare. Cu
ocazia pr\znuirii Sfin]ilor Ar han -
gheli Mihail [i Gavriil, comuni ta -
tea [i-a cinstit hramul. A doua zi,
de s\rb\toarea Sf=ntului Ierarh
Nectarie, cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `n bi -
se rica parohial\, PS P\rinte An -
to nie de Orhei, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Chi[in\ului, a
s\v=r[it Sf=nta Liturghie [i slujba
de pomenire pentru ctitori `m -
pre un\ cu un sobor de 11 preo]i
[i diaconi. Biserica „Sfin]ii Vo ie -
vozi“ are o p\rticic\ din moa[ -
tele Sf=ntului Nectarie din Eghi -
na, care au fost puse spre cinstire
din data de 7 august 2016. 

Sfin]iri de case sociale parohiale

Liturghie arhiereasc\ la T=rgu Neam]

~n perioada 1 noiembrie –
31 decembrie 2016, ~nal t -
prea sfin]itul P\rinte Teo -

fan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, a vizitat parohiile:
„Sf=n tul Nicolae” – Larga Jijia,
„Sf=ntul Dimitrie, Izvor=torul de
Mir” – Ple[ani (Protopopiatul I
Ia[i), „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheorghe” – Stolniceni-Pr\ jes -
cu (Protopopiatul Pa[cani),

„Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Bo -
de[ti (Protopopiatul Piatra
Neam]), „Sf=ntul Dimitrie” – S\ -
vine[ti (Protopopiatul Roz nov),
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimi -
trie”– Boto[ani (Pro topopiatul
Boto[ani), „Sf=n tul Mare
Mucenic Gheorghe” – Dr\ -
gu[eni (Protopopiatul S\ veni),
„Sf=ntul Prooroc Ilie Tes vi -
teanul” – Dealu Mare, „Ador -

mi rea Maicii Domnului” [i
„Sf=ntul Mare Mucenic Gheor -
ghe” – Dorohoi (Proto po pi a tul
Dorohoi).

~n aceea[i perioad\, P\rin -
tele Mitropolit Teofan a vizitat
m\n\stirile: Frumoasa, Micl\u -
[eni (jud. Ia[i), R\zboieni, Aga -
pia, Sih\stria, Bistri]a, Sihla,
T\rcu]a (jud. Neam]) [i Pop\u]i
(jud. Boto[ani).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri
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IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a vizitat `n perioada 19-22
noiembrie ora[ul Baden-

Baden (Germania), cu prilejul
`mplinirii a 150 de ani de la sfin -
]irea capelei ortodoxe rom=ne de
aici. Capela, ctitorit\ de domni -
to rul Mihail Sturdza `n memoria
fiului s\u, mort la 17 ani, a fost
inclus\ `n r=ndul monumentelor
istorice [i, astfel, prim\ria ora -
[ului Baden-Baden a alocat sume
importante pentru restaurarea
Sf=ntului Altar [i a criptei. Ca pe -
la s-a aflat sub jurisdic]ia Patri ar -
hiei Ecumenice din Constan ti no -
pol p=n\ `n 1882, iar din acel an
a intrat sub jurisdic]ia Mitro po -
liei Moldovei [i Bucovinei, la
dorin]a ctitorului. Pe 19 noiem -
brie, P\rintele Mitropolit Teofan
a s\v=r[it slujba Vecerniei, ur ma -
t\ de cea a Litiei la Capela „Sf=n -
tul Arhanghel Mihail” din Baden-
Banden, unde a fost prezent [i
Alte]a Sa Princiar\, Prin]ul {tefan
Sturdza.

Pe 20 noiembrie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan `mpreun\ cu
IPS P\rinte Serafim, Mitropolitul
Ortodox Rom=n al Germaniei,
Europei Centrale [i de Nord, au
resfin]it cripta Capelei „Sf=ntul
Arhanghel Mihail” din Baden-
Banden [i au s\v=r[it slujba pa -
ras tasului pentru ctitori. Mitro po -
litul Moldovei [i Bucovinei, `n
cu v=ntul c\tre credincio[ii din
Ba den-Baden, a precizat faptul
c\ „timp de 150 de ani s-au pe -
rin dat la aceast\ sf=nt\ biseric\
mul]i mitropoli]i, preo]i [i cre -
din cio[i. Capela a devenit loc de
rug\ciune, de `nt=lnire `n Litur -
ghie a rom=nilor de aici. Omul
se `mbog\]e[te de Dumnezeu,
spune Sf=ntul Pavel, c=nd `nde -
p\rteaz\ `ntunericul p\catelor,
devenind fiu al Luminii, av=nd
bu n\tate, dreptate, adev\r [i
c=nd `ncearc\ s\ `n]eleag\ voia
lui Dumnezeu, umpl=ndu-se de
Duhul Sf=nt prin Tainele Bi se -
ricii. Voievodul Mihail Sturdza s-a
`mbog\]it ctitorind aceast\ bi se -

ri c\. Nic\ieri nu ne amintim mai
mult de Voievod dec=t `n aceast\
biseric\”. P\rintele Bogdan Sta -
va rachi, superiorul Capelei
„Sf=n tul Ar han ghel Mihail” din
Baden-Ba den, a vorbit `n cu v=n -
tul s\u de mul]umire despre is to -
ria capelei, ridicat\ `n n\ dej dea
`n vierii. P\rintele a men]io nat [i
c\ Voievodul Mihail Sturdza a

`n cre din]at capela Mitropolitului
mol dovean Iosif Naniescu, `n
1882. ~n cripta care se afl\ sub
altarul bisericii `[i dorm somnul
de veci Domnul Mihail Sturdza,
so]ia sa Smaragda [i copiii lor:
Prin ]esa Maria [i Prin]ul Mihail,
`n memoria c\ruia a fost `n\l]at
acest sf=nt l\ca[. La finalul sluj -
belor, p\rintele Bogdan Stavara -

Vizit\ pastoral\ a IPS P\rinte Mitropolit Teofan la
Baden-Baden, Germania
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~n perioada 25-29 noiem -
brie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan s-a aflat `ntr-o vizit\

oficial\ `n Ucraina, la invita]ia
IPS P\rinte Filip, Mitropolit de
Poltava [i Mirgorod. ~n cadrul
vizitei pe t\r=m ucrainean, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a s\ v=r -
[it pe 26 noiembrie Sf=nta Litur -
ghie `ntr-o bisericu]\ dintr-una
din pe[terile de la Lavra Pecer -
ska. A doua zi, a slujit Sf=nta
Liturghie `n Biserica „Adormirea

Maicii Domnului” din Lavra
Pecerska, `mpreun\ cu IPS P\ rin -
te Pavel, Mitropolitul de Vyshho -
rod [i Cernob=l, Superiorul La -
vrei Pecerska, [i cu al]i ierarhi ai
Bi sericii Ortodoxe Ucrainene. Pe
28 noiembrie, Mitropolitul Mol -
dovei [i Bucovinei a slujit Sf=nta
Liturghie la M\n\stirea „Sf=nta
Cru ce” din Poltava, `mpreun\ cu
IPS P\rinte Filip, Mitropolit de
Poltava si Mirgorod, [i cu PS P\ -
rin te Veniamin Pogrebna, Epis -

cop de Novo-Sanjar` [i Vicar al
Epar hiei de Poltava. La finalul
slujbei, IPS P\rinte Teofan a ofe -
rit `n dar ob[tii de aici o p\rticic\
din moa[tele Sf=ntului Paisie
Velicicovschi, a[ezat\ spre cins -
ti re `ntr-o racl\ de argint confec -
]io nat\ `n atelierele din Rom= -
nia, av=nd `n vedere faptul c\
Pol tava este locul na[terii (1722)
[i copil\riei Sf=ntului Paisie.

O p\rticic\ din moa[tele Sf=ntului Paisie de la Neam],
d\ruit\ M\n\stirii Poltava 

chi a primit din partea IPS Teofan
Crucea arhiepiscopal\ „Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”, iar primarul ge -
ne ral al ora[ului, Margret Mer -
gen, dar [i al]i reprezentan]i ai
au torit\]ilor locale au primit dis -
tinc]ii de vrednicie. De aseme -
nea, cinci familii de rom=ni care
au sus]inut activitatea [i bunul
mers al proiectelor din capel\ au
primit distinc]ii din partea Mitro -
politului Moldovei [i Buco vi nei,
iar ceilal]i credincio[i prezen]i
au primit iconi]e cu Sf=nta
Cuvioas\ Parascheva de la Ia[i
cu un fragment din ve[ min tele
ce acoper\ sfintele sale moa[te.

Pe 21 noiembrie, numero[i
cre dincio[i ortodoc[i din Ger -

mania au participat, `n Catedrala
Mitropolitan\ cu hramul „Sf=ntul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvor= -
to rul de Mir” din Nürnberg, la
Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan, `mpreun\ cu IPS P\ -
rin te Mitropolit Serafim, `ncon ju -
ra]i de un sobor de preo]i [i dia -
coni. ~n predica de la finalul sluj -
bei, IPS P\rinte Teofan a vorbit,
printre altele, despre modelul
care ar trebui s\ ne fie nou\,
tuturor, Mai ca Domnului: „Sufle -
tul cre[ ti nului trebuie s\ fie
fecioar\ [i maic\ dup\ chipul
Maicii Dom nu lui. ~n templu,
Mai ca Dom nu lui se preg\te[te
pentru marea tain\ a na[terii prin

smerenie, rug\ciune, participa -
rea la slujbe, prin iubirea c\tre
`n tregul neam omenesc. Cum se
poate `mplini aceast\ tain\ `n
via]a noastr\? Urm=nd cele
f\cute de Marta, care `[i asum\
responsabilitatea `n via]a cet\]ii,
gestiunea bunu ri lor materiale, cu
fric\ de Dum ne zeu, dar, mai ales
cele ale Ma riei, `ncerc=nd s\
afl\m starea Sfin tei Fecioare `n
templu, `ncer c=nd s\ dob=ndim
[i noi aceast\ stare de sf=nt\
a[teptare. Via]a omului trebuie
s\ aib\ chip [i `mplinire `n starea
sufleteasc\ a Maicii Domnului”.
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Pe 4 decembrie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a s\v=r[it Sf=nta Liturghie `n Parohia
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie, Izvo -

r=torul de Mir” – Ple[ani, Protopopiatul I Ia[i. Cu
ocazia vizitei pastorale, ierarhul a sfin]it o cruce de
mozaic, drapelul [i un monument al eroilor din
cele dou\ r\zboaie mondiale, situate la intrarea `n
jude]ul Boto[ani dinspre Ia[i, pe marginea Prutului,
la r\scruce de drumuri, zon\ numit\ de localnici
„Sf=nta”. Denumirea nu este `nt=mpl\toare; `n
1947, pe vremea secetei, sfintele moa[te ale Cu -
vioasei Parascheva au poposit `n acest loc, `m pre -
un\ cu icoana Maicii Domnului de la M\n\stirea
Cozancea, `ntr-o procesiune condus\ de vrednicul
de pomenire PF P\rinte Patriarh Teoctist Ar\pa[u,
pe atunci mare eclesiarh al Catedralei Mitro po li -
tane din Ia[i. La final, cei care au ajutat la ridicarea
crucii de mozaic [i a monumentului eroilor au fost
eviden]ia]i. Astfel, familiile Pasniciuc Gheorghe [i
Laura [i M=nzat Pantelimon [i Ioana au primit
diplome de vrednicie din partea IPS P\rinte

Mitropolit Teofan, iar doamna primar Elena Vrajotis
a primit diploma de vredncie „{tefan cel Mare [i
Sf=nt”.

Sfin]ire `n Parohia Ple[ani

S\rb\toarea Na[terii Dom -
 nului a fost prilej de ma -
re bucurie `n capitala

Mol dovei. La Ia[i, pe 25 de cem -
brie, sute de credincio[i au par -
ticipat la Sf=nta Liturghie s\ v=r -
[it\ la Catedrala Mitropolitan\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
R\spunsurile la stran\ au fost
oferite de c\tre corurile „Sanc -
tus“ [i „Chivotul“ ale Catedralei
Mitropolitane din Ia[i. Dup\
citirea pericopei evanghelice,
P\rintele Mitropolit a rostit mul -
]imii prezente un scurt cuv=nt
de `nv\]\tur\ referitor la praz ni -
cul Na[terii Domnului: „Ceea
ce conteaz\ e ca omul s\ cu ge -
te la legea Domnului. Ce `n -
seam  n\ acest lucru? A cugeta la
legea Domnului `nseamn\ a
crede cu adev\rat c\ f\r\ Hris -
tos nu putem face nimic, a cre -
de cu adev\rat c\ Domnul Hris -
tos ne iube[te, c\ Domnul Hris -
tos ne iart\ [i ne binecuvin tea -
z\, c\ Domnul Hristos caut\
s\la[ [i pe[ter\ `n sufletul nostru

unde s\ Se nasc\, s\ creasc\ [i
s\ ne `nt\reasc\ `n credin]\,
a[e z=ndu-ne pe calea care duce
c\tre Dumnezeu. Toat\ aceast\
mare tain\ a s\l\[luirii lui Dum -
ne zeu printre noi – singur\ m=n -

 tuitoare – o tr\im `n mod ple -
nar, `n mod deplin, `n mod real
[i adev\rat `n Sf=nta [i Dumne -
ze iasca Liturghie”.

S\rb\toarea Na[terii Domnului la Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i 



Misiune [i dreapt\ credin]\ |

www.mmb.ro | 9

{i `n acest an, Ziua Na ]io -
nal\ a Rom=niei a fost
s\r b\torit\ `n mod spe -

cial la Ia[i. C=teva mii de per -
soa ne au fost prezente pe 1
decembrie `n Pia]a Unirii din
capitala Moldovei, pentru a lua
parte la manifest\rile organizate
de municipalitate pentru a mar -
ca 98 de ani de la `nf\p tu irea
Ma rii Uniri. ~n cadrul ma ni  fes -
t\ rilor a avut loc [i tradi ]io nala
slujb\ de Te Deum, s\v=r [i t\ de
p\rintele Marian Ti mof te, vicar
administrativ al Arhi epis co piei
Ia[ilor, `n calitate de de legat al
IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. La finalul slujbei, p\ -
rin tele Marian Timofte a dat ci -
ti re mesajului IPS P\rinte Mi tro -
polit Teofan: „Mai sunt doar doi
ani p=n\ la `mplinirea unui
veac de la momentul de ex cep -
]ie al Marii Uniri, `n care ro m= -
nii s-au reg\sit `ntr-un spa]iu ge -
o grafic, `ntr-un cuget, o limb\ [i
`mp\rt\[ind n\zuin]e comune.
Marea Unire este, sau ar trebui
s\ fie, un reper [i o surs\ de in -
spira]ie pentru de p\ [irea tuturor
`ncerc\rilor [i a provoc\rilor
prin care trec ro m=nii [i Ro m= -
nia ast\zi. Sf=nta Biseric\, ur -
m=nd `nv\]\tura M=ntuitorului

Iisus Hristos, `nva]\ c\ prin
credin]\ puter nic\ [i autentic\
pot fi realizate multe dintre cele
ce calculele omene[ti le con si -
der\ impo si bile. S\ avem a[a -
dar credin]\, pentru c\ `nain -
ta[ii no[tri la 1918 au reu[it s\
`mplineasc\ acest ideal al
Unirii, armo ni z=n du-[i efortu ri -
le militarilor, c\r turarilor, poli -
ticienilor, slu ji torilor sfintelor
altare, al tuturor rom=nilor, [i
prin devotament, inspira]ie, cu -
raj [i insisten]\ au re u[it ceea
ce doar cu 70-80 de ani `na in -

te, adic\ `n prima ju m\ tate a
se  colului al XIX-lea, p\rea
aproape imposibil“. Pro gra mul
a mai con]inut un con cert de
muzic\ popular\, dis cur suri ale
oficialit\]ilor locale [i jude]ene,
depuneri de co roa ne [i jerbe la
statuia domnito ru lui Alexandru
Ioan Cuza, pre cum [i o parad\
militar\ la care au luat parte
500 de angaja]i [i 50 de ve hi -
cu le de lupt\ [i de interven]ie
din cadrul Minis te rului Ap\r\rii
[i Ministerului de Interne.

Slujb\ de Te Deum la Ia[i, cu ocazia Zilei Na]ionale

~n perioada 9-13 noiembrie
a avut loc la Ia[i a VI-a
edi]ie a Zilelor Pro Vita. Te -

ma din acest an a fost: „A fi sau a
nu fi c\s\torit? O `ntrebare a
omului”. Manifest\rile au de bu -
tat pe 9 noiembrie la Colegiul
„Sf=ntul Nicolae” cu o proiec]ie
de film pe tem\ pro vita urmat\
de o sesiune de dezbatere pe
mar ginea filmului. Pe 10 noiem -
brie, tot la Colegiul „Sf=ntul Ni -
co lae” a avut loc o serat\ artis -
tic\ de muzic\ folk [i teatru. Pe
11 noiembrie, la Muzeul Mitro -
po litan Ia[i, Sala Sinaxar, Arhi -
man dritul Nicodim Petre, con si -

lier al Sectorului de Misiune din
cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
sus]inut conferin]a „A fi sau a nu
fi c\s\torit? O `ntrebare a omu -
lui”, `n cadrul c\reia s-a abordat
nu numai problema c\s\toriei `n
r=ndul tinerilor, ci `n mod special
necesitatea ca omul, indiferent
de v=rst\, s\ se decid\ asupra
drumului pe care dore[te s\ `l
urmeze `n via]\. Pe 13 noiem -
brie, la Casa de Cultur\ a
Studen]ilor din Ia[i a avut loc
evenimentul artistic „Praguri –
hori [i zic\li din ritualul de nun -
t\”, cu participarea lui Gri gore
Le [e, a Tarafului din S=ngeorz

B\i [i a horitoarelor Lenu]a Purja
[i Zamfira Mure[an. Evenimentul
[i-a propus, pe de o parte, s\
promoveze valori autentice, tra -
di ]ionale rom=ne[ti, iar pe de
alt\ parte, s\ sprijine `n mod
concret pe cei afla]i `n nevoie. ~n
acest sens, sumele str=nse din
v=nzarea biletelor vor fi folosite
pentru bursele de studiu „Mitro -
po litul Iosif Naniescu”, prin care
sunt ajuta]i lunar 20 de copii
afla]i `n risc de abandon [colar,
din jude]ele Ia[i, Boto[ani [i
Neam]. 

Zilele Pro Vita Ia[i 2016
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l Prima conferin]\ preo -
]easc\, ce a reunit preo]ii din
pro  topopiatele Roznov [i Ceah -
l\u, a avut loc pe 7 noiembrie.
~n trunirea a fost g\zduit\ de
Parohia „Sf=ntul Dimitrie“ din
S\vine[ti, fiind precedat\ de
Sf=nta Liturghie. La finalul sluj -
bei, IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a men]ionat faptul c\ una dintre
]intele vie]ii oric\rui cre[tin este
aceea de a avea bucurie `n
Dom nul: „Ce `nseamn\ bucuria
`n Domnul? S\ sim]i c\ te
cuprinde un sentiment de
`mplinire atunci c=nd te rogi, s\
sim]i o m=n g= iere atunci c=nd
spui adev\rul, chiar dac\ ai fi
putut [i poate crezi c\ ]i-ar fi fost
mai bine s\ spui un neadev\r.
Bucuria `n Dom nul este bucuria
celui ce poste[te, bucuria celui
ce d\ milostenie, bucuria
p\rin]ilor ce z\mislesc [i cresc
copii `n dreap ta credin]\,
bucuria celui ce se a[az\ la
c\p\t=iul celui bolnav [i `i spune
un cuv=nt de m=ng= ie re, bucuria
celui ce vine `n `n t=m  pinarea
aproapelui s\u, bu cu ria celui ce
nu poate s\ con cea p\ via]a f\r\
Dumnezeiasca Liturghie. Iat\
c=teva chipuri prin care omul se
poate bucura `n Domnul“.  

l Preo]ii din protopopiatele
Pa[cani [i H=rl\u s-au `nt=lnit pe
10 noiembrie la conferin]a pre o -
]easc\ semestrial\. Dup\ Sf=nta
Liturghie, s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan `n Biserica
„Sf=n tul Gheorghe“ – Catedrala
ve che, conferin]a propriu-zis\ a
avut loc `n Sala „Dr. Iustin Moi -
ses cu“, a Centrului Eparhial Ia[i.
Mitropolitul Moldovei [i  Buco -
vi nei a subliniat faptul c\ Orto -
do xia are valen]e universale:
„Primul loc unde a p\[it Sf=ntul
An tim pe p\m=nt rom=nesc a
fost cetatea Ia[ilor; marele ierarh
a fost pentru o vreme egumen la
Cet\]uia, dup\ care a plecat la
Bu cure[ti, `n }ara Rom=neasc\.
Sf=n tul Antim a fost omul care a

`n]eles c\ Biserica Ortodox\ nu
se rezum\ la }ara Rom=neasc\,
eventual la Moldova, la Rusia,
cu care a `ncercat s\ stabileasc\
leg\turi, sau la Ardealul cel mult-
p\timitor, ci tr\ind at=t `n Iviria,
`n Constantinopol, `n Ierusalim,
c=t [i `n ]ara noastr\, ne-a ar\tat
menirea universal\ a credin]ei
noastre str\mo[e[ti“. 

l Pe 24 noiembrie, preo]ii
din Protoieria T=rgu Neam] s-au
`nt=lnit la Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi“ de la M\ -
n\stirea Neam] cu Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. La finalul
Sfintei Liturghii, s\v=r[it\ `n Bise -
ri ca „Sf=ntul Ioan Iacob Hoze vi -
tul“, IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan a f\cut referire la misiunea
preo]easc\: „P\rintele proasp\t
hirotonit `n aceast\ zi, precum [i
noi to]i laolalt\ am fost [i suntem
trimi[i s\ vestim nu o evanghelie
omeneasc\, ci descoperirea cea
de sus, ar\tat\ `n dumnezeiasca
Evanghelie, prin care se propo -
v\ duie[te nu cuv=ntul nostru, ci
cuv=ntul lui Dumnezeu. ~n al
doilea r=nd, Domnul Hristos `n
Evanghelia acestei zile a spus c\
~mp\r\]ia lui Dumnezeu este co -
bor=t\ printre noi, oamenii, re -
ferindu-Se la Sine ca manifes ta re

a ~mp\r\]iei cerurilor cobor=t\
pe p\m=nt. Noi nu suntem tri -
mi[i `ntr-o eparhie, m\n\stire sau
parohiei, s\ le spunem oameni -
lor doar s\ fie cinsti]i, drep]i, cu -
ra]i, cuviincio[i, ci am fost tri -
mi[i, nici mai mult, nici mai pu -
]in, ca s\ aducem foc din Cer [i
s\-l aprindem pe p\m=nt, `n sfin -
tele altare [i `n inimile oame ni -
lor, du p\ cuv=ntul M=ntuitorului
Hris tos: «Foc am venit s\ aduc
pe p\ m=nt»“.

l Preo]ii din Protopopiatul
Bo to[ani au participat, pe 5 de -
cem brie, `n sala mare a proto ie -
riei, la conferin]a semestrial\ de
toamn\. ~nt=lnirea a fost prezi da -
t\ de IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan [i a `nceput cu Sf=nta Litur -
ghie, s\v=r[it\ `n Biserica „Sf=n -
tul Mare Mucenic Dimitrie” din
mu nicipiu. La finalul slujbei, ie -
rar hul a rostit un scurt cuv=nt de
`n v\]\tur\ preo]ilor, dar [i cre -
din cio[ilor prezen]i `n biseric\:
„Mul]umim lui Dumnezeu c\
ne-a d\ruit Sf=nta [i Dum ne -
zeiasca Liturghie, spa]iu acce si -
bil nou\ `n care se `mpline[te
cu v=ntul M=ntuitorului din Evan -
ghelie: «Veni]i la Mine to]i cei
os te ni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\ voi
odihni pe voi». S\ ne d\ruiasc\

Conferin]e semestriale cu preo]ii din
Arhiepiscopia Ia[ilor

~n Arhiepiscopia Ia[ilor s-au desf\[urat `n lunile noiembrie
[i decembrie conferin]ele preo]e[ti semestriale de toamn\,
prezidate de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Tema `ntâlnirilor
a fost dedicat\ Anul omagial al educa]iei religioase a
tineretului cre[tin ortodox [i Anul comemorativ al Sfântului
Ierarh Martir Antim Ivireanul [i al tipografilor biserice[ti la
`mplinirea a 300 de ani de la moartea sa martiric\ (1716-
2016). ~n cadrul `ntâlnirilor s-a prezentat un film despre
via]a [i activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.
De asemenea, Mitropolitul Moldovei [i  Bucovinei a f\cut
o prezentare pe larg a modului de desf\[urare [i a
concluziilor Sfântului [i Marelui Sinod, ce a avut loc `n
aceast\ var\ `n Creta (16-26 iunie).
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Dumnezeu s\ `n]elegem aceast\
mare tain\ [i izvor de odihn\ su -
fle teasc\, izvor de putere pentru
ceea ce avem de `mplinit `n via]a
de familie, `n via]a de parohie, `n
via]a de eparhie, `n via]a so cie -
t\]ii, `n general. Dumnezeu s\ ne
d\ruiasc\ putere s\ sesiz\m
darurile Sf=ntului Duh `n ceilal]i
[i s\-L rug\m s\ le aduc\ [i `n
via ]a noastr\”. 

l Pe 7 decembrie, confe rin -
]ele pastoral-misionare au con ti -
nuat la Dorohoi, de aceast\ dat\
reunindu-se preo]ii din Proto po -
piatele Dorohoi [i Darabani. La
finalul Sfintei Liturghii arhiere[ti,
s\v=r[it\ `n Catedrala „Ador mi -
rea Maicii Domnului” [i „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe”, P\ -
rin tele Mitropolit Teofan a rostit
un scurt cuv=nt de `nv\]\tur\:
„Doi dintre marii sfin]i ai Bi se -
ricii sunt pr\znui]i `n aceast\ zi:
Sf=nta Filofteia, chip al milos te -
niei [i al dragostei de Hristos-
Dom nul, [i Sf=ntul Ierarh Am bro -
zie, chip al omului `nv\]at, al ce -
lui care se ad=nce[te `n dumne -
ze ie[tile Scripturi [i propo v\ du -
ie[te cuv=ntul adev\rului po po -
rului celui drept-credincios. S\
bi necuvinteze Dumnezeu tot
ceea ce facem, n\d\jduim fru -
mos [i bine [i adev\rat `n via]\,
[i s\ urm\m calea Sfin]ilor Filof -
teia [i Ambrozie – calea milos te -
niei [i calea adev\rului de cre -
din ]\ – cele dou\ aripi care-l
aju t\ pe om s\ zboare prin v\z -
du hul acestei lumi spre ~mp\ r\ -
]ia Cerurilor”. Dup\ partea litur -
gic\ a avut loc deschiderea ofi -
cia l\ a lucr\rilor conferin]ei, `n
sala Teatrului Dorohoi.

l IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan s-a `nt=lnit cu preo]ii din Pro -
to popiatul S\veni. ~ntrunirea a
avut loc pe 8 decembrie la Bise -
ri ca „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheor ghe“ din parohia Dr\gu -
[eni [i a fost precedat\ de Sf=nta
Liturghie arhiereasc\. ~n cadrul
Sfintei Liturghii s-au `mp\rt\[it
cu Sfintele Taine foarte mul]i co -
pii, iar la Chinonic un grup de
elevi au intonat colinde. „S\-i bi -
necuvinteze Dumnezeu pe
ace[ti tineri [i pe ace[ti copila[i

de aici [i din `ntreaga ]ar\, ferin -
du-i de toate urgiile [i de toate
va lurile de necredin]\, de indi fe -
ren]\, de str\in\tate. Noi, preo]ii,
[i dumneavoastr\, p\rin]ii, sun -
tem datori s\ le l\s\m acestor
co pii [i o biseric\, [i o ]ar\, `n
ca re s\ troneze credin]a `n Dum -
nezeu, ru[inea de oameni [i dra -
gos tea de neam”, a spus ierarhul
`n cuv=ntul rostit la finalul
slujbei.

l Preo]ii din Protopopiatul I
Ia[i, al\turi de o parte din preo]ii
Protopopiatului III Ia[i, au par ti -
cipat pe 13 decembrie, `n Sala
Sinaxar a Muzeului Mitro politan
Ia[i, la conferin]a semestrial\
pre zidat\ de IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan. ~nt=lnirea a `nceput
cu Sf=nta Liturghie la Biserica
„Sf=ntul Gheorghe“ – Catedrala
ve che. ~n cuv=ntul de `nv\]\tur\,
ierarhul a amintit de exemplul
Sf=ntului Dosoftei al Moldovei:

„S\ `ncerc\m, prin mila Dom nu -
lui, s\ urm\m pa[ii [i drumul pe
care Sf=ntul Ierarh Dosoftei a
mers cu at=ta demnitate, cu at=ta
iu bire de Dumnezeu, dragoste
fa ]\ de credin]a drept-m\ritoare,
dragoste fa]\ de limba rom=n\ [i
de cartea sf=nt\”.

l Tot `n Sala Sinaxar a Mu ze -
ului Mitropolitan din Ia[i a avut
loc, pe 15 decembrie, con fe rin]a
cu preo]ii din Protopo pi atul II
Ia[i, al\turi de o parte din preo]ii
Protopopiatului III Ia[i. La finalul
`nt=lnirii, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei i-a primit `n audi -
en]\ pe preo]ii care au solicitat
acest lucru.

l Pe 19 decembrie, a venit
r=ndul preo]ilor din Proto po -
piatul Piatra Neam] s\ se reu -
neasc\ `n conferin]\ semestrial\.
La finalul Sfintei Liturghii, s\ v=r -
[it\ `n biserica Parohiei Bo de[ti,
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Departamentul Centenar
din cadrul Guvernului
Rom=niei, Banca Na -

]io  nal\ a Rom=niei [i Prim\ria
Municipiului Ia[i au organizat la
Ia[i, `n perioada 14-16 decem -
brie, o serie de manifest\ri reu -
nite sub titlul „Ia[i, Capitala Re -
na[terii Na]ionale“. Evenimen te -
le au fost dedicate `mplinirii unui
secol de c=nd Ia[ul a devenit ca -
pi tal\ de r\zboi [i au avut ca
scop ini]ierea unui proces de
reevaluare a rolului istoric jucat
de Moldova [i de Ia[i `n efortul
comun de rena[tere politic\ [i
militar\ a statului rom=n. ~n
cadrul evenimentului, a avut loc
pe 14 decembrie, `n sectorul
militar al Cimitirului Eternitatea
din Ia[i, o slujb\ de pomenire
pentru eroii rom=ni din perioada
1916-1918, s\v=r[it\ de IPS P\ -
rin te Mitropolit Teofan, `ncon ju -
rat de un sobor de preo]i [i dia -
coni, [i a continuat cu momentul
depunerii coroanelor de flori din
partea mai multor institu]ii.

„~n\l]\m g=nd c\tre Dum ne -
zeu: `n primul r=nd, s\ odih neas -
c\ `n pacea Sa pe o[tenii care au
c\zut [i s-au jertfit atunci la da -
to rie. Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\
putere pentru a nu uita lec]ia tre -
cu tului [i pentru a fi preg\ti]i
pen tru tot ceea ce se poate `n -
t=m pla `n vremuri de cump\n\,
`n vremuri grele, `n vremuri

inamice. Dumnezeu s\ ne
d\ruiasc\ putere s\ p\str\m, de
la vl\dic\ p=n\ la opinc\, cum
spune rom=nul, mo[tenirea pe
care ne-a l\sat-o jertfa din
Primul R\zboi Mondial“, a spus
IPS P\rinte Teofan, `n alocu ]iu -
nea rostit\ cu aceast\ ocazie.

Evenimentul „Ia[i, Capitala
Re na[terii Na]ionale“ a fost or -
ganizat `n parteneriat cu Aca de -
mia Rom=n\, Casa Regal\ a
Rom=niei, Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei, Universitatea „Al. I.
Cuza“ din Ia[i, Complexul Mu -
ze al Na]ional „Moldova“ Ia[i,

Ate neul T\t\ra[i, Societatea de
Studii Istorice din Rom=nia, Aso -
cia ]ia Studen]ilor Jurnali[ti din
Ia[i. Pe fondul retragerii armatei,
administra]iei [i a unei p\r]i a
po pula]iei `n Moldova, `n ultima
parte a anului 1916, Ia[ul devine
capitala statului rom=n, Bucu re[ -
tiul fiind ocupat de germani pe 6
decembrie 1916. Timp de doi
ani (1916-1918), la Ia[i au func -
]io nat Guvernul [i Parlamentul,
fi ind luate decizii importante
pre cum votul universal [i refor -
ma agrar\.

„Ia[i, Capitala Rena[terii Na]ionale“

P\rintele Mitropolit Teofan i-a
`ndemnat pe cei prezen]i  s\
`nt=mpine cre[tine[te s\rb\toa -
rea Na[terii Domnului: „S\ ave]i
o s\pt\m=n\ de preg\tire pentru
marea s\rb\toare, o s\pt\m=n\
binecuv=ntat\, `n care s\ merge]i
la preotul duhovnic pentru Sf=n -
ta Spovedanie, cur\]indu-v\ ca -
sele at=t pe dinl\untru, c=t [i pe
dinafar\. S\ `ncerc\m s\ ne
trans form\m `n pe[ter\ binecu -
v=n tat\ care-L prime[te pe Dom -
nul Hristos `n s=nul s\u. Fi]i bi -
ne cuv=nta]i cu to]ii, `n numele
Sfin tei Treimi – Tat\l, Fiul [i Du -
hul Sf=nt, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor“.
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Ora[ul Ia[i are de la `n -
ceputul lunii de cem -
brie 2016 o nou\ pa -

ro hie orto do x\. Aceasta a fost
`nfiin]at\ cu binecu v=n tarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, cu
mi siu nea de a ridica o biseric\
`nchinat\ Sf=ntului Apos tol [i
Evanghelist Luca, `n apropierea
Ci mi ti rului „Sf=ntul Ioan Bo te -
z\torul“ din Ia[i. Para cli sul Pa -
ro hiei „Sf=ntul Apostol [i Evan -
ghelist Luca“ – cartierul P\cu -
rari din Ia[i se afl\ pe str. Eli sa -
beta Rizea nr. 27, l=ng\ Ci mi -
tirul „Sf=ntul Ioan Botez\torul“,
[i a fost ame najat de p\rintele
paroh Marian Nimerincu, ajutat
de c=]iva do natori. La finalul
Sfintei Litur ghii din ziua de 27 de -
cembrie, p\rintele Adri an Za ha -
ria, con si lierul ad mi nis trativ al
Eparhiei Ia[ilor, a ci tit decizia de
`n fiin ]a re a noii pa rohii [i de nu   -
mi re a noului paroh, `n per soa  na
p\rintelui Ma rian Ni me rincu,

inspector epar hial al De par ta -
men tu lui ci mi tire al Eparhiei
Ia[ilor. P\rin tele Florin Chi ril\,
inspector eparhial bisericesc al
Arhie pis co  piei Ia[ilor, l-a feli ci -
tat pe in ginerul So rin Io nes cu
pen tru c\ a ridicat capela [i a[e -
z\m=ntul social al noii parohii,

iar p\ rin tele paroh Marian Ni -
merincu a mul]umit p\rin]ilor
de la Cen trul Epar hial Ia[i [i
pre o]ilor pa rohi pentru dragostea
cu care l-au primit [i `ncurajat.

O nou\ parohie `n cartierul P\curari din Ia[i

Penitenciarul Boto[ani, `n
colaborare cu Protopo pi -
a tul Boto[ani, a ini]iat la

nivel local proiectul „Credo“ –
cam panie de schimbare a atitu -
di nii sociale fa]\ de de]inu]i la
ni ve lul comunit\]ii locale. ~n ca -
drul proiectului, au fost realizate
ac]iuni `n comun, cu implicarea
pa rohiilor ortodoxe apar]in=nd
Pro topopiatului Boto[ani, con -
st=nd `n slujbe, expozi]ii de
obiec te realizate de de]inu]i `n
atelierele ocupa]ionale, pove[ti
de succes privind incluziunea
so cial\, expuneri, dezbateri pri -
vind mediul penitenciar actual.
Pe toat\ perioada desf\[ur\rii,
res pectiv octombrie-decembrie
2016, au fost prev\zute ac]iuni
lunare, `n parteneriat cu diverse
pa rohii din municipiul Boto[ani.
}in=nd cont de oportunit\]ile

par tenerilor [i din ra]iuni litur gi -
ce, activit\]ile s-au desf\[urat cu
pre ponderen]\ `n zilele de s=m -
b\ t\, `n spa]iile sociale ale pa ro -
hiilor implicate, cu participarea
unui num\r de 20 de persoane
private de libertate ce reprezint\
grupul coral al capelei peniten -
cia rului. ~nso]i]i de preotul ca pe -
lan Florin Lucian Marcu [i de c\ -
tre lucr\tori din sectorul edu ca -
]ie, ace[tia au participat [i sus ]i -
nut s\v=r[irea Sfintei Liturghii la
parohiile gazd\, dup\ care, al\ -
turi de ceilal]i participan]i, au vi -
zio nat documentare de prezen ta -
re specifice, iar apoi au parti ci -
pat la dezbateri pe diverse teme.

Prima activitate de acest gen a
avut loc pe 29 octombrie, la Pa -
rohia „~nt=mpinarea Domnului“
din Boto[ani, prin implicarea
p\rintelui paroh Gheorghe Gri -

go ra[i. Urm\toarea activitate s-a
desf\[urat `n Parohia „Sf=ntul
Ilie“ – Boto[ani pe 19 noiem brie,
gazd\ fiind p\rintele paroh
Lucian Leonte, protopop de
Boto[ani. Pe 30 noiembrie, ziua
`nchinat\ Apostolului rom=nilor
– Sf=ntul Andrei, a fost prilejul
pentru o alt\ activitate de acest
gen, de data aceasta gazd\ fiind
p\rintele paroh Teodor Pe]en -
chea, al\turi de Parohia „~n\l ]a -
rea Domnului“ – Boto[ani. Mai
apoi, p\rintele Vasile Acatrinei
de la Parohia „Sf=ntul Spiridon“
– Boto[ani a fost gazda unei
astfel de ac]iuni, iar ultima ac -
tivitate din anul 2016 a avut loc
la Pa ro hia „Sf=ntul Ioan Bote z\ -
torul“ – Boto[ani, la p\rintele pa -
roh Petru Fercal.

Campanii pentru de]inu]i la nivelul comunit\]ii
locale
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Site-ul de [tiri ortodoxe
Or thodoxia.info a f\cut
public\ scrisoarea Sfintei

Chinotite, datat\ 13 decembrie
2016, adresat\ celor 20 de m\ -
n\s tiri din Sf=ntul Munte, refe ri -
toare la observa]iile Comisiei
Sfin tei Chinotite pentru studierea
documentelor finale ale Sf=ntului
[i Marelui Sinod (adresa nr. 2722
din 13/26.11.2016). Comisia a
fost format\ din [ase stare]i ai
unor importante m\n\stiri atho -
ni te: Ierom. Hrisostom (M\n\s ti -
rea Cutlumu[), Arhim. Iosif (M\ -
n\s tirea Xiropotamu), Arhim.
Elisei (M\n\stirea Simonopetra),
Arhim. Tihon (M\n\stirea Stavro -
ni kita), Ierom. Luca (M\n\stirea
Grigoriou).

Raportul Comisiei este `mp\r -
]it `n patru p\r]i principale care
tra teaz\:

– Solicit\rile Sfintei Chinotite
adresate Sanctit\]ii Sale Barto lo -
meu, Patriarhul Ecumenic al Con -
 stantinopolului, `n luna mai
2016, `nainte de convocarea
Sf=ntului [i Marelui Sinod;

– Aspecte fundamentale ale
Sf=ntului [i Marelui Sinod;

– Observa]iile Sfintei Chino ti -
te pe marginea documentului
final Rela]iile Bisericii Ortodoxe
cu ansamblul lumii cre[tine;

– ~ndemnul Sfintei Chinotite
de a p\stra unitatea Bisericii [i
de a continua pomenirea ierar hi -
lor, deoarece la Sinodul din Cre -
ta „nici un episcop ortodox nu a
aderat la erezia condamnat\ de
Bi seric\, nici nu a propov\duit
cu capul descoperit `nv\]\turile
ere tice ale eterodoc[ilor”.

Red\m mai jos, `n traducere
din limba greac\ (traducere de
Basilica.ro), con]inutul raportului
Comisiei speciale a Sfintei Chi -
no tite pentru studierea docu -
men telor finale ale Sf=ntului [i
Marelui Sinod:

La cea de a 203-a Sinax\ Ex -
tra ordinar\ a Sfintelor M\n\stiri,

din data de 23 septembrie 2016,
s-a considerat c\ „documentele
fi nale oficiale ale Sinodului tre -
bu ie studiate cu pruden]\; eva lu -
ate aspectele pozitive [i notate
eventualele neclarit\]i pe care le
con]in [i care necesit\ l\muriri”.
Nou\ ni s-a `ncredin]at studiul [i
evaluarea documentelor finale
ale Sf=ntului [i Marelui Sinod din
Creta (16-27 iunie 2016) `n ve -
de rea `ntocmirii unui raport cu
pri vire la acestea.

Sim]ind neputin]a noastr\, di -
fi cultatea lucr\rii `ncredin]ate
nou\, dar [i povara responsa bi li -
t\]ii noastre `naintea tradi]iei
aghioritice m\rturisit\ de peste
un mileniu, dar [i recent\, che -
m\m cu dinadinsul mijlocirile
Ocrotitoarei cinstitului nostru
loc, Doamna noastr\ de Dum ne -
zeu N\sc\toarea, [i ale Cuvio [i -
lor P\rin]i Athoni]i, cunosc=nd
c\ fundamentul oric\rei pozi]ii
teo logice trebuie s\ izvorasc\
din vie]uirea sf=nt\ duhovni ceas -
c\ a Tradi]iei apostolice a Bise ri -
cii, pe care au avut-o sfin]ii [i de
Dumnezeu purt\torii P\rin]i [i la
care ne nevoim s\ fim p\rta[i [i
noi cu harul lui Dumnezeu.

Leg\tura indisolubil\ dintre
sfin]enie [i expresia autentic\ a
Tra di]iei Bisericii, care exist\
doar la Sfin]ii P\rin]i, este sin gu -
ra garan]ie pentru c\l\toria `n
Duhul Sf=nt a Bisericii Ortodoxe
lupt\toare `n lume, dar [i pentru
m=n tuirea `n Hristos a fiec\rui
mem bru al ei. A[adar, `n pre zen -
tul raport nu am putut s\ nu a -
vem `n vedere cele care s-au
spus [i scris de Athoni]i [i de cei
din afara Sf=ntului Munte, de
mai cur=nd sau din trecut, de
sfin ]ii recunoscu]i [i de unele
chipuri sfin]ite ale Bisericii
Ortodoxe.

Cele opt documente finale ale
Sf=ntului [i Marelui Sinod din
Cre ta, publicate pe pagina de in -
ternet a Sinodului, se numesc
do  cumente oficiale [i sunt dup\

cum urmeaz\:
1. Enciclica Sf=ntului [i Ma re -

lui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
2. Mesajul Sf=ntului [i Mare -

lui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
3. Importan]a postului [i res -

pec tarea lui ast\zi;
4. Rela]iile Bisericii Ortodoxe

cu ansamblul lumii cre[tine;
5. Autonomia [i modul de

pro clamare al acesteia;
6. Diaspora Ortodox\;
7. Sf=nta Tain\ a Cununiei [i

im pedimentele la aceasta;
8. Misiunea Bisericii Orto do -

xe `n lumea contemporan\.
~ntruc=t prezentarea minu]i oa -

s\ a acestora nu reprezint\ mi -
siu nea comisiei noastre [i de p\ -
[e[ te posibilit\]ile noastre, ne
vom limita la a face unele men -
]iuni `n duhul hot\r=rii celei de a
202-a Sinax\ Extraordinar\ a
Sfintelor M\n\stiri.

A. Sf=ntul Munte urm\re[te cu
dragoste [i rug\ciune nelini[tea
cre[tinilor binecredincio[i refe ri -
toare la Sf=ntul [i Marele Sinod
[i la documentele sinodale. Sf=n -
ta Chinotit\ nu ar putea r\m=ne
t\cut\ la rug\min]ile fra]ilor no[ -
tri monahi athoni]i [i ale credin -
cio [ilor din lume. Desigur, mai
`nt=i caut\ s\ m\rturiseasc\ ade -
v\ rul despre dogm\ [i etos [i
apoi s\ vorbeasc\ cu bun\ `n -
dr\z neal\, atunci c=nd credin]a
[i poruncile evanghelice sunt pe -
ri clitate. Ea vorbe[te sau tace cu
discern\m=nt, pentru ca Biserica
s\ fie zidit\, iar poporul lui
Dum nezeu s\ primeasc\ sprijin.

Urm\rind unitatea Bisericii,
pe care o `n]elege ca unitatea de
credin]\ [i (n.n. unitatea) `n Hris -
tos a sfintei vie]i duhovnice[ti,
Sf=n ta Chinotit\ a transmis cu
discern\m=nt [i `ndr\zneal\
amendamentele care trebuiau
aduse documentelor presinodale
ale Sf=ntului [i Marelui Sinod,
prin intermediul unei scrisori
adre sate Sanctit\]ii Sale Barto lo -
meu, Patriarhul Ecumenic, datat\

Raportul Comisiei speciale a Sfintei Chinotite
pentru studierea documentelor finale ale
Sf=ntului [i Marelui Sinod din Creta
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12/25 mai 2016, care a fost
f\cut\ cunoscut\ [i ~nt=ist\ t\ to -
rilor celorlalte Patriarhii [i Bise -
rici Autocefale. Prin aceasta, au
fost solicitate anumite amen da -
men te la documentele presino -
da le, lucru solicitat [i de aproape
toate Bisericile Ortodoxe.

Un cuv=nt sinodal autentic
„`n conformitate cu teologia Sfin -
]ilor purt\tori de Dumnezeu [i
cu con[tiin]a binecinstitoare a
Bi sericii” este un cuv=nt de m=n -
tuire. El diferen]iaz\ duhul tean -
dri cocentric (divino-uman) al
Bisericii de duhul antropocentric
(umanist) al oamenilor, religiilor
[i confesiunilor cre[tine din afara
ei. El vindec\ nevoia fundamen -
ta l\ a omului de cunoa[tere a
Dum nezeului adev\rat [i a sco -
pului existen]ei umane. Omul
con temporan, care c\l\tore[te
pe marea acestei vie]i [i se pier -
de `n tulbur\ri, `n griji [i dificul -
t\]i, are nevoie `n primul r=nd de
„adev\rul noii vie]i duhovnice[ti
`n Hristos”, care exist\ numai `n
Bi serica Ortodox\, dup\ cum
doar aceasta este comuniunea
Sfin ]ilor [i ofer\ comuniunea
sf=n t\ duhovniceasc\ `n Hristos
cu Dumnezeul `n Treime Cel
Unul Sf=nt.

Sf=nta Chinotit\ a solicitat
mo dific\ri la documentele pre si -
nodale pentru a se oferi lumii
cu v=ntul sinodal al Bisericii Or -
to doxe curat de elementele care
nu sunt m=ntuitoare, ci `mpre -
soa r\ veacul acesta. A[adar,
Sf=n ta Chinotit\ s-a bazat pe o
tradi]ie `ndelungat\ de m\rtu ri -
sire a credin]ei ortodoxe, a con -
[ti in]ei de sine (n.n. a Bisericii) [i
a eclesiologiei, dar [i de spri ji ni -
re a `ncercatei Patriarhii Ecu me -
ni ce `n ridicarea crucii sale.

Solicitarea principal\ a Sfintei
Chinotite a fost aceea de a nu fi
re cunoscu]i eterodoc[ii ca Bi se -
rici, deoarece numai Biserica
noastr\ Ortodox\ este Biserica
cea Una, Sf=nt\, Soborniceasc\
[i Apostoleasc\.

De asemenea, s-a solicitat
sub linierea faptului c\ dialo gu -
rile cu eterodoc[ii au ca scop `n -
toarcerea acestora la Ortodoxie
[i la unitatea spiritual\ cu Bise rica.

Conform duhului [i textelor

m\r turisitoare anterioare ale sa -
le, Sf=nta Chinotit\ a cerut ca
Sf=n tul [i Marele Sinod s\ ia `n
considerare obiec]iile privind
participarea Bisericilor Ortodoxe
la Consiliul Mondial al Bise ri ci -
lor (CMB), precum [i opozi]ia sa
clar\ fa]\ de rug\ciunile `n co -
mun, interzise de sfintele canoa -
ne, `mbr\]i[\rile liturgice (n.n.
s\ rutarea p\cii din timpul Sfintei
Liturghii) [i orice alte gesturi care
ar oferi impresia c\ „suntem
acela[i lucru”.

O alt\ solicitare fundamental\
a Sfintei Chinotite a Sf=ntului
Mun te a fost aceea de a se con -
sem na limpede faptul c\ tradi]ia
bisericeasc\ recunoa[te ca „ul -
tim judec\tor” `n materie de
credin]\ con[tiin]a plenitudinii
(pleromei) Bisericii, exprimat\
uneori [i prin membri individuali
ai ei [i confirmat\ `n final prin
de cizia sinodal\ a episcopilor
or todoc[i.

Sf=nta Chinotit\ a considerat
necesar\ men]ionarea sinoadelor
care au avut loc dup\ Sinodul
VII Ecumenic: sinoadele din tim -
pul Sf=ntului Fotie (879-880),
Sf=ntului Grigorie Palama (1341-
1351) [i din Constantinopol
(1282-1284 [i 1484), care au
anu lat conciliile unioniste de la
Lyon [i Floren]a. A considerat c\
prin `nv\]\tura (sinoadelor) aces -
tora sunt l\murite deplin diferen -
]ele dogmatice [i ecleziologice
ale eterodoc[ilor (despre Fili o -
que, harul creat, primatul papal
etc.) [i se pun baze s\n\toase
pentru dialogurile teologice
bilaterale.

~n calitate de (p\rin]i) athoni]i
[i mo[tenitori ai tradi]iei ascetice
isihaste, am propus ca `n docu -
men tul Misiunea Bisericii Orto -
do xe `n lumea contemporan\ s\
se fac\ o men]iune mai dezvol ta -
t\ cu privire la `nv\]\tura orto do -
x\ despre asceza `n Hristos, ru -
g\ ciunea min]ii [i `ndumne ze i -
rea omului care, dup\ cum s-a
for mulat `n special de Sf=ntul
Gri gorie Palama, pot avea loc
doar `n interiorul Bisericii, cu
harul lui Dumnezeu [i nu inde -
pen dent de acesta, spre deo se -
bire de diferitele tehnici psihoso -
ma tice eronate, `nt=lnite `n cu -

ren te mistice antice [i contempo -
ra ne.

B. Sf=ntul [i Marele Sinod a
fost convocat `n condi]iile cu -
nos cute [i `n componen]a cunos -
cut\, conduc=ndu-[i lucr\rile cu
dificult\]i [i multe discu]ii teo lo -
gice, lucruri comune oric\ror si -
noade ale Bisericii.

Printre aspectele pozitive ale
Sinodului trebuie s\ se numere [i
faptul c\ Sanctitatea Sa Patriar -
hul Ecumenic a condus lucr\rile
`n mod exemplar [i a permis, `n
ca drul regulamentului, exprima -
rea liber\ a opiniei teologice.

De asemenea, este un fapt c\
majoritatea episcopilor, chiar [i
sub forma delega]iilor, au par ti ci -
pat la Sf=ntul [i Marele Sinod
pen tru a confirma con[tiin]a de
sine a Bisericii celei Una, Sf=nt\,
So borniceasc\ [i Apostoleasc\ [i
nu pentru a aproba o linie ecu -
me nist\.

Nu putem s\ nu recunoa[tem
eforturile `n]elepte ale ~nt=ist\ t\ -
torilor [i ale arhiereilor sinodali
de a `mbun\t\]i documentele.
Tre buie, desigur, s\ l\ud\m efor -
turile teologice ale unor episcopi
de a elimina concepte [i fraze te -
o logice ambigue [i de a ad\uga
propunerile necesare pentru a
evita conota]iile ecumeniste ale
documentelor.

Pentru obiectivitate [i adev\r,
facem referire la unele modi fi -
c\ri fundamentale care s-au f\ -
cut `ntr-o direc]ie bun\ ( i .e.
dreap t\):

~n destule locuri ale docu -
men telor, `n ceea ce `i prive[te pe
cei non-ortodoc[i, s-a ad\u gat
pre cizarea „eterodoc[i” pentru a
se ar\ta abaterea lor de la cre -
din ]a ortodox\ apostolic\ [i c\
nu se g\sesc `n comuniune cu
Bi serica Ortodox\. La paragraful
21 din documentul Rela]iile Bi se -
ricii Ortodoxe cu ansamblul lumii
cre[tine se spune limpede c\ „Bi -
se  ricile non-ortodoxe s-au ab\tut
de la adev\rata credin]\ a Bise ri -
cii celei Una, Sf=nt\, Soborni -
ceas c\ [i Apostoleasc\”. La pa ra -
graful 9 al aceluia[i document s-a
ad\ugat dispozi]ia urm\toare:
„Dialogurile teologice bilaterale
sau multilaterale trebuie s\ se
supun\ evalu\rilor periodice la
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nivel panortodox”. La paragraful
23, Unia]ia a fost asimilat\
ac]iunilor de prozelitism [i ac]iu -
nilor de antagonism confesional
provocator.

Din primul paragraf al ca pi to -
lului 2 din documentul presi no -
dal Misiunea Bisericii Ortodoxe
`n lumea contemporan\ a fost
eliminat\ referin]a personalist\
cu privire la om: „Comunit\]i de
persoane `n unitatea neamului
omenesc, prin harul, via]a [i
comuniunea Persoanelor Divine
`n Sf=nta Treime”.

~n ceea ce prive[te tema
c\s\toriilor mixte cu eterodoc[ii,
s-a men]ionat: „C\s\toria `ntre
or todoc[i [i ne-ortodoc[i este
inter zis\ conform acriviei cano -
nice (canonul 72 al Sinodului
Quini sext)”, `ns\ s-a oferit
„posibi li tatea aplic\rii iconomiei
bise ri ce[ti cu privire la impe di -
mentele la c\s\torie […] de Sf=n -
tul Sinod al fiec\rei Biserici
Orto doxe Auto cefale”.

C. Dup\ ce a trecut o perioa -
d\ de timp satisf\c\toare de la
convocarea Sf=ntului [i Marelui
Sinod, trebuie s\ eviden]iem cu
pruden]\ [i cump\tare unele
aspecte ale documentului sino -
dal Rela]iile Bisericii Ortodoxe cu
ansamblul lumii cre[tine, care,
fiind ambigue, necesit\ o for mu -
lare mai clar\ pentru ar\tarea
ade v\rului [i lini[tirea cre din cio -
[ilor care a[teapt\ p\rerea (cu -
v=n tul) nostru cu dragoste [i ne -
r\b dare [i pentru a evita dis pu -
tele [i unele situa]ii care afec -
teaz\ Biserica [i `mpiedic\ zidi -
rea poporului lui Dumnezeu:

La paragraful 6, unde se face
referire la Bisericile cre[tine ete -
rodoxe care nu se afl\ `n co mu -
niune cu Biserica Ortodox\, nu
tre buie ca doar s\ se `n]eleag\
(n.n. tacit), ci s\ se [i sublinieze
ex plicit diferen]ierea dintre ete -
ro doxia acestora raportat la ade -
v\rul, credin]a [i tradi]ia apos to -
lic\ a Sinoadelor Ecumenice. ~n
acest fel, Biserica este delimitat\
corect (i.e. drept) fa]\ de erezii
care submineaz\ adev\rul apos -
to lic. Men]iunea Bisericile cre[ ti -
ne eterodoxe las\ loc consi de r\ -
rii neortodoxe c\ ortodoc[ii [i
ro  mano-catolicii se afl\ nu `n

schis m\ deplin\, ci sub regim de
`n trerupere a comuniunii bise ri -
ce[ti. Aceast\ afirma]ie `i `nca -
drea z\ pe ortodoc[i [i pe ro ma -
no-catolici `n Biserica cea Una [i
prezint\ eterodoxia ca pe o for -
mu lare diferit\ a aceleia[i cre -
din ]e apostolice. De altfel, este
cu nos cut\ pozi]ia ferm\ a ro ma -
no-catolicilor de a nu considera
Bi serica Ortodox\ ca Biseric\
de plin\ [i real\, deoarece nu
este unit\ cu Papa [i deci este
pri vat\ de deplin\tatea harului
(Declara]ia papal\ Dominus
Iesus, 2000).

Lipsesc dispozi]ii care s\ nu
permit\ ac]iuni [i afirma]ii care
pre zint\ pe eterodoc[i ca av=nd
bo tez [i preo]ie autentic\ [i „bi -
seric\” cu har m=ntuitor. A[adar,
este totalmente incomplet para -
gra ful 23, care spune c\ dialogul
trebuie s\ fie `nso]it de fapte de
`n ]elegere [i dragoste reciproc\.
~n ceea ce prive[te prezen]a Bi -
se ricilor Ortodoxe la CMB (fa]\
de care Sf=ntul Munte [i-a ex pri -
mat dezacordul), este pozitiv\
afirma]ia documentului sinodal
c\ acestea „particip\ la promo -
va rea coexisten]ei pa[nice [i a
colabor\rii cu privire la prin ci pa -
lele provoc\ri socio-politice”, `n -
s\ participarea Bisericilor Or -
todoxe la CMB se funda men tea -
z\ pe Declara]ia de la Toronto
(1950), care este un document
inacceptabil din punct de vedere
teo logic. Se poate pune `n mod
se rios `ntrebarea dac\ aceast\
Declara]ie de la Toronto este
validat\ sinodal ca statut valabil
de referin]\ al Bisericii Orto do -
xe! ~n plus, `n documentul si no -
dal se confirm\ participarea or -
to doc[ilor la CMB, `n timp ce
lip se[te men]iunea necesar\ c\
sunt interzise rug\ciunile inter -
con fesionale [i nici nu sunt
respinse p\rerile CMB cu privire
la Biseric\ [i Botez, care au fost
adoptate `n comun ([i de c\tre
ortodoc[ii care particip\).

Conform documentului sino -
dal, dialogurile care nu ating
acor dul cu privire la o tem\ nu
sunt `ntrerupte, ci, dimpotriv\,
sunt continuate trec=nd cu ve de -
rea dezacordul teologic (para gra -
ful 11). ~n mod incontestabil, es -

te drept ca un dialog s\ se `n che -
ie `n ciuda dificult\]ilor.
Continuarea sau `ntreruperea
unui dialog nu reprezint\ numai
o tem\ practic\, ci are [i `n sem -
n\ tate ecleziologic\ [i soterio lo -
gi c\. Dialogurile f\r\ rezultat
(i.e. neroditoare) contribuie la
uzu ra sensibilit\]ii dogmatice a
teo logilor ortodoc[i care parti ci -
p\ la acestea, precum [i a ple ni -
tu dinii (i.e. pleromei) Bisericii.
A[a dar, ce `nseamn\ faptul c\
dia logurile continu\? ~n privin]a
temei majore a Unia]iei, spre
exemplu: este suficient\ simpla
[i l\udabila men]iune a cuv=n tu -
lui Unia]ie (paragraful 23) printre
formele de antagonism confe sio -
nal, `n timp ce Unia]ia este
proble ma prin excelen]\ de or -
din eclezial care ar fi trebuit so -
lu ]ionat\ `nainte de `nceperea
dia logului teologic din 1980?
Cum va fi interpretat\ problema
Uni a]iei: ca antagonism practic
sau ca deviere ecleziologic\?

Paragrafele 4, 5 [i 6 consacr\
participarea Bisericii Ortodoxe la
dialogurile intercre[tine [i la mi[ -
ca rea ecumenic\ cu asigurarea
faptului c\ participarea ortodox\
la mi[carea pentru restaurarea
uni t\]ii cu ceilal]i cre[tini `n Bi -
se rica cea Una, Sf=nt\, Soborni -
ceas c\ [i Apostoleas c\ […] con -
sti   tu ie expresia constant\ a cre -
din ]ei [i a tradi]iei apostolice, `n
con   di]ii istorice noi (paragraful
4). Aceast\ formulare `nseamn\
c\ Biserica Ortodox\ nu recu -
noa[ te eterodoc[ii ca Biseric\,
de[i accept\ numai denumirea
aceasta ca „mijloc de discu]ie [i
le g\tur\”, fiind consecvent\
credin]ei [i tradi]iei ei apostolice
[i a[teapt\ `ntoarcerea acestora
`n s=nul ei. Cu toate acestea, o
afir ma]ie clar\, care ar eviden]ia
unicitatea Bisericii, dup\ cum s-a
subliniat de multe ori de c\tre te -
ologi ortodoc[i, de Sf=ntul Mun   te
[i de Sanctitatea Sa Bar tolo meu,
Patriarhul Ecumenic, `n omilia sa
din Biserica Protaton, ar lini[ti
Biserica Ortodox\ de peste tot [i
plenitudinea (i.e. pleroma)
ortodox\.

Dup\ proclamarea corect\
( i .e. dreapt\) `n documentul
sinodal nr. 4 c\ „Biserica Orto do -
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 x\ este Biserica cea Una, Sf=n  t\,
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\”
[i asigurarea explicit\ din En cic -
lic\ a faptului c\ „dialogurile
multilaterale purtate de Biserica
Ortodox\ nu au `nsemnat, nu `n -
seamn\ [i nici nu vor `nsemna
nicio dat\ un compromis `n ma -
te rie de credin]\”, nu pot fi vala -
bile acordurile teologice precum
cele ale Comisiei Mixte dintre
ortodoc[i [i anticalcedonieni cu
pri vire la Hristologie (1989,
1990) [i ale Comisiei Mixte pri -
vind ecleziologia dintre orto doc -
[i [i romano-catolici de la Bala -
mand (1993), deoarece sunt ade -
v\rate „compromisuri `n materie
de credin]\”.

D. P\strarea unit\]ii Bisericii
este ast\zi un lucru imperios. Se
aud proteste `n Sf=ntul Munte [i
`n alte p\r]i ale lumii, care, din
ne fericire, se dezvolt\ [i ajung
p=n\ la tendin]e schismatice. F\ -
r\ `ndoial\, la acestea contribuie
[i ambiguit\]ile din textele sino -
da le, imprecizia c\rora produce
con di]ii prealabile pentru inter -
pre  tarea lor ecumenist\ [i, ca ur -
mare, conduce unitatea Bisericii
la stare de criz\. De asemenea,
es te dificil ca la dialogurile teo -
lo gice `n desf\[urare s\ se mai
aplice cele „acumulate” `n de ce -
ni ile trecute. Documentele Sino -
du lui trebuie s\ dep\[easc\ uni -
la teralismul care se datoreaz\
faptului c\ nu au luat `n con si de -
ra re puternica tradi]ie teologic\

l\sat\ de purt\torii de Dumne -
zeu P\rin]i contemporani [i de
dis tin[ii teologi care au `ntre v\ -
zut calea dialogurilor ecumenice
ca deviere ecumenist\. Nu doar
„ze lo]ii”, dup\ cum li se spune,
ci [i voci s\n\toase caut\ un
cuv=nt al adev\rului pentru a fi
convin[i [i s\ se lini[teasc\.

Totu[i, tendin]ele de „`ntreru -
pe re a pomenirii” (n.n. ierarhilor)
nu sunt justificate. Documentele
Sf=ntului [i Marelui Sinod au de -
fi cien]ele [i imperfec]iunile lor.
~n s\ nu s-a semnat nici un „ter -
men de unire” precum s-a f\cut
la Lyon [i `n Floren]a [i nici un
episcop ortodox nu a aderat la
erezia condamnat\ de Biseric\,
nici nu a propov\duit „cu capul
des coperit” `nv\]\turile eretice
ale eterodoc[ilor. O dorin]\ ne -
chib zuit\ `n vederea `ntreruperii
po menirii (n.n. ierarhilor) va
adu ce bucurie numai du[manilor
Bi sericii (cf. canon 15 al Sin. I-II
Constantinopol).

Recunoa[tem c\ Sanctitatea
Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecu -
me nic, a manifestat un interes
ne m\rginit pentru ca prin in ter -
mediul Sinodului s\ se exprime
ecleziologia ortodox\ clar\. Cu -
noa[ tem situa]ia martiric\ a Bi se -
ricii `nt=ist\t\toare a Con stan -
tinopolului [i circumstan]ele
dificile ale Patriarhiilor vechi. Ne
punem n\dejdea `ns\ `n harul
atotputernic al Preasf=ntului
Duh. Ierarhii no[tri, sfin]itul cler

[i poporul binecinstitor nu [i-au
pierdut dreptarul credin]ei. A[ -
tept\m cu ner\bdare [i speran]\
revizuirea teologic\ ulterioar\ a
documentelor sinodale [i for mu -
larea lor mai autentic\, pentru ca
acestea s\ contribuie la `nde pli -
nirea misiunii m=ntu itoare a Bi -
se ricii `n lumea contemporan\,
po trivit r=nduielii Sfin]ilor P\rin]i
de la Sinodul VII Ecumenic:
„Du p\ cum au v\zut Profe]ii, du -
p\ cum au `nv\]at Apostolii, du -
p\ cum Biserica a primit, dup\
cum au dogmatizat Dasc\lii, du -
p\ cum `ntreaga lume a con sim -
]it, dup\ cum a str\lucit harul,
dup\ cum s-a ar\tat adev\rul…”.
Fie ca to]i, cler [i popor, „a[a s\
g=n dim, a[a s\ vorbim, a[a s\-L
pro pov\duim pe Hristos – Ade -
v\ratul nostru Dumnezeu!”.

Acestea aduc=ndu-le cu sme -
re nie la cuno[tin]a Preacu vio [i -
ilor Voastre [i rug=ndu-ne Dom -
nu lui nostru Iisus Hristos pentru
luminarea cea de sus a arhi e -
reilor no[tri, pe umerii c\rora st\
[i povara cea mai mare a res pon -
sa bilit\]ii, r\m=nem cu mult\ iu -
bire de aproapele [i dragoste `n
Hristos, membrii Comisiei: Ie -
rom. Hrisostom (M\n\stirea Cut -
lu mu[), Arhim. Iosif (M\n\s ti rea
Xiropotamu), Arhim. Elisei (M\ -
n\s tirea Simonopetra), Arhim.
Tihon (M\n\stirea Stavronikita),
Ierom. Luca (M\n\stirea Grigo -
riou).

~n ziua de 16 decembrie
2016, la Re[edin]a pa tri ar -
hal\, sub pre[edin]ia Prea -

fericitului P\rinte Patriarh Da ni -
el, s-a desf\[urat [edin]a ex tra or -
di nar\ a Sf=ntului Sinod al Bise -
ricii Ortodoxe Rom=ne.

~n cadrul acestei [edin]e, a
avut loc alegerea noului Epis cop
al Maramure[ului [i S\tma ru lui,
scaun r\mas vacant `n ur ma de -
ce sului ~naltpreasfin]itului P\ rin -
te Arhiepiscop onorific Iustinian
Chira.

~n ziua de 8 decembrie 2016,
Sinodul mitropolitan al Mitropo -
li ei Clujului, Ma ra mu re[ului [i
S\ lajului `n con sul tare cu Adu na -
rea Eparhial\ a Episcopiei Mara -
mu re[ului [i S\tmarului au de -
sem nat prin vot secret drept can -
di da]i pe Preasfin]itul P\rinte
Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar
al Episcopiei Maramu re [u lui [i
S\tmarului, [i pe Preacu vi osul
P\rinte Arhimandrit TI MO TEI
BEL, Stare]ul M\n\stirii Sc\ ri [oa -
 ra Nou\ [i exarhul M\n\s ti rilor

din Episcopia Maramure [u lui [i
S\tmarului.

Sf=ntul Sinod a ales prin vot
secret pe Preasfin]itul P\rinte
Iustin `n scaunul vacant de Epis -
 cop al Maramure[ului [i S\t -
marului, cu 36 de voturi din 43
de voturi valid exprimate.

~ntronizarea noului Episcop al
Maramure[ului [i S\tmarului va
avea loc `n data de 27 decem -
brie 2016, la Baia-Mare.

~n ziua de 16 decembrie
2016, `n Sala Sinodal\ din Re [e -

Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne



| Documente

18 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 11-12

din]a Patriarhal\, sub pre[e din ]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh
Da niel, a avut loc [e din ]a de lu -
cru a Sf=ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, `n cadrul c\ -
reia au fost luate urm\toarele
hot\r=ri:

~n efortul constant de `mbu n\ -
t\]ire a calit\]ii orelor de Re li gie
a fost elaborat proiectul de pro -
gram\ [colar\ la disci plina Re -
ligie pentru gimnaziu, rea li zat de
c\tre Grupul de lucru pen  tru
disciplina Religie – cul tul orto -
dox. Sf=ntul Sinod a luat act de
acest fapt [i a aprobat ca Sec to rul
teologic-educa ]io nal al Admi nis -
tra]iei Patriar ha le s\ con ti nue de -
mersurile pentru reali za rea pro -
gra melor [colare la Reli gie – cul -
tul or to dox, pentru cic lul li ceal.

~n cadrul aceleia[i [edin]e si -
nodale s-a luat `n discu]ie pro -
blema comercializ\rii ilegale
a calendarelor biserice[ti, a c\r ]i -
lor, a lum=n\rilor [i a obiec te lor
de cult contraf\cute, fiind sem -
na late o serie de situa]ii `n care
au fost prin[i comercian]i ca re
vindeau calendare [i lu m=n\ri
contraf\cute.

Existen]a unor asemenea si -

tua ]ii `ncalc\ prevederile legale
(Legea nr. 103/1992 privind
drep  tul exclusiv al cultelor re li gi -
oa se pentru producerea o biec te -
lor de cult), precum [i re gle men -
t\rile statutare ale Bi se ricii Orto -
do xe Rom=ne, bazate pe auto no -
mia cultelor garantat\ de Cons ti -
tu ]ia Rom=niei, art. 29, alin 3.

Hot\r=rea Sf=ntului Sinod este
ca lum=n\rile, calendarele bi se -
ri ce[ti, c\r]ile [i obiectele de
cult s\ fie achizi]ionate de la ma -
gazinele biserice[ti, deoa re ce
fon durile ob]inute astfel de Bi se -
ric\ sunt folosite pentru `n tre ]i ne -
rea [i repara]ia l\ca [u ri lor de
cult [i pentru sus]inerea ac tivi t\ -
]ilor culturale [i sociale ale paro -
hi ilor. De asemenea, se evit\
eva   ziunea fiscal\ prac ti cat\ de
comercian]ii ilegali.

Sf=ntul Sinod a luat act de pu -
blicarea hot\r=rii Marii Ca me re a
Cur]ii Europene a Drep turilor
Omului `n cauza Parohia Greco-
catolic\ Lupeni [i al ]ii `mpotriva
Rom=niei. ~n an sam blul acesteia,
hot\r=rea con firm\ criteriul
voin]ei ma jo ri t\]ii credincio[ilor
`n privin]a restituirii l\ca[urilor
de cult.

~n perspectiva deja anun]at\ a
anului 2017 – „Anul omagial al
sfintelor icoane, al ico na ri lor [i
al pictorilor biserice[ti” [i „Anul
comemorativ Justinian Patriar -
hul [i al ap\r\torilor Or to do xi -
ei `n timpul comunis mu lui”
–, Sf=ntul Sinod a aprobat com -
ple tarea programului-cadru na -
]ional bisericesc cu un ca pi tol
su pli mentar, [i anume: „Sf=ntul
Evan ghelist Luca, Sf=n tul Ioan
Damaschinul [i Sf=ntul Te odor
Studitul sunt figuri em blematice
ale anului omagial al sfintelor
icoane, al iconarilor [i al pic to ri -
lor biserice[ti”. Di plo ma [i me -
da lia anului omagial 2017 vor fi
oferite persoanelor care promo -
vea z\ valorile pe re ne ale picturii
autentice bise ri ce[ti.

De asemenea, Sf=ntul Sinod a
aprobat crearea medaliei co me -
morative [i a diplomei „Jus tinian
Patriarhul [i ap\r\torii Orto do -
xiei `n timpul comunis mu lui”.
Acestea vor fi oferite per soanelor
ca re au ilustrat `n mod deosebit
te matica anului comemorativ
2017.

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

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i
din 23 noiembrie, ]in=nd cont de sus ]i -
nerea educa]iei muzicale a studen]ilor

Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru
St\niloae” din Ia[i [i a c=[tig\rii Premiului cel
mare al Festivalului-Concurs Na]ional de
Muzic\ Bisericeasc\ „L\uda]i pe Domnul!”,
edi]ia 2016, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
aprobat acordarea rangului bisericesc onorific
de iconom stavrofor P.C. Pr. Asist. Dr. Gabriel
Ionu] Nastas\, asistent la Facultatea de Teo -
logie Ortodox\ din Ia[i [i coordonator al Co -
rului b\rb\tesc „Mitropolit Iosif Naniescu”.

Material lemnos pentru
unit\]i de cult

Pe 2 noiembrie, 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, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu
gra tuit pentru anul 2016, a unei cantit\]i de 186
m.c. material lemnos, din care 136 m.c. lemn de
foc [i 50 m.c. lemn de lucru, pentru 5 unit\]i de
cult. 
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~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i
din 19 octombrie a fost

aprobat\ acordarea unui ajutor
financiar de 249.500 lei pentru
37 de unit\]i de cult din Arhi -
epis copia Ia[ilor, care au lucr\ri
de `ntre]inere, repara]ii sau de
con struc]ie, dup\ cum ur mea z\:

– Protopopiatul I Ia[i: Pa ro -
hia „Sf=ntul Nicolae” – Ciu li -
ne[ti;  Parohia „Sf=ntul Spiri -
don” – Movileni;  Parohia
„Na[ terea  Sf=ntului Ioan Bote -
z\ torul” – Vulturi, Popricani;
Pa rohia „Adormirea Maicii
Dom nului” – Doina;  Parohia
„Sfin ]ii Arhangheli Mihail [i Ga -
vriil” – Buruiene[ti;

– Protopopiatul II Ia[i:
Parohia „Pogor=rea Sf=ntului
Duh” – Bucium; Parohia „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” –
Cozme[ti; Parohia „Sf=ntul
Nicolae” – Goruni; Parohia
„Sf=ntul Cuvios Dimi trie Basa -
rabov” – Bucium II;

– Protopopiatul III Ia[i:
Parohia „Pogor=rea Sf=ntului
Duh” – Satu Nou, Schitu Duca;

Parohia „Duminica Sfin]ilor Ro -
m=ni” – Miroslava II;  Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
– Slobozia, Voine[ti; Parohia
„Na[ terea Maicii Domnului” –
Sco b=l]eni, Podu Iloaiei; Paro -
hia „Izvorul T\m\duirii” – Da -
g= ]a; Parohia „Adormirea Mai -
cii Domnului” –  Bogd\ne[ti,
Horle[ti;  Parohia „Sf=ntul Ie -
rarh Teodosie de la Brazi” – Le] -
cani III; Parohia „Sfin]ii Arhan -
gheli Mihail [i Gavriil” – Pro sel -
nici, Miroslava; Parohia „Sf=n -
tul Cuvios Dimitrie Basarabov”
– Boatca, Dag=]a;  Parohia
„Sf=n ta Treime” – R\deni,
Pope[ti; 

– Protopopiatul H=rl\u:
Parohia „Sf=ntul Ioan
Botez\torul” – Ru[i, Belce[ti;
Parohia „Sf=ntul Nicolae” –
Munteni, Belce[ti;  Parohia
„Sf=ntul Dumitru” – Iazu Nou;
Parohia „Sf=nta ~mp\r\teas\
Pulheria” – P=rcovaci;  Parohia
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
– {endreni, Frumu[ica; 

– Protopopiatul Piatra
Neam]: M\n\stirea P=ng\ra]i,

M\n\stirea T\rcu]a;
– Protopopiatul Dorohoi:

Parohia „Pogor=rea Sf=ntului
Duh” – Cob=la, {endriceni;
Parohia „Sf=ntul Gheorghe” –
Ion\[eni; Parohia „Sf=ntul Ni -
colae” – C\line[ti, Bucecea;

– Protopopiatul S\veni:
Parohia „Sfin]ii Voievozi” – Ni -
chi teni, Co]u[ca; Parohia „Sfin -
]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”
– Mihai Viteazul, Ungureni; Pa -
rohia „Sf=nta Cuvioas\ Paras -
che va” – Pu]ureni; 

– Protopopiatul Pa[cani:
Schitul „Sf=nta Teodora de la
Sihla” – Codrii Pa[canilor; Pa -
ro hia „Adormirea Maicii Dom -
nu lui” – Br\te[ti, Stolniceni Pr\ -
jescu; Parohia „Sf=ntul Nico -
lae” – Fedele[eni; 

– Protopopiatul Boto[ani:
Parohia „Sf=nta Cuvioas\ Paras -
cheva” – Roma; Parohia „Sf=n -
tul Nicolae” – Hlipiceni I;

– Protopopiatul Darabani:
Parohia „Adormirea Maicii
Dom nului” – Dragalina, Cris ti -
ne[ti.

Sprijin financiar pentru unit\]i de cult

Proto popiatul T=rgu Neam]
are un nou protopop. ~n
aceast\ func]ie, ce i-a re -

venit `n ultimii patrusprezece ani
p\rintelui Ioan Dogariu, a fost
de semnat p\rintele Ne culai
Axen tioi, paroh al bisericii din
Nem]i[or. Numirea noului pro -
toiereu a avut loc `n cadrul con -
ferin]ei semestriale cu preo]ii din
Protopopiatul T=rgu Neam], ce a
avut loc pe 24 noiembrie, sub
pre[edin]ia IPS P\rinte Mi tropolit
Teofan. 

P\rintele Neculai Axentioi s-a
n\scut la data de 5 decembrie
1967, `n satul Vama, jude]ul Su -
cea va, din p\rin]ii Traian [i Au -
relia Axentioi. ~ntre anii 1985-
1990 urmeaz\ Seminarul Teolo gic

de la M\n\stirea Neam]. ~n
1990, p\rintele Neculai Axentioi
absolv\ exa me nul de capacitate
preo]easc\, dup\ care, `n peri oa -
da 1990-1994 urmeaz\ cursurile
Institu tului Teologic Universitar
Ia[i (actuala Facultate de Teo lo -
gie Or todox\ „Dumitru St\ni -
loae” Ia[i), devenind licen]iat `n
Teo lo gie cu lucrarea „Monogra -
fia co munei Vama – o a[ezare
din Bu covina”, sus]inut\ ini]ial
sub co or donarea [tiin]ific\ a pr.
prof. univ. dr. Mircea P\curariu,
apoi sub `ndrumarea prof. univ.
dr. Emilian Popescu. ~ntre 1991-
2012 este profesor de religie [i
limb\ latin\ la mai multe unit\]i
[co lare din jude]ele Ia[i [i Neam].
Pe 20 mai 1992 este hirotonit

Un nou protoiereu la T=rgu Neam]
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Av=nd `n vedere necesitatea de a li se oferi tinerilor
din Arhiepiscopia Ia[ilor un cadru `n care s\ se
organizeze [i  s\ se implice `n lucrarea pastoral-

misionar\ pentru a deveni membri activi ai Bisericii, pe 16
noiembrie, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat
`nfiin]area a 27 de noi filiale ale Asocia]iei Tineretul
Ortodox Rom=n (A.T.O.R.) `n Arhiepiscopia Ia[ilor dup\
cum urmeaz\:

Protopopiatul Boto[ani: Boto[ani, Or\[eni Vale, Vorona
Mare, Vorona Centru;

Protopopiatul Ceahl\u: Galu;
Protopopiatul Darabani: Darabani;  
Protopopiatul Dorohoi: Dorohoi, Br\e[ti;
Protopopiatul H=rl\u: H=rl\u, Satu Nou – Belce[ti,

Fl\m=nzi Cordun;  
Protopopiatul Ia[i I: Ia[i;
Protopopiatul Ia[i II: Bohotin,  „Buna Vestire” – Cercu,

Moreni, Orzeni, Tome[ti Deal, }u]ora;
Protopopiatul Ia[i III: Podu Iloaiei;
Protopopiatul Pa[cani: Humosu, Pa[cani, ,,Adormirea

Maicii Domnului” – Ruginoasa, Soci, Todire[ti II;
Protopopiatul T=rgu Neam]: T=rgu Neam];
Protopopiatul S\veni: Zoi]ani;
Protopopiatul Roznov: Roznov.

dia con pe seama Catedralei Mi -
tro politane din Ia[i de c\tre
Preafericitul P\rinte Patriarh Da -
niel, pe atunci Arhiepiscopul Ia -
[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i
Bu covinei, devenind ulterior ar -
hi diacon. Pe data de 6 decem -
brie 1994 este hirotonit  preot tot
de c\tre PF P\rinte Daniel pe
sea ma parohiilor Poiana [i Gro[i
din Protopopiatul T=rgu Neam].
~n anul 1999 finalizeaz\ cur su ri -
le de masterat la Facultatea de

Teologie Ortodox\ Ia[i, la sec]ia
Teologie istoric\, cu lucrarea de
diserta]ie „Mitropolitul Visarion
Puiu”, sus]inut\ sub `ndrumarea
pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan.
Din anul 1999, p\rintele Neculai
Axentioi devine paroh la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” [i
„Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvor=torul de Mir” – Nem]i[or,
un de, vreme de aproape 18 ani,
a `ntreprins o bogat\ activitate
administrativ\. Pe 9 iunie 2013

are loc resfin]irea bisericii de c\ -
tre IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
iar p\rintele prime[te hirotesia
`ntru iconom stavrofor [i „Crucea
Moldav\” ca distinc]ie. Din anul
2014 devine membru `n Adu na -
rea Eparhial\ Ia[i. Pe 21 mai
2016 are loc sfin]irea Mauso le u -
lui Eroilor, iar p\rintele Neculai
Axentioi prime[te distinc]ia cu
„Crucea Mi tropolitul Dosoftei”.

Noi filiale ATOR `n
Arhiepiscopia Ia[ilor

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

~n luna noiembrie, Sectorul ad -
mi nistrativ-bisericesc al Arhiepis co -
piei Ia[ilor a efectuat 134 opera]iuni
de personal, dup\ cum urmeaz\: 50
la Centrul Eparhial Ia[i, 37 `n cadrul
protopopiatelor [i 47 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 41 au fost `ncadr\ri
[i numiri, 39 `ncet\ri ale con trac -
telor de munc\, 11 suspend\ri, 3
reveniri la locul de munc\ dup\
con cediul de cre[tere a copilului, 1
transfer [i 39 modific\ri ale ra por -
turilor de munc\.

~n luna decembrie, Sectorul ad -
ministrativ-bisericesc al Arhiepis co -
piei Ia[ilor a efectuat 114 opera]iuni
de personal, dup\ cum urmeaz\: 77
la Centrul Eparhial Ia[i, 17 `n cadrul
protopopiatelor [i 20 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 30 au fost `ncadr\ri
[i numiri, 19 `ncet\ri ale con trac -
telor de munc\, 11 suspend\ri, 4
reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului [i
52 modific\ri ale raporturilor de
munc\.
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Slujba Sfântului Neofit Zăvorâtul
din Cipru

Cezar Florin Cocuz
Noul Martirologhion

Sfântul Nicodim Aghioritul

„Iată, Fecioara va lua în pântece
și va naște Fiu” (Isaia 7, 14)

Christophe Rico

Cele șapte cuvântări encomiastice
în cinstea Apostolului Pavel
Sfântul Ioan Gură de Aur

Teologia chenotică a lui Antonie Bloom,
Mitropolitul Surojului,

din perspectivă antropologică
Pr. Roman Rytsar

Stând la foc... Povestiri cu tâlc
Alexandru Lascarov-Moldovanu

Vechea și Noua Romă.
De la Tradiţia ortodoxă la tradiţiile Apusului

Ierótheos Vlachos,

Mitropolitul Nafpaktosului

Omul – ţinta cercetării dumnezeiești
Arhim. Zaharia Zaharou

Omilii despre pocăinţă,
dragoste și optimism

Sfântul Nicolae Velimirovici

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Viziunea morţii în
lumina Sfinţilor Părinţi ai Bisericii

Pr. Theodore Papanicolaou

– în și –noiembrie decembrie

Căsătorie și feciorie în gândirea
Sfântului Ioan Gură de Aur

Pr. Josiah Trenham

Despre minunile Părinţilor italieni
Sfântul Grigorie cel Mare
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„~nt=lnirea cu duhovnicul” – edi]ia a V-a

Cea de-a V-a edi]ie a
Colocviului Inter na]io -
nal „~nt=lnirea cu du -

hov nicul”, organizat cu binecu -
v=n tarea [i în prezen]a IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, a fost
dedicat\ P\rintelui Sofronie
Saharov (1896-1993) [i a reunit,
în perioada 13-15 noiembrie, la
Ia[i [i la M\n\stirea Neam],
invita]i de seam\ din ]ar\ [i din
str\ i n\tate (Grecia, Marea
Britanie [i Fran]a).

Deschiderea oficial\ a avut
loc pe 13 noiembrie, la Centrul
de conferin]e Agora (fostul „Pro -
viden]a“). ~n cadrul acesteia au
conferen]iat IPS P\rinte Ierotheos
Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos
[i Sf=ntul Vlasie, [i ieromonahul
Rafail Noica, în prezen]a a peste
2.000 de oameni, în timp ce alte
c=teva mii au urm\rit eveni men -
tul on-line, pe site-ul Doxologia.ro.

IPS P\rinte Ierotheos Vlachos
l-a descris celor prezenti pe P\ -
rin tele Sofronie a[a cum l-a cu -
nos cut: „P\rintele Sofronie Saha -
rov a fost marea revela]ie a vie]ii
mele. M-am sim]it în preajma
p\ rintelui ca [i cum a[ fi par ti ci -
pat la Cina cea de Tain\ [i la ru -
g\ ciunea din Ghetsimani, m-am
bucurat de discu]iile teologice

pe care le-am avut cu el; era un
c\ l\uzitor cu experien]\ în ceea
ce prive[te rug\ciunea inimii [i
am sim]it binecuv=ntarea sa în tim -
pul spovedaniilor pe care le-am
f\cut la el. Era un p\rinte mis -
tagogic iubitor [i cu discer n\ -
m=nt [i era, de asemenea, înain -
te v\z\tor, avea darul înainteve -
de rii. Mi-a spus de multe ori

Cu ocazia declar\rii anu -
lui 2016 de c\tre Pa tri -
arhia Rom=n\ ca „An

comemorativ al Sf=ntului Ierarh
Martir Antim Ivireanul [i al tipo -
gra filor biserice[ti”, Mitropolia
Mol dovei [i Bucovinei, în parte -
ne riat cu Aca demia Rom=n\,
prin Insti tutul de Istorie „A.D.
Xenopol” din Ia[i, Academia de
{tiin]e a Moldovei, Institutul
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
rom=nii de pretutindeni, Univer -
si tatea „Ale xan dru Ioan Cuza”
din Ia[i, Universitatea Babe[-
Bolyai din Cluj-Napoca [i Uni -
ver sitatea din Rouen – Norman -
die, a organizat în perioada 9-10
noiembrie Colocviul „C\r]i
rom=ne[ti de înv\]\tur\ (Ia[i –
1643, 1646). 370 de ani de la
oficializarea lim bii rom=ne în
}ara Mol do vei”. Evenimentul
academic a de butat pe 9 no iem -
brie la Mu ze ul Mitropolitan din
Ia[i în pre zen ]a IPS P\rinte
Mitropolit Te o fan. Manifestarea,
sprijinit\ de Con siliul Jude]ean
Ia[i [i Pri m\ ria Municipiului Ia[i,
a fost dedi cat\, în mod special,

anivers\rii comune a 370 de ani
de la ofi cia lizarea limbii rom=ne
`n Mol dova [i a dou\ acte
singulare de cultur\ major\ ale
ilustrei dom nii a lui Vasile Lupu
(1636-1653): publicarea la Ia[i a
C\r]ii rom=ne[ti de înv\]\tur\ în
1643 (cunoscut\ mai ales sub
numele de Cazania lui Varlaam –
pri ma carte tip\rit\ în Moldova)
[i promulgarea, tot la Ia[i, în
1646 a unei alte C\r]i rom=ne[ti
de în v\ ]\tur\ (Pravila), ambele
„cu dzisa [i cu toat\ cheltuiala
lui Vasile, Voievodul [i Domnul

}\ r=i Moldovei”. IPS P\rinte
Mitro polit Teofan a f\cut o pre -
zen tare detaliat\ a celor dou\ lu -
cr\ri din secolul al XVII-lea, du -
p\ care a subliniat c\ mani fes ta -
rea din aceste zile de la Ia[i
reprezint\ un omagiu adus limbii
rom=ne, un omagiu adus înain -
ta[ilor, dar [i contemporanilor ce
au preo cu p\ri în domeniu. La
eveniment au fost prezen]i, pe
l=ng\ invita]i din Ia[i, [i par ti -
cipan]i din Paris, Rouen, Chi -
[in\u, Bucure[ti, Alba Iulia, Cluj-
Napoca [i T=rgovi[te. 

Colocviu interna]ional la Ia[i 
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~n perioada 16-20 noiem brie, Editura Do xo -
logia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
participat la cea de-a XXIII-a edi]ie a T=rgului

de carte Gaudeamus, din Pavili o nul Central
Romexpo din Bu cu re[ti. Sute de titluri ale editurii
ie[ene, publicate în colec]iile deja consacrate –
Via]a în Hristos; Patristica; Duhovnicul; P\rin]i
atho ni]i, ori în colec]ii noi precum Teologie [i
Ecologie; Agora; Eseu; Scriptur\, Tradi]ie, Liturghie
au fost la îndem=na tu turor cititorilor. Editura ie -
[ea n\ Doxologia a venit din nou la Bucure[ti, la
T=r gul de carte Gaudeamus, cu o ofert\ bogat\:
c\r]i pentru copii, excelent ilustrate de arti[ti plas -
tici de seam\ din Rom=nia, c\r]i de spiritualitate,
c\r]i de teologie [i tot ceea ce este folositor pentru
ca de la acest t=rg oamenii s\ plece [i cu un în dru -
mar pentru suflet. 

Au fost programate [i c=teva evenimente im -
por tante desf\ [urate în jurul c\r]ii V=rstele iubirii,
au tor Mihai Neam]u. Primul atelier din se ria „Po -
ve[ti de Dragoste. Mihai Neam]u & in vi ta ]ii s\i”
organizat de Editura Doxologia a avut loc pe 18

noiembrie, c=nd sociologul Mirel B\nic\, scriit oa -
rea Dani ela {ontic\ [i teologul Radu Pre da au vor -
bit despre pove[ti care inspir\, de la istoria bu ni cii
p= n\ la cupluri celebre. Ur m\torul atelier a avut
loc pe 19 noiembrie, la standul editurii, iar lan sa -
rea c\r]ii V=rstele iubirii s-a desf\[urat în sala Bur -
sa de Contacte Gaudeamus în pre zen]a mai mul -
tor personalit\]i publice, printre care Monica Pillat
[i Grigore Cartianu. Al treilea atelier „Pove[ti de
Dra goste. Mihai Neam]u & invita]ii s\i” a avut loc
pe 20 noiembrie la standul editurii. Invita]i au fost
Theodor Paleologu, Cristian P\tr\[coniu & co.

lucruri care s-au dovedit apoi a fi
ade v\ rate”. 

Dup\ o scurt\ pauz\, a urmat
cea de-a doua conferin]\, „P\ rin -
te le Sofronie Saharov, stare]ul
meu”, sus]inut\ de p\rintele ie -
ro monah Rafail Noica, unul
dintre cei mai mari duhovnici ro -
m=ni, fiul filosofului Constantin
Noi ca: „De ce nu mai sunt du -
hov nici buni? R\spunsul ni-l d\
Sf=n tul Siluan: «Fiindc\ nu mai
sunt ascult\tori buni». ~n lim ba
ru s\, cuv=ntul ascult\tor es te
sinonim [i pentru ucenic, no -
 vice. Ucenicul bun, ascult\ to rul
bun, este omul care are min tea

în dreptat\ c\tre Dumnezeu [i
care caut\ de la Dumnezeu r\s -
puns, nu de la om, dar care se
du ce la om fiindc\ nu poate nici
m\car s\ fie precum Cain, care,
de[i p\c\tuise, avea le  g\tur\ cu
Dumnezeu. Dar c=nd mergi la
om, la duhovnic, trebuie s\ ai
aten]ia c\tre Dum ne zeu, cu Care
trebuia s\ fi dia logat p=n\ a -
tunci. Trebuie s\ te rogi ca omul,
duhovnicul t\u, s\-]i dea cuv=nt;
trebuie s\ fii atent l\untric [i,
cum zicea P\rintele Sofronie, s\
prinzi, s\ înha]i a[ zice eu, pri -
mul cuv=nt... Trebuie îns\ s\ fii
atent, c\ci Dumnezeu ]i-a dat cu -

v=ntul prin duhovnic; e[ti dar
dator s\-l cinste[ti pe duhovnic,
dar s\ nu-l idolatrizezi pe acesta”.

Colocviul a continuat [i pe 14
noiembrie, cu o nou\ sesiune de
conferin]e în Sala „Iustin Moi ses -
cu“ a Centrului Eparhial Ia[i. Se -
siu nea a cuprins [i înregistr\ri
au dio cu P\rintele Sofronie, pre -
cum [i discu]ii între participan]i. 

Manifest\rile dedicate P\rin te -
lui Sofronie au continuat pe 15
no iembrie la M\n\stirea Neam],
c=nd a fost pr\znuit Sf=ntul Cu -
vi os Paisie Velicicovschi, ocro ti -
to rul M\n\stirii Neam]. Ziua a
în ceput cu s\v=r[irea Sfintei [i
Dum nezeie[tii Liturghii, în bise -
ri ca mare a m\n\stirii, de c\tre
IPS Ierotheos Vlachos, al\turi de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, IPS
Serafim Joant\, Mitropolitul Ger -
ma niei, Europei Centrale [i de
Nord, [i un sobor de preo]i [i
dia coni. Dup\ Sf=nta Liturghie, a
a vut loc sesiunea de conferin]e.
Au mai fost prezentate [i dou\
m\rturii video despre P\rintele
Sofronie, dup\ care evenimentul
s-a încheiat cu un cuv=nt rostit
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan.

Editura Doxologia prezent\ la T=rgul de carte
Gaudeamus
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Pe 3 noiembrie, Editura Do xologia a or ga -
nizat în Sala „Sinaxar“ a Muzeului
Mitropolitan din Ia[i un eveni ment special

pentru a marca a pa ri]ia pe pia]a de carte din Ro -
m= nia a unui volum inedit, inti tu lat Dic]ionar de
teologie orto do x\ [i [tiin]\, autori fiind p\ rin tele
R\zvan Andrei Ionescu de la Centrul Ortodox de
Studii [i Cercet\ri „Dumitru St\niloae“ din Paris [i
conf. univ. dr. Adrian Lemeni, consilier patriarhal.
~n cadrul evenimentului, pr. R\zvan An drei
Ionescu a sus]inut [i o conferin]\ pe tema „De la
lim ba(jul) [tiin]ei la limba(jul) cre din]ei. M\rturie
de traduc\tor“. Cartea Dic]ionar de teologie
ortodox\ [i [tiin]\ continu\ seria de volume ini]iat\
de Edi tu ra Doxologia a Mitropoliei Mol do vei [i
Bucovinei, care aduc în aten]ia publicului dialogul
dintre [tiin]\ [i credin]\. Lucrarea se dore[te a fi un
dic]ionar mai ales în accep]iunea de instrument de
lucru [i î[i propune s\-l famili a rizeze pe cititor cu
concepte [i ter meni fundamentali apar]in=nd
universului [tiin]ific. 

l Cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, pe 12 noiem brie, în cadrul proiectului „T= -
n\ rul frumos“, 150 de liceeni din ora [ul T=rgu
Frumos [i împreju rimi s-au înt=lnit pentru a pe tre ce
împreun\ o dup\-amiaz\ de suflet. Locul înt=lnirii
a fost Bi serica „Sf=nta Cuvioas\ Paras che va“ din
T=rgu Frumos. De aici au mers cu steaguri tricolore
la Monumentul Eroilor, pentru a le aduce un pios
omagiu. S-au deplasat apoi la Casa de Cultur\
„Garabet Ibr\ileanu“, unde p\ rin tele arhimandrit
Nicodim Pe tre, consilierul Sectorului de mi siu ne al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a sus]inut conferin]a cu titlul
„T= n\ rul de ast\zi între eroism [i la[itate“.

l Pe 15 noiembrie, în prima zi a Postului Cr\ -
ciu nului, 70 de tineri din ATOR Ia[i s-au str=ns în
Bi serica „Sf=ntul Sava“ din Ia[i, în jurul poetului
Marius Iord\ chioa ia, pentru a în]elege mai bine ce
este superficialitatea, de ce este d\un\toare omului
[i cum poate fi evitat\. Invitatul a a tras aten]ia c\
un cre[tin se m=n  tuie[te preocup=ndu-se [i de
m=n  tuirea celorlal]i. Nu te po]i înt=lni cu Dum -
nezeu tr\ind izo lat [i egoist, în uitare de cel\lalt. 

l ASCOR Ia[i a organizat pe 23 noiembrie
conferin]a cu tema „Tinere]e [i solidaritate cre[tin\
sau cum învingem indiferen]a”, sus]inut\ de IPS
Pavlos, Mitro po lit de Sisaniou [i Siatista, Grecia.
Evenimentul a adunat în sala Mu  zeului Catedralei
Mitropoli ta ne 150 de tineri interesa]i s\ cunoasc\,
s\ înve]e [i s\ renun]e la indiferen]\. Invitatul a
asem\ nat via]a, metaforic, cu un ghem de a]\:
„Via]a, de multe ori, sea m\ n\ cu un ghem de a]\,
al c\ rui fir, dac\ îl tragem [i îl des cur c\m f\r\
în]elepciune, risc\m s\ îl încurc\m [i mai mult.
Avem ne voie de foarte mult\ r\bdare pentru a g\si
începutul acestui ghem; dac\ g\sim începutul,
atunci putem desface ghemul. ~n Bi seric\, [tim c\

începutul aces tui ghem se nume[te Iisus Hris tos.
Acesta este începutul [i prin ci piul prin care se cern
toate, aces ta este începutul pe care ne vom
întemeia [i cuv=ntul nostru de ast\zi“.

l Pe 9 decembrie, în Aula Mag na „Mihai
Eminescu“ a Univer si t\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i, Editura Doxologia, în par te ne riat cu
ASCOR – filiala Ia[i, a lansat cartea Cetatea sub
ase diu. ~nsemn\ri despre credin]\, ra]iune [i
terorism de Teodor Baconschi, în prezen]a
autorului, care a sus]inut [i o conferin]\ pe tema
„Cre[tinii de azi între fo rum [i catacomb\”. 

l ~n Aula „Mihai Eminescu“ a Universit\]ii „Ale -
 xandru Ioan Cuza“ din Ia[i a fost lansat pe 16 de -
cembrie volumul V=rstele iubirii de Mihai Neam ]u.
Eve ni mentul de lansare a fost orga nizat de Editura
Doxologia [i ASCOR – filiala Ia[i. Publicul ie [ean
s-a putut înt=lni at=t cu pr. lect. dr. Cezar Paul
H=rl\oanu, c=t [i cu Mihai Neam]u, care a sus  ]inut
[i o conferin]\ pe tema „V=rstele iubirii”.

l Spitalul „Providen]a“ a orga ni zat în perioada
11-20 decembrie Serile „Providen]a“. Ini]iate în
decembrie 2015, înt=lnirile î[i propun s\ ofere o
viziune inte gra tiv\ asupra actului vindec\rii prin
intermediul unor dialoguri cu teme specifice. Pe
13 decem brie, p\rintele arhimandrit Hri sos tom R\ -
d\[anu, consilier al Sectorului înv\]\m=nt din
cadrul Ar hiepiscopiei Ia[ilor, a vorbit pa cien]ilor
despre „Credin]a care t\m\duie[te“. Pe parcursul
în t=l ni rii, invitatul a amintit de exem plul femeii cu
o boal\ misteri oa s\, o scurgere de s=nge de 12 ani,
despre care se spune în Evan  ghelia dup\ Matei c\
s-a vindecat numai c=t s-a atins de hai na M=n tu i to ru -
 lui. Pe 15 de cem brie, dr. Iuliana Ardeleanu, me dic
specialist cardiologie, [i dr. Eugen Neculai Gaz zi,
me dic specialist medicin\ intern\, au pre zen tat
celor prezen]i „Pa[ii spre s\n\tate“. Serile „Pro vi -
den  ]a“ s-au încheiat pe 20 decem brie cu un recital
de colinde pentru pa cien]i, sus]inut de corul spi ta -
lului [i de al]i invita]i surpriz\.

Serate duhovnice[ti `n Arhiepiscopia Ia[ilor
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Pe 14 decembrie au fost desemna]i
c=[tig\torii Galei Na]ionale a Volun ta rilor.
Conform site-ului oficial al Galei, au fost

188 de aplica]ii, dintre care au fost selecta]i 108
finali[ti, astfel: 52 de nomina li z\ri pentru categoria
Proiectul de Voluntariat al anului, 46 de
nominaliz\ri pentru categoria Vo luntarul anului, 7
nomina li z\ri pentru categoria Coordo na to rul de
voluntari al anului [i 3 nominaliz\ri pentru
categoria Centrul de voluntariat al anului. Colegiul
„Sf=ntul Nicolae“ a a pli cat la Gala Na]ional\ a Vo -
lun tarilor din acest an pentru proiectul „Cutia cu
papucei pentru ei“, care a fost validat de
preselectorii Galei, apoi a fost înscris pe portalul
galavoluntarilor.ro. Proiectul „Cutia cu papucei
pentru ei“ a adunat 3.431 de voturi [i a devenit
astfel cel mai votat proiect de pe portal, ob]in=nd
premiul pentru „Cel mai votat proiect de vo lun -
tariat al anului“. Gala Na]ional\ a Voluntarilor a
fost organizat\ de Federa]ia Volum, iar ca loca]ie
pentru des f\[urarea evenimentului a fost ales
Palatul Ghica Tei din Bu cu re[ti. La aceast\ Gal\,
Colegiul „Sf=ntul Nicolae“ a fost repre zen tat de
Emanuel Mocanu, Cris tian Butn\ra[u [i Cristian
{tefan Irina, membri [i voluntari ai proiectului.
Premiul a fost înm=nat de Ambasadorul Elve]iei în
Rom=nia, domnul Urs Henner. La finalul Galei, re -
prezentan]ii colegiului au fost felicita]i de dom nul
Romeo Mo[oiu, consi li er al Ministrului Educa ]iei

Na ]io nale [i Cercet\rii {tiin]ifice, care le-a urat
suc ces pe mai departe, în vederea desf\[ur\rii [i a
altor proiecte educative [i sociale de impact. ~n
decursul celor 10 luni de activitate, proiectul „Cu -
tia cu papucei pentru ei” s-a bucurat de un par curs
de succes, ad\u g=nd valoare [i consisten ]\
comunit\]ii Colegiului „Sf=ntul Nicolae”. Cei peste
30 de vo lun tari [i cele peste 4500 de ore de
munc\ în folosul altora au reu[it s\ aduc\ fericire
în patru locali t\]i din jude]ul Ia[i [i `n Boto[ani
(Doro[cani, St=nca-Roznovanu, Roma-Tei[oara [i
Piscu Rusului) [i s\ încal]e cu înc\l]\minte no u\
peste 180 de copila[i. Pro iec tul se îndreapt\ acum
spre al]i copii care au nevoie (localit\]ile Co[ tiu -
geni [i Pocreaca), dorind s\ acopere c=t mai mult
nevoile lor. 

„Cutia cu papucei pentru ei“ la Gala Na]ional\ a
Voluntarilor

Pe 15 decembrie, în cadrul Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i,
a avut loc o conferin]\ dedicat\ p=inii, ca
aliment, hran\ pentru trup, dar [i ca materie
euharistic\, hran\ pentru suflet. Acest eveniment
a avut loc în cadrul Programului de cercetare
BIBLIA (acronim pentru „Biblia în interpretarea
Bisericii. Literatura inspirat\ în actualitate“) [i
este al doilea proiect realizat de membrii echipei
de cercetare, dup\ cel de acum doi ani, „Vinul.
Dar al lui Dumnezeu [i Euharistie a crea]iei“.
Invitatul special al conferin]ei, pr. prof. univ. dr.
Ion Vicovan, decanul Facult\]ii de Teologie
ie[ene, a reliefat importan]a p=inii pentru
întreaga via]\ a omului, de la na[tere, la v=rsta
maturit\]ii [i c\s\torie, p=n\ la sf=r[itul vie]ii,
p=inea fiind hrana care leag\ pe om, deopotriv\,
de p\m=nt [i de cer. 

Tot în cadrul Programului de cercetare BIBLIA,
a avut loc, pe 19 decembrie, la Facultatea de
Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i, vernisajul
expozi]iei „Vechiul Testament – zorii m=ntuirii
noastre“. Exponatele – icoane, gravuri, sculpturi
[i miniaturi organizate dup\ cronologia
Vechiului Testament [i orientate spre s\rb\toarea
Na[terii lui Iisus Hristos au fost executate de
studen]ii din anul I Art\ sacr\ ai facult\]ii.
Invitatul special al înt=lnirii a fost pr. prof. dr.
Petre Semen care, plec=nd de la porunca
interdic]iei de a-L reprezenta pe Dumnezeu –
p\strat\ în Decalogul Vechiului Testament [i în
alte prescrip]ii mozaice –, a reliefat dorin]a
omului vechi de a-L înt=lni pe Dumnezeu, de a fi
„dup\ chipul“ Creatorului s\u. Expozi]ia este
deschis\ publicului larg p=n\ pe 31 ianuarie
2017, intrarea fiind, desigur, gratuit\.

Evenimente `n cadrul Programului de cercetare
BIBLIA
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{i `n acest an, pe 18 de cembrie, Sala „Ste pha -
nus Magnus“ a Centrului de eve nimente
„Ago ra“ din Ia[i s-a do vedit a fi ne`nc\ p\ toa -

re pentru ie[enii care au participat la tra di ]ionalul
Concert de colinde al Mi tropoliei Moldovei [i Buco -
vi  nei. La spectacolul-eveniment „Opai]“, desf\[urat
cu binecu vân tarea [i `n prezen]a IPS P\ rin te Mitro -
po lit Teofan, cei apro xi mativ 1.000 de spectatori
pre  zen]i au putut asculta colinde tra di]ionale
române[ti interpre ta te de urm\toarele coruri: „Vl\s -
tarele Ortodoxiei“ – ATOR Piatra Neam], „Vestitorii
Bucuriei“ – ATOR Târgu Neam], Corul ATOR
Boto[ani, Corul ATOR Bucecea, Corul „~nvierea“ –
ASCOR Ia[i, Co rul academic „Byzantion“. La finalul
evenimentului, IPS P\ rin te Mitropolit Teofan i-a
`ndemnat pe cei prezen]i s\ a[ tepte s\rb\toarea
Na[terii Dom nului „`mbr\ca]i `n haine de colin d\ -
tori”: „S\ v\ d\ruiasc\ Dum nezeu putere s\ v\ `m -
br\  ca]i `n haine de `ngeri, de p\stori [i de magi,
pen tru c\ ace[tia sunt colind\torii care, din cer, din
Bet leem sau din `ndep\rtatul R\ s\ rit, au plecat s\-L
descopere pe Domnul Hristos. Ei L-au des co pe rit [i
mare bucurie, plin\tate de sens [i de via]\ au primit
`n existen]a lor. Vom putea g\si [i noi aceea[i sim -
pli tate a p\sto ri lor, aceea[i `n]elepciune a magi lor [i
aceea[i dorin]\ de doxo lo gie ca `ngerii lui Dum ne -
zeu, avân du-L `n noi [i printre noi pe Domnul Hris -
tos? E o chemare pe care v-o doresc `nr\d\cinat\ `n
con [tiin]a tuturor”.

l Sala de spectacole a Casei de Cultur\ a Sin di -
ca telor din Boto[ani a g\zduit, pe 17 decembrie,
tra di]ionalul concert de colinde „Bucuria Na[terii
Dom nului”, organizat de Mitropolia Moldovei [i Bu -
co vinei [i Protopopiatul Boto[ani. Pe scen\ au urcat
Corul „Poarta cerului” format din preo]ii Proto po pi -
a tului Darabani, Corul Parohiei „Mihai Viteazul”,
Corul „Haris” al Seminarului Teologic Dorohoi,
Gru  pul de colind\tori „Codrule]ul” de la Vorona,
Grupul de colind\tori „Voievodul” al Parohiei C\ t\ -

m\ r\[ti Deal [i Grupul Coral mixt al Seminarului
Teologic Boto[ani. Colind\torii au fost îndelung
apla uda]i de publicul numeros. La final, to]i colin -
d\ torii au primit daruri din partea Protopopiatului
Bo to[ani.

l ~n Sala „Calistrat Hoga[“ a Con siliului Jude]ean
Pia tra Neam] a avut loc pe 19 decem brie tradi ]io na -
lul Concert de colinde „Na[terea Domnului – bu cu -
ria noastr\“. Evenimentul a fost organizat de Proto -
po piatul Piatra Neam], la ini]iativa [i `n prezen]a IPS
P\ rinte Mi tro polit Teofan. Pe scen\ au urcat mai
multe grupuri de colind\tori, precum „Glasul Bi se ri -
cii”, „Ca me na”, „Imperialii”, „Vl\starele Ortodo xi -
ei” [i „Datini Str\bune”. IPS P\rinte Mitropolit Te o -
fan a rostit un scurt cuvânt referitor la s\rb\ toa rea
Na[ terii Domnului: „F\r\ Hris tos, ne afl\m `ntr-o
ma re con fu zie, `ntr-o derut\ l\untric\ imen s\; nu
pu tem face nimic adev\ rat, frumos, durabil f\r\ El.
Pu tem `ns\ s\-L descoperim pe Hris tos inclusiv prin
intermediul colindelor, a[ezându-ne `n ceata `nge ri -
lor, a p\storilor [i a ma gi lor. De la p\stori suntem
da tori s\ `nv\]\m simplitatea, de la magi `n]e lep ciu -
nea [i cunoa[ te rea, iar de la `ngeri cântarea sfânt\,
do xologia”.

Concert de colinde la Ia[i, Boto[ani [i Piatra Neam]

Sala Coloanelor a Facult\]ii de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i a fost
arhiplin\ pe 20 decembrie, la tra di ]io nala

serbare de Cr\ciun organizat\ de studen]ii teologi.
Pe lâng\ publicul numeros format din stu den]i,
p\rin]i [i cadre didactice, evenimentul s-a bucurat
de prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Evenimentul a reunit un concert de colinde, un
moment muzical (saxofon [i org\), unul de teatru,
ur\turi, dar [i recitarea de poezii. Printre cei care
au intrat pe scen\ s-au num\rat: Corul „Mira“,
corul Facult\]ii de Teologie din Ia[i, Corul ASCOR
Ia[i [i Trupa de teatru H2O. ~n cadrul serb\rii s-a
lan sat, de asemenea, revista „Koinonia“, revista
stu den]ilor de la Facultatea de Teologie ie[ean\. ~n
cuvântul rostit cu aceast\ ocazie, Mitropolitul

Moldovei [i Bucovinei a subliniat faptul c\ un
cre[tin autentic nu poate fi cuprins de triste]e: „Un
mare teolog a spus c\ nu este cre[tin adev\rat cel
care nu are bucurie `ntr-`nsul. A fi om trist [i cre[tin
este o contradic]ie `n sine. Colindul, Na[terea
Domnului [i aceast\ perioad\ ne ajut\ s\ dep\[im
triste]ile care ne definesc [i nemul]umirile care ne
caracterizeaz\, ambi]iile care p\trund `n noi [i s\
pri mim ceva bucurie din bucuria copiilor colin d\ -
tori, ca s\ `n]elegem [i noi, dincolo de capacit\]ile
noastre umane obi[nuite, de ce a coborât Domnul
Hristos pe p\mânt, cum Se hr\ne[te cu lapte Cel
Ce hr\ne[te toat\ f\ptura cu fiin]a existen]ei, [i
cum, `n cele din urm\, omul poate s\ devin\ iesle
`n care s\ Se nasc\ Hristos-Domnul“.

Serbare de Cr\ciun la Facultatea de Teologie
Ortodox\ din Ia[i
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ASCOR – filiala Ia[i, `n ce -
pe preg\tirile pentru ~n -
t=lnirea Interna]ional\ a

Tinerilor Ortodoc[i (ITO) ce se
va desf\[ura la Ia[i, `n perioada
1-4 septembrie 2017. ~n par te -
neriat cu Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei, prin Sectorul de mi -
siu ne, statistic\ [i prognoz\ pas -
toral\, Departamentul de Tineret
[i ATOR – filiala Ia[i, ASCOR Ia[i
lanseaz\ proiectul „IA[i cu TI -
NEri!“, finan]at de Prim\ria Mu -
nicipiului Ia[i, prin intermediul
proiectelor pentru tineret.

Proiectul are ca scop instru i -
rea a 250 de tineri cu v=rsta cu -
prin s\ `ntre 16-35 ani ce vor fi
im plica]i ca voluntari [i mo de -
ratori/facilitatori pentru grupurile
de participan]i la ITO 2017
(7.000 de tineri) au dob=ndit
abilit\]i specifice: comu ni ca re,
vorbire `n public, gestionarea
unui grup, moderarea unei dez -
bateri de grup, abilit\]i practice
`n coordonarea unui atelier, co -
ordonarea [i anima]ia unui grup
de tineret, organizarea de acti vi -

t\]i creative [i recreative, edu ca -
]ie non-formal\ prin joc.

Proiectul „IA[i cu TINEri“ pre -
su pune identificarea profilurilor
voluntarilor, selec]ia acestora `n
func]ie de criteriile agreate de
parteneri, organizarea evenimen -
tului „Studentul ie[ean“, dezvol -
ta rea curriculei de formare spe ci -
fi ce a trei tipuri de cursuri de for -
ma re (curs facilitatori, curs ani -
ma tori culturali, curs coordonare
[i logistic\), generarea a trei eco -
sisteme de `nv\]are [i livrarea a
25 de cursuri de formare pe cele
3 teme, reprezent=nd 200 de se -
siuni de formare, respectiv 400
de ore de formare, monitorizarea
[i evaluarea cursurilor, dezvol ta -
rea cursurilor pe platforma on -
line (ecosistem de `nv\]are) pen -
tru cele trei profiluri identificate
cu aplica]ii specifice etc.

Obiectivele proiectului „IA[i
cu TINEri“ sunt:

– cre[terea nivelului de infor -
ma   re a tinerilor cu privire la va lo -
rile tradi]iei, istoriei, [tiin]ei [i ar -
tei locale, na]ionale [i uni ver sale;

– promovarea ideii de volun -
tariat `n r=ndul tinerilor [i cre[ te -
rea num\rului de voluntari `n
asocia]iile non-profit, grupurile
de tineret [i comunit\]ile locale;

– dezvoltarea curriculei de
for mare specifice pentru trei
tipuri de cursuri de formare, ge -
nerarea a trei ecosisteme de `n -
v\ ]are [i livrarea a 25 de cursuri
de formare pe cele 3 teme, re -
pre zent=nd 200 de sesiuni de
formare, respectiv 400 de ore de
formare pentru 250 de tineri cu
v=rsta cuprins\ `ntre 16-35 ani.

Timp de 4 zile, `n perioada 1-
4 septembrie 2017, `n cadrul
~nt=lnirii Interna]ionale a Ti ne ri -
lor Ortodoc[i, partenerii vor or -
ga niza `n Ia[i pentru cei 5.000
de participan]i un program com -
plex cu numeroase manifest\ri
cul turale, artistice, educative,
ecologice [i interactive, activit\]i
de promovare a spiritualit\]ii
ortodoxe.

La Centrul de conferin]e
„Agora” al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei s-a

derulat pe 5 noiembrie 2016
cea de-a III-a edi]ie a eveni -
men tului intitulat „T=n\rul ie -
[ean”. La aceast\ `nt=lnire orga -
nizat\ de ATOR – filiala Ia[i au
participat peste 400 de tineri.
Tema edi]iei a fost „Vreau s\ fiu
om de succes. Exerci]ii pentru a
reu[i `n via]\”. 

~ntrunirea a fost precedat\ de
Sf=nta Liturghie s\v=r[it\  de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
La finalul slujbei, ierarhul le-a
adresat cuv=nt de `nv\]\tur\
tinerilor, subliniind faptul c\

m\n\stirea [i via]a de familie
sunt singurele locuri `n care
omul se simte cu adev\rat `m -
plinit: „Dou\ sunt locurile unde
omul `[i g\se[te cu adev\rat
`mplinirea. Pentru cei foarte
pu]ini, exist\ calea m\n\stirii;
dac\ monahul sau monahia `[i
`mpline[te a[a cum se cuvine
via]a de ob[te, va fi un om reu -
[it `n via]\ [i reu[it `n ve[nicie.
Iar pentru cei mai mul]i dintre
oameni, locul `n care `[i pot
`mplini existen]a [i `[i pot
umple sufletele cu adev\r [i
mul]umire este via]a de familie.
Aceste dou\ contexte, aceste
dou\ locuri sacre, `l ajut\ pe

om s\ se `mplineasc\ `n sufletul
s\u [i s\ simte c\ are pentru ce
s\ tr\iasc\ `n aceast\ via]\”. 

Dup\ Sf=nta Liturghie, trai -
nerul Cristian Negu] a sus]inut
o prelegere pe tema „Vreau s\
fiu om de succes. Exerci]ii pen -
tru a reu[i `n via]\”, dup\ care
ti nerii au participat la ateliere
de lucru unde au avut posi bi -
litatea de a afla lucruri noi din
diverse domenii, [i, de ase me -
nea, au legat noi prietenii. La fi -
na lul `ntrunirii au fost pre zen ta -
te concluziile desprinse `n urma
atelierelor de lucru, iar par ti ci -
pan]ii au sus]inut un spectacol
artistic.

400 de tineri prezen]i la „T=n\rul ie[ean”

Comunicat de pres\ cu ocazia lans\rii proiectului
„IA[i cu TINEri!“
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~ncep=nd cu finalul acestui an, Centrul de
informare [i suport comunitar AIDRom Ia[i
a intrat `n oferta social-filantropic\ a

Sectorului de asisten]\ social\ [i medical\
„Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor printr-o
structur\ de economie social\ specializat\ `n
`ngrijire de b\tr=ni la domiciliu. Structura de
economie social\ I.R.I.S. Ion Neculce activeaz\
pe `ntreaga regiune de nord-est a Rom=niei [i
este acreditat\ ca furnizor de servicii sociale pe
segmentul `ngrijirii b\tr=nilor la domiciliu, av=nd
`n portofoliu servicii oferite de personal
specializat, precum [i aparatur\ [i instrumentar

modern, adaptat nevoilor beneficiarilor `nscri[i.
Proiectul I.R.I.S. dore[te ca, pe termen lung, s\
contribuie la dezvoltarea unor valori `n societate
care s\ permit\, pe de o parte, o facil\ inser]ie pe
pia]a muncii, iar pe de alt\ parte, cre[terea
sentimentului de altruism fa]\ de semenii no[tri.
Proiectul I.R.I.S. INTEGRARE – RESPONSA -
BILITATE – INOVA}IE – SPECIALIZARE este un
concept integrat de economie social\ aplicat
domeniului `ngrijirii la domiciliu. Proiectul IRIS a
debutat `n anul 2015 [i vizeaz\ mai multe
regiuni de dezvoltare: Bucure[ti – Ilfov, Nord Est,
Sud Muntenia [i Vest. 

Funda]ia Medical\ „Provi -
den]a“ a organizat pe 22
[i 23 noiembrie o cara va -

n\ medical\ `n Parohia Cur\turi
din comuna Ciurea, jude]ul Ia[i,
Pro topopiatul III Ia[i. Din echipa
medical\ men]ion\m pe dr.
Alina Miclescu, medic primar
medicin\ intern\ la Policlinica
„Providen]a“, dr. Eugen Gazzi,
me dic specialist medicin\ in ter -
n\ la Spital „Providen]a“, dr.
Sandra Timo he, medic specialist
gas troenterolog la Spital „Provi -
den ]a“, L\cr\mioara Cojocariu,
asis tent [ef la Policlinica „Pro vi -
den ]a“, Ionu] Hariga, asistent
medical la Spital „Providen]a“.
Asis tentul social Nico leta Cris -
tina Chirvas\ s-a ocupat de `nre -
gis trarea pa ci en]ilor [i `ntocmi -
rea dosarelor sociale. Investiga -
]iile oferite gratuite au constat `n
consulta]ie clinic\, EKG, m\su ra -
re tensiune, recolt\ri analize, in -
vestiga]ii paraclinice – ecografii.

Dup\ caz, s-au administrat [i `m -
p\r]it me di camente `n func]ie de
afec ]iuni, precum [i `n regim de
ur gen]\. Au fost consulta]i 19 pa -
cien]i cu v=rste cuprinse `ntre 16
[i 80 ani. 

Pe 2 decembrie, Paraclisul
Mi tro politan „Sf=ntul Nicolae

Dom nesc“ Ia[i [i Funda]ia Medi -
cal\ „Providen]a“ au `mp\r]it
daruri (alimente, haine, juc\rii,
produse de cur\]enie) la 40 de
familii s\race din satul Domni]a,
comuna }ibana, jude]ul Ia[i, [i
au oferit servicii medicale celor
afla]i `n dificultate. Oamenii au
fost consulta]i [i au primit me di -
ca mente cei care aveau ne voie.

Caravan\ medical\ „Providen]a“

Ie[enii f\r\ ad\post primesc
de aproape o lun\ o mas\
cald\, g\tit\ de c=teva stu -

dente. Protagonistele `[i spun
„Fe tele DAU”, de la numele pro -
iectului pe care l-au lansat din
luna noiembrie. „D\ruie[ti, Aju]i,
Une[ti”, prescurtat DAU, este o

ini]iativ\ prin care `n jur de 30-
40 de oameni nec\ji]i primesc `n
fiecare zi de joi a s\pt\m=nii o
mas\ cald\, g\tit\ din alimente
do nate de ie[eni. Meniul este
pre g\tit cu aten]ie de cele 20 de
voluntare care „buc\t\resc” prin
rota]ie, `n func]ie de orarul de la
facultate [i de cel de la serviciu.
Ini]ial, prin DAU fetele `[i pro pu -
seser\ s\ `mpart\ femeilor [i

b\rba]ilor care tr\iesc `n strad\
doar o ciorb\ cald\. Reac]ia de -
o sebit\ a ie[enilor, care au r\s -
puns imediat ini]iativei [i s-au
ar\tat `nc=nta]i s\ doneze ali -
men te sau bani, le-a determinat
pe voluntare s\ g\teasc\ un me -
niu complet. O ciorb\, felul doi
[i desert. Pe l=ng\ toate acestea,
fetele au [i o vorb\ bun\, de ali -
nare, pentru oamenii c\rora le

Serviciu de `ngrijiri b\tr=ni la domiciliu 

„Fetele DAU”
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u Cu ocazia Na[terii Dom nu -
lui nostru Iisus Hristos, Departa -
men tul Pro Vita din cadrul Secto -
ru lui de misiune al Arhiepis co pi -
ei Ia[ilor a adus daruri [i bucurie
pentru 50 de familii cu peste 8
copii din jude]ele Ia[i [i Boto -
[ani. Fiecare familie a primit c=te
un pachet consistent de produse
alimentare, articole de cur\]enie
[i igien\, juc\rii [i haine, astfel
`n c=t preg\tirile pentru s\rb\ toa -
rea Cr\ciunului s\ fie `nlesnite [i
`m bun\t\]ite cu cele necesare
ori c\rei case aflate `n moment
de s\rb\toare. Familiile incluse
`n aceast\ campanie fac parte
din Programul de solidaritate
pentru familia cu mul]i copii –
Sf=n tul Stelian, desf\[urat de Pro
Vita Ia[i din anul 2012.

u Copiii din satele `nvecinate
cu M\n\stirea Had=mbu, jude]ul
Ia[i, l-au primit pe 24 decembrie
pe Mo[ Cr\ciun. Prin grija arhi -
man dritului Nicodim Gheorghi -
]\, stare]ul M\n\stirii Had=mbu,
Mo[ul a adus daruri consistente,
pentru 1.000 de copii. To]i copiii
au promis Mo[ului c\ vor fi cu -
min]i, c\ vor `nv\]a, dar mai ales
c\ vor vesti Na[terea Domnului
Hristos, n\scut `n pe[terea
Betleemului acum dou\ milenii.

u Pe 10 decembrie, un grup
numeros de voluntari inimo[i, `n
colaborare cu Biroul de Asisten]\
Social\ de la Biserica „Sfanta

Parascheva“ din Ia[i, au preg\tit
un eveniment cu scop caritabil,
sub denumirea „Ghetu]e c\l -
du]e“. Cu microbuzele `nc\rcate
cu daruri, pachete cu haine [i
ali mente de baz\, inimo[ii vo -
lun tari au adus bucurie `n mai
multe parohii din Arhiepiscopia
Ia[ilor: St=nca, B\lteni, Vlado -
mira din jude]ul Ia[i, Ple[ani [i
{endreni din jude]ul Boto[ani.  

u Mamele care au n\scut `n
zilele de Cr\ciun `n Maternitatea
„Cuza-Vod\“ [i `n Maternitatea
„Elena Doamna“ din Ia[i au pri -
mit daruri cu prilejul s\rb\torii
Cr\ciunului. Acestea au fost ofe -
ri te de parohia cu hramurile
„Sf=n tul Iulian din Tars“ [i „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din
Campusul Studen]esc „Tudor
Vla dimirescu“ din Ia[i, `n cadrul
campaniei „D\ruind vei do b=n -
di“, edi]ia a III-a. Au fost oferite
daruri pentru 50 de prunci care
au ajuns pe lume `n zilele de 25,
26 [i 27 decembrie. 

u Prin generozitatea c=torva
enoria[i inimo[i din parohie, dar
[i de peste hotare, Parohia Brea -
zu a oferit [i anul acesta unui
num\r de 20 de familii nevoia[e
bucuria de a avea pentru masa
de Cr\ciun un pachet consistent
const=nd din alimente [i dul -
ciuri. 

u ~n ajun de Cr\ciun, `n Pa -
ro hia Buruiene[ti din Proto po pi -

atul I Ia[i, com. Bivolari, jud.
Ia[i, Mo[ Cr\ciun a oferit daruri
pen tru to]i credincio[ii din
parohie: copii, tineri [i b\tr=ni.
Spre deosebire de anii trecu]i,
c=nd darurile au fost `mp\r]ite la
bi serica parohiei `n ziua de Cr\ -
ciun, dup\ Sf=nta Liturghie, anul
acesta Mo[ul a trecut pe la casa
fiec\ruia.

u Devenit o tradi]ie, pro iec -
tul caritabil Împreun\, normali[tii
]i-l aduc pe Mo[ Cr\ciun a cons -
ti tuit un prilej de revedere a ele -
vi lor voluntari ai Colegiului Pe -
da gogic „Vasile Lupu” – Ia[i, cu
cei 70 de copii din Parohia Chi -
li [oaia, com. Dume[ti, jud. Ia[i.
Cu ajutorul sponsorilor inimo[i,
s-a reu[it cump\rarea de pachete
cu dulciuri [i fructe.

u Pre[colarii de la Gr\dini]a
cu Program Prelungit „Sf=ntul
Sava“ din Ia[i [i cadrele didac ti -
ce au organizat, `n perioada 8-20
decembrie, pentru al patrulea an
consecutiv, ac]iunea caritabil\
„D\ ruind, vei dob=ndi!“. Pre[co -
larii, cei mai mici dintre cre[tini,
au `n]eles c\ s\rb\toarea Na[terii
Domnului Iisus Hristos este un
prilej de bucurie sf=nt\ [i, astfel,
prin darurile lor, au `ncercat s\
`mpart\ aceast\ bucurie copiilor
din Centrul de Zi „Sf=nta Ma ri -
na“ al Funda]iei „Solidaritate [i
Speran]\“ din Ia[i.

Cadouri de Cr\ciun `n Arhiepiscopia Ia[ilor

d\ruiesc pachete. Printre oamenii
pe care „Fetele DAU” `i fac fe ri -
ci]i sunt, pe l=ng\ oamenii str\ -
zii, familii nec\jite care au o lo -
cu in]\, dar care nu-[i pot oferi
lu xul unui meniu cald, [i copii
cu un singur p\rinte. „Fetele
DAU” `[i propun s\ g\teasc\
pentru oamenii nec\ji]i `n fiecare
s\pt\m=n\, indiferent de ano -
timp. Ie[enii care vor s\ d\ru ias -
c\ alimente sau bani pentru
meniul celor de pe strad\ pot lua
leg\tura cu studentele voluntare
la num\rul de telefon 0755 086
394 sau pe pagina de Facebook
a proiectului DAU.



| In memoriam

30 | noiembrie-decembrie | Candela Moldovei | an XXIV, nr. 11-12

Arhimandri]ii Cleopa Ilie
[i Ioanichie B\lan [i ie -
ro schimonahul Paisie

Ola ru au fost pomeni]i pe 3 de -
cembrie la M\n\stirea Sih\stria
din jude]ul Neam]. Al\turi de cei
trei mari duhovnici a fost po me -
nit [i arhimandritul Victorin Oa -
ne le, fost stare] al a[ez\m=ntului
monahal. Slujba de pomenire a
fost precedat\ de Sf=nta [i Dum -
ne zeiasca Liturghie, s\v=r[it\ `n
sobor de preo]i [i diaconi de IPS
P\ rinte Mitropolit Teofan. ~n cu -
v=ntul rostit cu acest prilej, Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovinei
a eviden]iat c=teva dintre
tr\s\turile p\rin]ilor: „Ce cuvinte
pot fi spu se `n leg\tur\ cu cei
trei? Bl=n de]e, cuv=nt [i curaj
m\rturisitor. ~n primul r=nd,
amintim de bl=n de]ea P\rintelui
Paisie; P\rintele Cleopa spunea
despre acest ma re duhovnic c\ e
«a[a de bun [i a[a de bl=nd, `n -
c=t mii de oa meni g\sesc odihn\
sufleteasc\ sub epitrahilul s\u».
~n al doilea r=nd, cuv=ntul P\ rin -
telui Cleopa era r\sun\tor ca o
tr=mbi]\, P\rintele Ioanichie afir -
m=nd la un moment dat c\

P\rintele Cleopa ar dori ca, prin
cuv=ntul s\u, to]i oamenii s\ fie
m=nca]i de Rai. ~n al treilea
r=nd, ne adu cem aminte de
P\rintele Ioani chie, cu felul s\u
de a fi, curajul s\u m\rturisitor,
cu mustrarea sa t\ioas\ atunci
c=nd avea p\catul `n fa]a sa.
Aceast\ triad\ binecu v=n tat\ de
duhovnici s-a putut ocupa de
cele ale Mariei, adic\ de
cuv=ntul lui Dumnezeu, bine -
cuv=ntarea lui Dumnezeu, mus -
trarea lui Dumnezeu, av=nd `n

vedere c\ stare]ul din acea vre -
me, P\rintele Victorin Oanele, s-a
ocu pat de cele ale Martei, adic\
de buna gospod\rire [i admi nis -
trare a a[ez\m=ntului monahal”.

Anul acesta se `mplinesc 26
de ani de la trecerea la Domnul
a P\rintelui Paise Olaru, 18 ani
de la trecerea la Domnul a P\ -
rin telui Ilie Cleopa, 9 ani de la
trecerea la Domnul a P\rintelui
Ioanichie B\lan [i 2 ani de c=nd
a trecut la Domnul P\rintele Vic -
torin Oanele.

Liturghie arhiereasc\ [i Slujb\ de Parastas la
M\n\stirea Sih\stria-Neam]

Eroii Revolu]iei au fost o ma gia]i pe 22
decembrie [i la Ia[i. Autorit\]ile lo cale [i
jude]ene au organizat mai multe manifest\ri

dedicate `mplinirii a 27 ani de la „Ziua Vic toriei
Revolu]iei din Decem brie 1989”. Evenimentul a
avut loc la Monumentul „Crucea Ero ilor Neam u -
lui”, situat pe espla nada din fa]a Palatului Culturii,
`n fa]a Bisericii „Sf=ntul Nicolae Domnesc”. A fost
s\v=r[it\ mai `nt=i o slujb\ de pomenire de c\tre
un sobor de preo]i [i dia coni, delegatul IPS P\rinte
Mitro polit Teofan fiind p\rintele Ma rian Timofte,
vicar adminis trativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Au
urmat alocu]iunile autorit\]ilor publice, dup\ care
s-au depus coroane de flori din partea repre zen -
tan]ilor asocia]iilor de re volu]ionari [i din partea
ad mi nistra]iei publice locale. Eveni men tele s-au
`ncheiat cu defi larea G\rzii de onoare. Potrivit sta -
tisticilor oficiale, la eveni men tele din Decem brie

1989 [i-au pierdut via]a 1.142 de persoane, 3.138
au fost r\nite, iar 760 de oameni au fost re]inu]i.

Slujb\ de pomenire pentru eroii Revolu]iei din
1989, la Ia[i
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