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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, 
Iubi]i fra]i [i surori `ntru
Hristos-Domnul,

Cu putere mult\ [i cu bu -
curie ad=nc\ rostim `n
aceste zile: „Hristos a `n -

viat!”, „Adev\rat a `nviat!”. Mai
ales `n noaptea plin\ de lumin\
a Sfintelor Pa[ti r\sun\, cu glas
pu ternic, aceast\ sf=nt\ bun\ ves -
tire c\ Hristos a `nviat.

Cu ce putem asem\na aceast\
veste bun\? Ce ne poate ajuta s\
`n]elegem o firimitur\ din marea
tain\ a ~nvierii lui Hristos? S\ ne
g=ndim la o ceat\ de robi care
sunt elibera]i! S\ avem `n minte
un grup de `ntemni]a]i care do -
b=ndesc libertatea! Ce senti men -

te `i cuprind `n momentul slo bo -
zirii? Cum simt ei prima clip\ a
li bert\]ii dup\ care au suspinat
ani de-a r=ndul? Starea pe care o
tr\iesc poate fi definit\ ca: via]\,
bucurie, lumin\, n\dejde. ~n vi e -
rea lui Hristos cuprinde starea
des\v=r[it\ a vie]ii depline, a bu -
curiei autentice, a luminii nea -
puse [i a n\dejdii nezdrun ci nate.
De ce aceasta? Pentru c\ prin ~n -
vierea lui Hristos omul este
eliberat din cea mai aprig\ robie:
cea a p\catului [i a mor]ii. Prin
~n vierea lui Hristos, lan]urile
scla viei, `n care era omul `nc\ tu -
[at, sunt zdrobite. Omul re de vi -
ne liber [i nimic nu este mai de
pre] dec=t libertatea.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

Dumnezeu l-a creat pe
om spre a fi o f\ptur\
li ber\, a[a cum El ~n -

su[i este. Omul a folosit `ns\ `n
mod gre[it libertatea cu care l-a
`nzestrat Dumnezeu. Consecin]a
a fost pierderea libert\]ii, c\ de -
rea `n robia p\catului [i gustarea
urm\rii acestuia, moartea. La un

anumit moment `n curgerea
istoriei, Dumnezeu L-a trimis pe
Fiul S\u `n lume ca s\ slobo zeas -
c\ pe om din tirania necredin]ei,
a p\catului [i a mor]ii. Afl\m
acest adev\r din cuvintele rostite
de ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu,
Dom nul nostru Iisus Hris tos:
„Dumnezeu a[a a iubit lumea,
`nc=t pe Fiul S\u Cel Unul-N\s -
cut L-a dat, ca oricine crede `n El
s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\
ve[nic\”[1]. ~ntruparea Fiului lui
Dumnezeu, vie]uirea Sa printre
oameni, P\timirile, moartea [i ~n -
vi erea Sa au drept scop ridicarea
omului „de la `ntuneric la lumin\
[i de la st\p=nirea lui satana la
Dum nezeu”[2], cum spune chiar
Dom  nul Hristos. Tot El m\r tu ri -
se[ te, prelu=nd cuvintele Profe -
tu lui Isaia, c\ „Duhul Domnului
(...) M-a trimis (...) s\ propo v\ -
du iesc robilor dezrobirea [i celor
orbi vederea; s\ slobozesc pe cei
ap\sa]i”[3]. Trebuie cunoscut
ade v\rul c\ autentica libertate
es te dob=ndit\ numai prin leg\ -
tu ra noastr\ cu Hristos Dumne -
zeu. Alt\ cale nu exist\. „Dac\
ve]i r\m=ne `n cuv=ntul Meu, zice

~NVIEREA DOMNULUI – TRECEREA DE LA
ROBIE LA LIBERTATE

Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea ~nvierii Domnului
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Domnul, sunte]i cu adev\rat u -
ce nici ai Mei [i ve]i cunoa[te
ade v\rul, iar adev\rul v\ va face
liberi”[4]. Libertatea oferit\ de
Hristos sau dob=ndit\ prin leg\ -
tu ra de credin]\, n\dejde [i dra -
gos te cu Hristos este singura rea -
l\, singura adev\rat\. „Dac\ Fiul
(lui Dumnezeu) v\ va face liberi,
liberi ve]i fi `ntr-adev\r”[5], `nt\ -
re[te Domnul Hristos `n Evan -
ghe lia Sa. De unde vine aceast\
certitudine? Vine din adev\rul c\
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S\u
`n lume „ca s\ surpe prin moar -
tea Sa pe cel ce are st\p=nirea
mor ]ii, adic\ pe diavolul, [i s\
izb\veasc\ pe acei pe care frica
mor]ii `i ]inea `n robie toat\ via -
]a”[6], cum spune Sf=ntul Apos -
tol Pavel. Vine din adev\rul c\
sta rea de om liber este dat\ de
le g\tura cu Dumnezeu, cu Du -
hul S\u cel Sf=nt: „Domnul este
Duh, [i unde este Duhul Dom nu -
lui, acolo este libertate”[7], dup\
cum m\rturise[te acela[i dumne -
ze iesc Apostol.

Drept-sl\vitori cre[tini,

Din cele m\rturisite de
Dom nul Hristos, de
Sfin ]ii Apostoli [i de

Sfin]ii P\rin]i `n]elegem faptul c\
starea de libertate izvor\[te din
re la]ia cu Dumnezeu. Din p\ ca -
te, de-a lungul timpului, oamenii
au c\utat de multe ori libertatea
`n afara leg\turii cu Dumnezeu.
Aceasta deoarece pentru mul]i
`ns\[i raportarea la Dumnezeu
este considerat\ ca lipsire de
libertate. ~n contextul lumii de
ast\zi, ni se spune adesea c\ li -
ber tatea este dreptul omului de a
face ceea ce dore[te, f\r\ nici o
`n gr\dire. Se vorbe[te ast\zi
despre libertatea de a face avort,
adic\ de a ucide prunci nevi no -
va]i, libertatea de a s\v=r[i des -
fr= nare, libertatea sau „dreptul”
de a forma „familii” din per soa -
ne de acela[i sex. Se insist\, de
ase menea, asupra libert\]ii de a
re curge la eutanasie, de utilizare
a drogurilor sau despre libertatea
de a blasfemia [i de a batjocori
simbolurile religioase. Se `mpli -
ne[ te, a[adar, ceea ce Sf=ntul
Apos tol Pavel `ndemna s\ nu se

`n  t=mple: „Fra]ilor, a]i fost che -
ma]i la libertate; numai s\ nu fo -
losi]i libertatea ca prilej de a sluji
trupului, ci sluji]i unul altuia prin
iubire”[8].

Libertatea de a sluji trupului,
adic\ libertatea de a p\c\tui `n
di ferite forme, se transform\, `n
cele din urm\, `n cea mai nemi -
loa s\ robie. „Libertatea f\r\ li mi -
te este omor=rea libert\]ii”, spu -
nea un g=nditor occi den tal[9].
Libertatea dispare atunci c=nd
omul, d=nd fr=u liber voin]ei sale
de a face orice dore[te, s\v=r [e[ -
te p\catul. Din fiin]\ liber\, o -
mul devine rob `n tirania pati mi -
lor. „Ceea ce te biruie[te, spune
Sf=n tul Apostol Petru, aceea te [i
st\p=ne[te”[10]. 

Din aceast\ robie a p\catului,
omul se poate ridica prin c\in]\,
prin spovedanie, prin `mp\r t\ [i -
rea cu Sfintele Taine. Cu ajutorul
lui Dumnezeu, el devine din nou
un om liber.

Iubi]i credincio[i,

Dumnezeu ne-a creat
pen tru a fi liberi, ne ro -
bi]i patimilor. Prin

moar tea [i ~nvierea Sa, Hristos
ne-a d\ruit puterea de a redo -
b=n di libertatea pe care am pier -
dut-o prin neascultare, necre din -
]\ [i p\cat. Se cuvine, a[adar, s\
consider\m libertatea ca bunul
cel mai de pre] pe care s\ nu-l
pier dem, s\ nu-l vindem [i pen -
tru care orice sacrificiu de a-l re -
do b=ndi nu este prea mare. Cea
mai bun\ cale pentru aceasta
este, paradoxal, starea de rob al
lui Dumnezeu. „Cine se face ro -
bul lui Dumnezeu a sc\pat de
ori ce robie”[11], m\rturisea P\ -
rin tele Dumitru St\niloae. A fi
rob al lui Dumnezeu `nseamn\ a
recunoa[te c\ El a creat lumea,
c\ El `i poart\ de grij\ [i c\ f\r\
de El nu se poate `mplini nimic
bun, autentic [i ad=nc. A fi rob al
lui Dumnezeu `nseamn\ a lupta
`mpotriva ispitei celei mari din
toate timpurile, aceea de a-]i c=r -
mui via]a `n mod autonom, f\r\
Dumnezeu. A fi rob al lui Dum -
ne zeu `nseamn\ a `n]elege c\
lumea nu `ncepe [i nu se termin\
cu noi, `nseamn\, `n cele din ur -

m\, a `n]elege cuv=ntul Domnu -
lui Hristos: „F\r\ Mine nu pute]i
face nimic”[12]. Puterea de a fi
rob al lui Dumnezeu, adic\ de a
fi liber cu adev\rat, izvor\[te din
taina ~nvierii lui Hristos, garan]ia
propriei noastre `nvieri [i li ber -
t\]i: „Hristos a `nviat din mor]i,
fiind `ncep\tur\ (a `nvierii) celor
adormi]i”[13]. Este vorba de `n vi -
e rea cea de ob[te, dar [i de `n vi -
e rea sufletului din moartea p\ ca -
tului, a necredin]ei, a falselor
cre din]e. „Adev\rata libertate
este una singur\ – `nvierea `n
Dum nezeu” [i cunoa[ te rea „ha -
ru lui `nvierii”, m\rturisea un du -
hovnic al vremurilor noastre
[14]. „Dumnezeiasca Scriptur\, a
spus mai `nainte Sf=ntul Simeon
Noul Teolog, ne `ndeamn\ s\
spu  nem ade v\rul: [i anume c\ `n
fiecare din noi, cei credincio[i,
are loc ~n vierea lui Hristos (...),
c\ ~nsu[i St\p=nul Hristos `nvie `n
noi”[15]. Iar cel `n care este
prezent Hris tos, Cel mort [i
`nviat, este un om al libert\]ii,
singurul liber cu adev\rat.

Iubi]i fra]i [i surori 
`ntru Hristos-Domnul,

~n ambian]a plin\ de lumin\
[i de pace a Sfintelor Pa[ti,
se cuvine a mul]umi lui

Dum nezeu pentru tot darul aces -
tor zile frumoase [i pentru toat\
binecuv=ntarea pe care o revars\
ne`ncetat asupra noastr\. Mul ]u -
mi rea adus\ lui Dumnezeu se
arat\ `n rug\ciune, `n puterea de
a ierta [i a iubi, `n n\dejdea pri -
mi rii darului smereniei, f\r\ de
care adev\rata libertate nu exis -
t\. Recuno[tin]a noastr\ se `n -
dreap t\, de asemenea, c\tre to]i
m\r turisitorii credin]ei din vea -
cul trecut, oameni sfin]i care au
do b=ndit darul libert\]ii l\untrice
chiar `n celulele `nchisorilor ne -
mi loase. Icoana m\rturisirii lor
tre buie a[ezat\ la loc de cinste
`n mintea [i inima noastr\.
Aceas t\ cinstire se arat\ mai ales
`n str\dania de a `n]elege duhul
vie]ii lor [i de a-l `nr\d\cina `n
fiin]a noastr\. Chiar dac\ ast\zi
nu mai vorbim `n Rom=nia des -
pre persecu]ii s=ngeroase la a -
dre sa credin]ei, primejdiile [i `n -
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cerc\rile prin care trec Biserica [i
Neamul nu sunt nici pu]ine, nici
u[oare.

Valorile care definesc familia
sunt atacate pe toate c\i le. „Bi se -
ri ca de acas\”, cum numea Sf=n -
tul Ioan Gur\ de Aur familia for -
ma t\ din b\rbat, femeie [i prun -
cii lor, s-ar dori dublat\ de tot fe -
lul de conven]ii [i parteneriate,
ca re de care mai periculoase
pen  tru vie]uirea normal\ a lumii.
De aceea, v\ `ndemn s\ sprijini]i
ac]iunile biserice[ti sau civice
care `[i propun s\ apere valorile
fundamentale ale familiei. ~n
vremuri tulburi, precum cele de
as t\zi, `ncerc\ri [i pericole vin,
une ori, [i din interiorul Bisericii.
Pe de o parte, nu to]i credincio[ii
p\streaz\ `ntru totul calea drep -
tei credin]e. Supersti]iile, rela ti -
vis mul doctrinar, c\s\toriile cu
cei de alte credin]e, lipsa vie]ii
li  turgice sau s\v=r[irea de p\cate
grele [i lipsa poc\in]ei aduc mari
prejudicii vie]ii biserice[ti. Starea
de veghe nu trebuie s\ lipseasc\
pentru `ndreptarea unor astfel de
situa]ii. Asist\m, pe de alt\ parte,
la anumite manifest\ri schisma ti -
ce care tulbur\ r=nduiala [i pa -
cea `ntru Adev\r din Biseric\.
Din r=vn\ lipsit\ de `n]elepciu ne
[16], unii clerici sau monahi, ur -
ma]i de ucenicii lor, aduc un
mare r\u dreptei credin]e pe ca -
re pretind c\ o ap\r\. Pe motive

ne`ntemeiate, acuz\ de erori
doctrinare Sinodul din Creta [i
`ndeamn\ la ruperea comuniunii
cu parohiile [i m\n\stirile care
r\m=n, cu statornicie, `n leg\tur\
cu episcopii lor, cu Sfintele Si -
noa de ale Bisericilor Ortodoxe
locale, cu `ntreaga Ortodoxie.
Aces te situa]ii nu sunt noi `n is to -
ria Bisericii. Vorbind despre
astfel de tulbur\ri, Sf=ntul Grigo -
rie Teologul `i nume[te pe cei ca -
re le provoac\ [i le `ntre]in
„mult-prea-iubitori de Dumne -
zeu [i mult-prea-iubitori de Hris -
tos”[17], un fel de „ultra-orto -
doc [i”, care i-au fost cei mai ma -
ri potrivnici `n lupta sa pentru
ap\rarea credin]ei ortodoxe. Cu
durere, cu dragoste p\rinteasc\
[i cu n\dejde, m\ adresez aces -
tor persoane care tulbur\ via]a
Bi sericii, `ndemn=ndu-i prin cu -
vintele Sf=ntului Ioan Gur\ de
Aur: „S\ dorim pacea pe care
acela (vr\jma[ul) o ur\[te. S\ `n -
cet\m a mai c=nt\ri [i a mai
pune `n cump\n\ cuvintele dog -
mei. S\ `ncet\m a mai vrea s\
fim `nv\]\tori ai `nv\]\torilor, s\
ur=m a ne mai lupta `n cuvinte,

spre pierzania celor ce ascult\.
S\ credem a[a cum P\rin]ii ne-au
predat. Nu suntem mai `n]elep]i
dec=t P\rin]ii, nu suntem mai
exac]i dec=t `nv\]\torii no[tri, nu
suntem noi p\stori ai p\storilor,
ci oi”[18]. ~n duhul celor spuse
de Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, ru -
g\m pe Dumnezeu s\ ne d\ru -
ias c\ nou\ [i lumii `ntregi pacea
Sa cea sf=nt\ pe care a `mp\r -
t\[it-o ucenicilor `n ziua ~nvierii
Sa le. Pacea [i bucuria ~nvierii s\
p\ trund\ `n fiecare cas\, `n fie -
care familie [i `n inima tuturor!
{i astfel, `nt\ri]i `ntru taina bi ru -
in ]ei lui Hristos asupra iadului, a
p\ catului, a necredin]ei [i a dez -
bi n\rii, s\ r\m=nem uni]i `n Bi se -
ri ca Lui cea Sf=nt\ [i s\ rostim cu
to]ii:

HRISTOS A ~NVIAT!

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

† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei

ð
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M\n\stirea Dur\u din
ju de]ul Neam] [i-a ser -
bat, pe 25 martie, hra -

mul. Praznicul `mp\r\tesc al Bu -
nei Vestiri a fost prilej de bucurie
nu doar pentru ob[tea m\n\stirii,
ci [i pentru credincio[ii veni]i s\
participe la Sf=nta [i Dumne ze -
ias ca Liturghie. Slujba a fost s\ -
v=r [it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Dup\ citirea Evangheliei,
ierarhul a rostit cuv=ntul de `nv\ -
]\ tur\, `n care a subliniat trei as -
pec te referitoare la prezen]a lui
Dum nezeu `n mintea [i inima
omu lui: „Dumnezeu ~[i `mpline[ -
te lucrarea Sa `n multe locuri [i
`n multe chipuri, dar s\la[ `[i fa -
ce `n inima [i `n mintea omului.
Cum se poate `mplini aceasta?
Cu v=ntul Maicii Domnului –
«Fie mie dup\ cuv=ntul T\u» –
ar trebui s\ fie fundamentul vie]ii
noastre. St\ruin]a omului s\ pri -
measc\ de la Dumnezeu ceea ce
crede c\ e bine pentru via]a sa,
dar `ntotdeauna s\ zic\: «Nu
pre cum voiesc eu, ci  precum
vo ie[ti Tu, Doamne». ~n al doilea
r=nd, inima omului nu poate s\
fie plin\ de Dumnezeu dac\ este
plin\ de m=ndrie, de orgoliu, de

ambi]ii; inima `nfr=nt\ [i smerit\
este singura pe care nu o urgi se[ -
te Dumnezeu, adic\ singura `n
ca re Dumnezeu Se a[az\. ~n al
treilea r=nd, mintea noastr\, g=n -
dul nostru, s\ fie `ndreptat spre
Dum nezeu nu doar `n clipele de
rug\ciune pe care poate le ros -
tim `n fapt de diminea]\ [i de
sea r\, ci [i de-a lungul zilei, prin
ru g\ciunea cea din timpul lu cru -
lui“.

La finalul Sfintei Liturghii, s-a
s\ v=r[it [i o slujb\ de parastas

pentru ctitorii [i binef\c\torii
m\  n\stirii. Aflat\ la poalele
Mun  telui Ceahl\u, biserica ac -
tual\ a M\n\stirii Dur\u a fost
construit\ `ntre 1830-1835 pe
locul unui vechi schit de maici
existent aici `nc\ de la `nceputul
veacului al XVII-lea. ~n perioada
regimului totalitar, M\n\stirea
Dur\u a func]ionat ca biseric\
de parohie, cei mai mul]i dintre
c\ lug\ri fiind alunga]i din m\ -
n\s tire. A redevenit m\n\stire de
maici din anul 1991. 

Hramul M\n\stirii Dur\u

S\rb\toarea Floriilor `n Eparhia Ia[ilor

Protopopiatele din Eparhia
Ia[ilor au organizat `n
S=m b\ta lui Laz\r proce -

siuni dedicate s\rb\torii Intr\rii
Domnului `n Ierusalim. 2.500 de
credincio[i [i zeci de preo]i din
Pro toieriile Ia[i 1, Ia[i 2 [i Ia[i 3
ale Arhiepiscopiei Ia[ilor au par -
ticipat, pe 8 aprilie, la proce siu -
nea tradi]ional\ de Florii orga ni -
zat\ `n capitala Moldovei, `n
amin tirea Intr\rii M=ntuitorului
Hristos `n Ierusalim. Traseul ur -
mat de credincio[i [i de soborul
de clerici a avut ca loc de ple ca -
re Biserica B\rboi, unde a fost

s\ v=r[it\ anterior slujba Vecer niei
unit\ cu Litia de c\tre PS Epis -
 cop-vicar Calinic Boto[\nea nul.

Cu icoane [i flori `n m=n\,
par  ticipan]ii la procesiune au
`n\l]at rug\ciuni [i au intonat
c=n t\ri specifice acestui mare
praz nic `mp\r\tesc.

Traseul urmat de credincio[ii
ie[eni a avut ca loc de plecare
Biserica B\rboi, dup\ care s-au
f\cut scurte opriri la Biserica
„Sf=ntul Sava cel Sfin]it“ [i la
M\  n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi“,
iar la final, la Catedrala Mitro po -
litan\, a fost citit\ rug\ciunea de

binecuv=ntare pentru pelerini,
dup\ care a urmat un scurt cu -
v=nt al IPS P\rinte Mitropolit
Teofan:„Ambian]a care a domi -
nat aceast\ procesiune a fost una
de bucurie, pentru c\ a[tept\m
s\ vin\ marea s\rb\toare a ~n vi -
erii, iar ~nvierea este bucurie prin
excelen]\. Adev\ratul cre[tin
este cel care a[teapt\ `n fiecare
clip\ ~nvierea, [i cu at=t mai
mult `n aceast\ perioad\ at=t de
dens\ [i at=t de ad=nc\ a anului
liturgic. Ne desparte de Dumi ni -
ca ~nvierii S\pt\m=na cea Mare,
s\pt\m=na P\timirilor Domnului
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nostru Iisus Hristos [i `n]elegem
din acest lucru c\ bucuria pe ca -
re o a[tept\m trece prin dum ne -
ze iasca Cruce”.

La Pa[cani, Pelerinajul de Flo -
rii s-a desf\[urat `ncep=nd cu ora
16:00, dup\ s\v=r[irea Vecerniei.
Preo]ii [i credincio[ii au plecat
de la Biserica „~n\l]area Dom nu -
lui“ spre malul Lacului „Pe[ti[orul“
din Pa[cani, unde au fost citite ru -
g\ciuni speciale [i a avut loc un
moment artistic. 

La H=rl\u, Pe lerinajul de Florii
a `nceput la ora 13:00 din
Parohia P=rcovaci [i s-a `ncheiat
la Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheorghe“ din ora[. 

~n municipiul Boto[ani, cre -
dincio[ii au pornit `n pele ri naj la
ora 14:00 de la Biserica „Sfin]ii
Voievozi“ spre Biserica „Sf=ntul
Spiridon“, iar la Doro hoi, Proce -
siunea de Florii s-a des f\[urat `n -
cep=nd cu ora 13:30, de la Bise -
rica „Sfin]ii ~m p\ra]i Constantin
[i Elena“ la Bi se rica „Adormirea
Maicii Dom nu lui“.

La Darabani, Pelerinajul de
Florii a avut loc `ntre orele
16:00-18:00, pe traseul Biserica
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ – Monumentul Eroilor, de
l=n g\ prim\rie – Biserica „Sf=n -
tul Nicolae“. 

Preo]ii [i cre din cio [ii din Pro -
to  popiatul S\veni au mers `n
pelerinaj `ncep=nd cu ora 13:00,
de la Biserica „Sf=ntul Ierarh Ni -
colae“ la Biserica „Sf=n tul Mare
Mucenic Gheorghe“. 

La Piatra Neam], Pelerinajul
de Flo rii s-a derulat `ncep=nd cu

ora 13:00. Pe lerinii au mers de la
Bi serica „Sf=ntul Ioan Botez\ to -
rul“ – M\ r\]ei 1 p=n\ la Biserica
„Sf=n  tul Ioan Domnesc“. 

La T=rgu Neam], preo]ii [i cre -
dincio[ii au participat de la ora
15:00 la sluj ba Vecerniei s\v=r -
[it\ la Biserica „Sf=ntul Nicolae“
}u]uieni, iar apoi au pornit `n
pro cesiune spre Biserica „Ador -
mi rea Maicii Dom nului“ din ora[.

~n Protopopiatul Roznov, Pe -
le rinajul de Florii s-a desf\[urat
`ncep=nd cu ora 12:30. Credin -
cio[ii au mers `n procesiune de
la Biserica „Sf=n tul Nicolae“,
parcurg=nd traseul celor 14 troi]e
din aceast\ pa rohie. 

~n Protopopiatul Ceahl\u, pro -
gramul Pelerinajului de Florii a `n -
ceput la 15:30. S-a s\v=r[it slujba
Vecerniei la biserica Pa ro hiei Sa -
ba sa, iar apoi s-a mers `n pro ce -
siune spre biserica Parohiei Borca.

Pe 9 aprile, de s\rb\toarea In -
tr\rii Domnului `n Ierusalim, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a slujit
Sf=nta Liturghie la Cate dra la
Mitropolitan\ din Ia[i, `ncon ju rat
de un sobor de preo]i [i dia coni,
`n prezen]a rug\toare a mul]imii
credincio[ilor. Conform tradi]iei,
at=t ve[mintele Mitro po litului
Moldovei [i Bucovinei, c=t [i ale
preo]ilor [i diaconilor, al\turi de
acoper\mintele Sfintei Mese din
altar, au fost de culoare verde, `n
amintirea ramurilor ce lor care L-au
`nt=mpinat pe M=n tuitorul
Hristos `n Ierusalimul de alt\dat\,
dar [i ca simbol al cu lo rii vie]ii [i
al lemnului Sfintei Cruci.

Dup\ citirea pericopei evan -
ghe lice, IPS P\rinte Teofan a ros -

tit cuv=ntul de `nv\]\tur\, `n care
a f\cut referire la chintesen]a teo -
lo giei [i a vie]ii cre[tine – sme re -
nia: „Domnul Hristos intr\ `n
Ierusalim c\lare pe un m=nz de
asin\. Care este mesajul pe care
l-a transmis lumii M=ntuitorul
Hristos atunci, mesaj actual [i
pentru noi, cei de ast\zi? Trebuie
s\ [tim c\ `n acest mesaj se afl\
`ntreaga teologie [i c\ `n el ar
trebuie s\ se reg\seasc\ `ntreaga
via]\ a Bisericii [i `ntreaga noas -
tr\ via]\. Mesajul hristic este ur -
m\ torul: Nimic nu este mai mare
`n via]a cre[tinului dec=t sme re -
nia. Singura mare cu adev\rat
este smerenia, pentru c\ m=ndria
ne `mpiedic\ a iubi, ne spune [i
marele duhovnic [i P\rinte So -
fro nie Saharov, iar Sf=ntul Siluan
Athonitul, foarte adesea `n rug\ -
ciu nile sale pentru lume, rostea:
«Doamne, f\ ca to]i oamenii s\
`n]eleag\ [i s\ cunoasc\ sme re -
nia Fiului T\u, Domnul nostru
Iisus Hristos; f\ s\ cunoasc\ ce
`nseamn\ dulcea]a smereniei [i
ce `nseamn\ a fi bl=nd [i sme -
rit». {i tot acest mare P\rinte al
Bi sericii amintea c\ omul m=n -
dru nu e mul]umit niciodat\ de
nimic: `i judec\ `ntotdeauna pe
cei lal]i, nu poate vedea nimic
bun `n aproapele s\u, [i chiar
da c\ se roag\ mult, sufletul s\u
es te s\rac [i, observ=nd acest
lucru, spune c\ Dumnezeu l-a
uitat, c=nd de fapt el a uitat s\ se
sme reasc\. Iar Sf=ntul Isaac Sirul
spune c\ Dumnezeu `l r\s pl\ te[ -
te pe cel smerit [i cu r\splata ca -
re se cuvine unor fapte pe care
el nu le-a f\cut”.
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~nvierea Domnului, cea mai mare [i mai a[ -
tep tat\ s\rb\toare a cre[tinilor ortodoc[i, a
fost serbat\ la Catedrala Mitropolitan\ din

Ia[i de sute de credincio[i. Lumina ~nvierii a fost
adus\ de la Ierusalim [i a fost `mp\r]it\ cre din -
cio [ilor de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. Slujba
Utreniei [i Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie au
avut loc pe esplanada din fa]a Catedralei Mi tro -
politane. 

„~nvierea Domnului Hristos este bucuria, este
via ]a, este lumina [i n\dejdea lumii. De ce? Pen -
tru c\ Domnul Hristos le-a redat oamenilor, prin
~nvierea Sa, lucrul cel mai scump [i cel mai pre -
]ios: libertatea. Domnul Hristos a spus: «Dac\
ve]i r\m=ne `n cuv=ntul Meu, ve]i fi ucenicii
Mei, [i, fiind ucenicii Mei, ve]i cunoa[te ade v\ -
rul». {i sub liniaz\ Domnul Hristos `n continuare:
«Iar adev\rul v\ va face liberi. Iar dac\ Eu, Dom -
nul, v\ voi face pe voi liberi, cu adev\rat liberi
ve]i fi»“, a subliniat Mitropolitul Moldovei [i Bu -
co  vi nei `n cuv=ntul de `nv\]\tur\.

Momente deosebite `n noaptea de ~nviere au
fost [i la Biserica „Sf=ntul Ilie“ din Boto[ani, un -

de Sf=nta Liturghie a fost s\v=r[it\ de PS Episcop-
vicar Calinic Boto[\neanul. La finalul slujbei ~n -
vi erii, ierarhul a citit rug\ciunea de binecu v=n ta -
re a bucatelor tradi]ionale aduse de c\tre cre din -
cio[i.

~ncep=nd din noaptea Sfintelor Pa[ti [i p=n\ la
~n\l]area Domnului, credincio[ii m\rturisesc bu -
cu ria pascal\, salut=ndu-se prin cuvintele „Hris -
tos a `nviat! – Adev\rat a `nviat!“.

~nvierea Domnului la Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i

Pe 21 aprilie, cu ocazia
s\r b\toririi praznicului
Izvorul T\m\duirii, ves ti -

ta ctitorie a domnitorului Ale xan -
dru cel Bun – M\n\stirea Bistri]a
din jude]ul Neam] – [i-a serbat
hra mul. Sf=nta Liturghie a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan. Sute de credincio[i
au venit s\ se roage [i s\ mul ]u -
measc\ pentru binefacerile pri -
mite de la Maica Domnului.  Cu
prilejul marii s\rb\tori, icoana
f\ c\toare de minuni a Sfintei
Ana, ce dateaz\ din anul 1401, a
fost scoas\ din incinta loca[ului
de cult [i a fost a[ezat\ `n curtea
m\n\stirii, spre `nchinare, pe
toat\ durata slujbei. ~n cuv=ntul
de `nv\]\tur\, IPS P\rinte Teofan
a vorbit despre chemarea pe ca -
re Biserica o adreseaz\ credin -
cio [ilor `n aceast\ zi de s\rb\ -
toa re – aceea c\ fiin]a omului
tre buie s\ devin\ cas\ a lui
Dum  nezeu: „Omul devine loca[

al lui Dumnezeu, `mp\rt\[indu-se
din izvorul t\m\duirii al Prea -
sfin tei N\sc\toare de Dumne zeu,
dac\ g\se[te la Maica Domnului
modelul smereniei `ntruchipate.
Dumnezeu nu poate s\ p\trund\
[i s\ locuiasc\ `ntr-un om m=n -
dru, `ntr-o inim\ orgolioas\, `ntr-o
minte st\p=nit\ de con[tiin]a lu -
ciferic\ a superiorit\]ii fa]\ de
ceilal]i. Dumnezeu a venit [i S-a
a[ezat `n p=ntecele Maicii Dom -
nului, `n fiin]a cea mai smerit\
ca re a r\s\rit pe p\m=nt. {i ca
omul s\ devin\ loca[ al lui Dum -
nezeu [i s\ se adape din izvorul
cel nesecat al t\m\duirii, este
che mat s\ se roage ca Domnul
s\-i d\ruiasc\ harul smereniei.
Dac\ dob=nde[te acest har, omul
prime[te lini[tire interioar\ [i se
t\ m\duie[te de cea mai grea
boa l\ – boala m=ndriei, rana
orgoliului [i cele asem\n\toare“.

La final, a avut loc slujba
Aghias  mei mici [i tradi]ionala

procesiune cu icoana f\c\toare
de minuni a Sfintei Ana `n jurul
bi sericii m\n\stirii.

Hramul M\n\stirii Bistri]a



| S\rb\toare

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

Aproximativ 1.000 de bo -
to[\neni s-au adunat pe
23 aprilie la Biserica

„Sf=ntul Gheorghe“ din Boto[ani,
pentru a-[i s\rb\tori patronul
spiritual. ~n acest an, cu prilejul
hra mului, au fost aduse spre `n -
chinarea credincio[ilor frag men -
te din moa[tele Sf=ntului Ierarh
Ni colae [i ale Sfin]ilor Doctori
f\r\ de argin]i Epictet [i Astion.
Sf=n ta Liturghie a fost s\v=r[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
`n conjurat de un sobor de preo]i
[i diaconi. Dup\ citirea Evan ghe -
liei, `n cuv=ntul de `nv\]\tur\
rostit, P\rintele Mitropolit Teofan
a subliniat faptul c\ a fi biruitor
`nseamn\, printre altele, s\ ai ca -
pacitatea de a-]i iubi aproapele:
„Domnul Hristos adreseaz\ `n -
demn [i porunc\ celor din vre -
mea vie]ii Sale p\m=ntene, [i
prin ei [i nou\, celor de ast\zi [i
din toate vremurile: «S\ v\ iubi]i
unul pe altul!». E cea mai u[oar\
[i cea mai grea porunc\; e cea
mai la `ndem=n\ [i, `n acela[i

timp, cea mai grea de abordat.
A-l iubi pe cel\lalt `nseamn\, `n
cele din urm\, a nu privi la tine,
a privi la aproapele, a vedea `n
el chipul lui Dumnezeu, [i prin
aceasta reu[e[ti s\-]i dep\[e[ti
iubirea de sine, reu[e[ti s\ te
des chizi spre cel\lalt, devenind
astfel biruitor. Om liber, adic\
biruitor, nu este dec=t cel care-l
iube[te pe cel\lalt. Cel care nu
iube[te este, pe de o parte, un
om cuprins de `ntuneric, iar, pe
de alt\ parte, este `nconjurat de
lan]urile sclaviei, c\ci nimic nu
este mai de pl=ns dec=t omul
neputincios a dep\[i starea de
ur\, de r\zbunare, de dorin]\ de
a face r\u“.

Prezent la slujba arhiereasc\,
primarul C\t\lin Flutur a precizat
c\ proiectul pentru ob]inerea
fon durilor europene pentru refa -
ce rea bisericii ctitoriei Elenei Ra -
re[ a fost finalizat: „Prim\ria, `n
parteneriat cu Parohia «Sf=n tul
Gheorghe», a reu[it [i a depus
pro iectul pentru reabilitarea

aces tui frumos loca[ de cult. Este
vorba de dou\ milioane de euro
care sigur vor da via]\ bisericii,
clo potni]ei [i ora[ului Boto[ani“.
La r=ndul s\u, Mitropolitul Mol -
dovei [i Bucovinei a subliniat
necesitatea reabilit\rii Bisericii
„Sf=ntul Mare Mucenic Gheor -
ghe“ din Boto[ani, av=nd `n
vedere [i faptul c\ aceasta are [i
valoare istoric\: „O [coal\, un
spital, o [osea, [i cu at=t mai
mult o biseric\, care se afl\ `ntr-o
anumit\ stare de degradare, sunt
importante. Iar dac\ acestea sunt
[i purt\toare de foarte mult\
istorie, precum Biserica «Sf=ntul
Gheorghe», cu at=t mai mult
sunt valoroase at=t pentru noi,
c=t [i pentru genera]iile viitoare“.
Biserica „Sf=ntul Gheorghe“ a
fost ctitorit\ `n anul 1551 de Ele -
na Rare[, Sf=ntul Mare Mu ce nic
Gheorghe fiind [i ocrotitorul
municipiului Boto[ani.

Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul
ora[ului Boto[ani
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~n perioada 1 martie–30
apri  lie 2017, ~naltpreasfin -
]i tul P\rinte Teofan, Mi tro -

po litul Moldovei [i Bucovinei, a
vizitat parohiile: „Sfin]ii ~mp\ -
ra]i Constantin [i Elena” – Ga la -
ta din Ia[i, „Sf=ntul Dumitru” –
Bal[ din Ia[i, „Na[terea Maicii
Domnului” – Santa Mare, ju de -
]ul Boto[ani, Berza, Libertatea,
C\ l\ra[i 2, R\useni [i Rediu R\ -
u seni (Protopopiatul Ia[i 1);
„Schim barea la Fa]\” – Alba din
Ia[i; „Schimbarea la Fa]\” – So co -
la din Ia[i (Protopopiatul Ia[i 2);

Capela Seminarului Teologic
„Sf=ntul Vasile cel Mare” din
Ia[i; Capela Spitalului „Dr. C.I.
Par hon Ia[i”; „Sf=ntul Ierarh
Nicolae” din Boto[ani, „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe” din
Boto[ani (Protopopiatul Boto -
[ani); „Adormirea Maicii Dom -
nului” – Precista 1,„Sfin]ii Ar -
han gheli Mihail [i Gavriil” – Bi -
caz 2, „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Pia tra Neam], „Sfin]ii Martiri
Br=ncoveni” – G=rcina 2 (Proto -
po piatul Piatra Neam]); „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe” –

Vl\ deni Deal, com. Frumu[ica,
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – Frumu[ica, „Sf=ntul Ie -
rarh Nectarie” din H=rl\u (Pro -
to  popiatul H=rl\u).

~n aceea[i perioad\, P\rin te -
le Mitropolit Teofan a vizitat
m\ n\stirile: S=ngeap Basaraba,
Hlincea, M\n\stirea Talpalari
(Ia[i); M\n\stirea Leb\da (ju de -
]ul Boto[ani); M\n\stirea Aga -
pia, M\n\stirea Dur\u, M\n\s -
ti rea Bistri]a (jude]ul Neam]).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri

~n perioada 17-20 martie,
IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan a vizitat, la invita]ia

Prea  fericitului P\rinte Arhiepis -
cop Hrisostom al II-lea, Biserica
Ortodox\ a Ciprului. Prezen]a
IPS P\rinte Teofan `n Cipru a fost
legat\ de personalitatea istoric\
a Arhiepiscopului Ciprian (1810-
1821), care a tr\it `ntre anii
1783-1802 `n capitala Moldovei,
la Ia[i. Vizita a avut `n centrul ei
manifestarea cultural-duhov ni -
ceasc\ organizat\ cu prilejul `m -
plinirii a 200 de ani de la reno -
va rea de c\tre Arhiepiscopul Ci -
prian a Bisericii „Maica Dom -
nului Chryseleousa” din Stro vo -
lo-Nicosia. Dup\ sosirea sa `n in -
sula Cipru, IPS P\rinte Mitro po lit
Teofan, `mpreun\ cu PS Gri go rie
de Mesaoria – responsa bi lul de -
par tamentului de rela]ii bi se ri -
ce[ti al Arhiepiscopiei Cipru lui –
au participat la Slujba Im nului
Aca tist s\v=r[it `n Biserica „Sf=n -
tul Pavel” din Nicosia. A ur mat
apoi primirea P\rintelui Mitro po -
lit Teofan la re[edin]a ar hiepis -
copal\ de c\tre Preaferi ci rea Sa,
Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea.

~n diminea]a zilei de 18 mar -
tie, `nso]it de PS P\rinte Gri gorie,

P\rintele Mitropolit Teofan a
vizitat M\n\stirea „Sf=ntul Ne o fit
Z\vor=tul” din Pafos. Aceast\
vizit\ se `nscrie `n cadrul unei
re la]ii duhovnice[ti pe care Mi -
tro  polia Moldovei [i Bucovinei o
are cu M\n\stirea „Sf=ntul Ne o -
fit”. Cum este [tiut, `n toamna
anului trecut, prin bun\voin]a [i
bi necuv=ntarea P\rintelui Epis -
cop Leontie, stare]ul m\n\stirii,
au fost aduse la Ia[i, spre `n chi -
nare [i `nt\rire duhovniceasc\, o
parte din moa[tele Sf=ntului
Neofit, fiind tradus\ `n limba ro -
m=n\ opera filocalic\ [i teo lo -
gic\ integral\ (`n cinci volume) a
Sf=ntului.

Tot `n cursul aceleia[i zile, ~nalt -
prea sfin]ia Sa a vizitat Mitropolia
de Limasol. A fost `nt=mpinat de
IPS P\rinte Athanasie [i de un
sobor de preo]i [i monahi. 

~n seara zilei de 18 martie, P\ -
rintele Mitropolit Teofan a par ti -
cipat `mpreun\ cu Preafericirea
Sa, Hrisostom al II-lea, la mani -
fes tarea legat\ de aniversarea a
200 de ani de la restaurarea Bi -
se ricii „Maica Domnului Chry se -
le ousa”. ~n cadrul acestui eve ni -
ment s-au evocat personalitatea
[i lucrarea bisericeasc\, pas to ra -

l\, educativ\ [i cultural\ a Ar hi e -
pis copului Ciprian, precum [i le -
g\ turile pe care acesta le-a avut
cu Moldova. IPS Teofan a sub li -
niat `n cuv=ntul s\u at=t rela]iile
is  torice dintre insula Cipru [i
Mol dova, c=t [i dintre cele dou\
Bi sericii surori, exprim=ndu-[i
totodat\ dorin]a ca aceste rela]ii
fr\]e[ti s\ fie continuate [i dez -
vol tate, av=nd drept model lu -
cra rea [i colaborarea frumoas\ a
`nainta[ilor no[tri. De asemenea,
P\rintele Mitropolit Teofan a
trans mis tuturor celor de fa]\ bi -
necuv=ntarea [i salutul `n Hristos
al Preafericirii Sale, P\rintele Pa -
tri arh Daniel. Manifestarea s-a
`ncheiat cu inaugurarea unei ex -
po zi]ii de icoane [i obiecte bi se -
ri ce[ti, cele mai multe dintre ele
do na]ii pe care Arhiepiscopul Ci -
pri an le-a f\cut Bisericii „Maica
Domnului Chryseleousa”.

Pe 19 martie, `n Duminica a
III-a din Postul Pa[tilor, P\rintele
Mitropolit Teofan a slujit Sf=nta
Li turghie `n Biserica „Maica
Dom nului Chryseleousa”, `m pre -
un\ cu IPS P\rinte Athanasie de
Limasol, cu PS P\rinte Epifanie de
Lidras [i stare] al Sfintei M\ n\s -
tiri „Machera” [i cu PS P\ rin te

Vizita IPS P\rinte Mitropolit Teofan
`n Biserica Ortodox\ a Ciprului

ð
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Pe 10 martie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a
s\ v=r[it Taina Sf=ntului Maslu pentru bol -

navii [i personalul Spitalului Clinic de Psihiatrie
So cola – Ia[i. Slujba arhiereasc\ a avut loc `n Bi -
serica „Schimbarea la Fa]\”, aflat\ `n incinta uni t\ -
]ii spitalice[ti. ~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, Mitro po li -
tul Moldovei [i Bucovinei a mul]umit pentru invi ta -
]ie conducerii spitalului, `n frunte cu managerul
Ga briel Opri[anu, [i p\rintelui Protos. Iustin Nea -
gu, preot misionar de caritate, subliniind c=t de im -
portant\ este pacea sufleteasc\: „Una dintre doc to -
riile cele mai importante este ca omul s\ aib\
lini[te `n sufletul [i `n cugetul s\u, s\ aib\ con [ti in -
]a `mp\cat\, s\ aib\ puterea rug\ciunii [i a dra gos -
tei [i, `n mod special, dup\ cum spune Biserica, s\
aib\ puterea smereniei. Dac\ are virtutea sme re -
niei, omul prime[te har de la Dumnezeu spre ali -
na rea suferin]elor sale [i putere ca durerea lor s\
fie mai u[or dep\[it\. Dumnezeu s\ v\ binecu vin -
teze pe to]i, s\ v\ d\ruiasc\ s\n\tate sufleteasc\ [i
trupeasc\, s\ v\ d\ruiasc\ lini[tea at=t de necesar\
`n familie, la locul de munc\, [i mai ales `n inim\,

c\ci medicamentele prescrise de medici, dac\ se
`n t=lnesc cu un om pacificat l\untric, au o in flu en]\
t\m\duitoare mult mai mare [i mult mai efi cient\”.

Taina Sf=ntului Maslu, s\v=r[it\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan la
Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola

Grigorie de Mesaoria, `n con -
jura]i de un sobor de preo]i [i
diaconi. La slujb\ au participat
mai mul]i credincio[i, o parte
din tre ei fiind cona]ionali rom=ni
stabili]i `n insul\. La sf=r[itul
Sfin tei Liturghii, Mitropolitul Te o -
fan a ]inut cuv=ntul de `nv\ ]\ tu r\
`n care a vorbit despre pur ta rea
crucii ca tain\ a vie]ii cre[ ti ne,

despre via]a de cruce [i de r\s -
tignire a Arhiepiscopului C i pri -
an, deslu[ind totodat\ mai multe
sensuri duhovnice[ti [i te o logice
ale Sfintei Cruci. PS P\ rin te
Grigorie de Mesaoria, `m pre un\
cu pre[edintele consi liu lui
parohial au oferit ierarhului ro -
m=n o copie a icoanei f\c\ toa re
de minuni a Maicii Domnului

„Eleusa”. La final, a avut loc o
pro cesiune `n jurul bisericii cu
icoana Maicii Domnului „Ele u sa”
[i s-au depus coroane la bus tu ri -
le Arhiepiscopilor Ciprian [i Ma -
ca rie al III-lea.

~n a doua parte a aceleia[i zi -
le, P\rintele Mitropolit Teofan a
vizitat M\n\stirea „Sf=ntul Ira cli -
die”, ucenic al Apostolului Bar -
na ba [i primul episcop al Ci pru -
lui, precum [i M\n\stirea „Ma -
che ra”, vatr\ monahal\ de mai
bi ne de opt veacuri [i m\n\stire
de metanie a Arhiepiscopului
Ciprian.

Vizita P\rintelui Mitropolit
Teofan `n Cipru s-a `ncheiat, pe
20 martie, cu `nt=lnirea repre -
zen tan]ei Sf=ntului Morm=nt din
Ni cosia [i a delegatul ei, IPS P\ -
rin te Timotei de Bostroi. Pe toat\
perioada vizitei sale `n Cipru, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a fost
`n so]it de Protos. Nathanael
Neac [u, care a realizat [i oficiile
de traducere din limba greac\.

ð
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Vizit\ arhiereasc\ `n Protopopiatul H=rl\u

Pe 3 aprilie, cadrele In -
spec toratului Jude]ean de
Jandarmi  Neam] au s\r -

b\ torit Ziua Jandarmeriei Ro m= -
ne, activitate care s-a desf\[urat
cu binecuv=ntarea [i `n prezen]a
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Festivitatea desf\[urat\ cu ocazia
`m plinirii a 167 de ani de la `nfi -
in ]area Jandarmeriei Rom=ne a
avut loc `n sala de conferin]e a
Consiliului Jude]ean Neam]. ~n
des chidere, maiorul Radu-Vasile
Olariu, inspectorul-[ef al Ins pec -
toratului de Jandarmi Jude]ean

Neam], a prezentat istoria armei
bleu-jandarm [i a ]inut s\ trans -
mi t\ un mesaj de `ncredere [i
camaraderie pentru to]i colegii
de arme. Cadrele unit\]ii care s-au
distins prin modul de exe cu tare
a misiunilor, cei care au ob ]i nut
rezultate deosebite `n `ndepli ni -
rea atribu]iilor, preg\tire pro fe -
sional\ [i comportare dem n\, au
fost avansa]i `naintea `m pli nirii
stagiului minim `n grad. De ase -
menea, pentru rezultatele ob ]inute
[i pentru activitatea des f\ [urat\,
al]i 132 de jandarmi nem ]eni au

fost recompensa]i cu feli ci t\ri,
mul]umiri [i citare prin ordin.

~n cuv=ntul adresat cu ocazia
evenimentului aniversar, Mitro -
po litul Moldovei [i Bucovinei a
apreciat activitatea jandarmilor,
derulat\ at=t pentru men]inerea
or dinii publice, c=t [i pentru asi -
gu rarea lini[tii interioare a oame -
ni lor: „Dac\ nu exist\ o anumit\
pre ocupare pentru ordinea exte -
ri oar\, nici ordinea interioar\ nu
poate fi asigurat\. Un g=nditor
din veacul trecut amintea, vor -
bind despre institu]iile statale,

IPS P\rinte Mitropolit Teofan, prezent la
Piatra Neam] de Ziua Jandarmeriei Rom=ne

IPS P\rinte Mitropolit Teo fan
a efectuat pe 12 martie o
vizit\ pastoral-misionar\ `n

Protopopiatul H=rl\u. ~n cursul
dimine]ii, ~naltpreasfin]ia Sa a
s\v=r[it Sf=nta Liturghie `n
Biserica „Sf=ntul Gheorghe” din
localitatea Vl\deni Deal, dup\
care a vizitat Parohia Frumu[ica,
p\storit\ de p\rintele Ioan Florin
Vamanu. ~n continuare, P\rintele
Mitropolit a sfin]it locul pentru
Biserica „Sf=ntul Ierarh Nectarie”
din ora[ul H=rl\u. La eveniment
au participat numero[i credincio[i
din localitate [i `mprejurimi, al\ -
turi de autorit\]ile locale. „Mo -
men tul acesta este cu totul [i cu
totul aparte, c\ci orice biseric\
este scar\ de la p\m=nt spre cer.
Observ\m c\, din mila Dom -
nului, doar sfintele biserici reu -
[esc s\ reziste secole de-a r=n -
dul. Se construiesc case [i cas te -
le mari [i importante, dar vremea
[i veacurile parc\ le spal\ [i le
du ce `n neantul [i inexisten]a
lucrului obi[nuit. O biseric\ `n -
s\, precum cele frumoase ale c\ -
ror turle se v\d [i de aici, din
ora[, rezist\ pentru c\, `n fiecare

du minic\ [i s\rb\toare, credin -
cio [ii [i preo]ii se roag\, iar ru g\ -
ciunile lor ajung la tronul Sfintei
Treimi, Care trimite harul Prea -
sf=n tului Duh pentru ca lucrarea
s\ d\inuiasc\”, a spus Mitro po -
litul Moldovei [i Bucovinei dup\
slujba de sfin]ire. Dup\ cuv=ntul
P\rintelui Mitropolit Teofan, p\ -
rintele protopop Nicolae Cr\ ciun
a citit hrisovul de sfin]ire, dup\
care a urmat cuv=ntul p\rintelui

ctitor Gheorghe P\ltinel, care a
mul]umit IPS Mitropolit Teofan,
soborului slujitor [i credin cio [i -
lor prezen]i, relat=nd [i faptul
cum a luat na[tere ideea cons tru -
irii viitoarei biserici cu hramul
Sf=n tul Ierarh Nectarie. Vizita IPS
P\rinte Teofan `n Protoieria H=r -
l\u s-a `ncheiat la morm=ntul p\ -
rintelui Dimitrie Bejan, unde a
s\ v=r[it slujba Parastasului.

ð
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Pe 21 aprilie, IPS P\rinte
Teofan, `nconjurat de un
impresionant sobor de

preo]i [i diaconi, a s\v=r[it sluj -
ba de sfin]ire a Bisericii „Izvorul
T\m\duirii“ din incinta Spita lu -
lui Clinic „Dr. C.I. Par hon“ din
Ia[i. Loca[ul de cult a fost con s -
truit `n perioada 2016-2017,
sub coordonarea p\rin telui Da -
niel Duca, cu sprijinul corpului
medical [i adminis tra tiv din uni -
tatea spitaliceasc\, al Prim\riei
Ia[i [i cu ajutorul im portant al
unor dona]ii parti cu lare. La
finalul slujbei, p\rintele Daniel
Duca a fost hirotesit iconom
stavrofor de c\tre IPS P\rinte
Teofan. De asemenea, au fost
eviden]iate persoanele care s-au
ostenit cel mai mult [i au ajutat
la amenajarea loca [u lui de
`nchinare, acestea pri mind
distinc]ii [i diplome de vred -
nicie. Managerul unit\]ii me -
dicale, Bogdan Sergiu Cojo ca ru,

a primit cu aceast\ ocazie
distinc]ia „Crucea Moldav\“.
De asemenea, a fost eviden]iat\
familia Sireteanu Jenic\ [i Ma -
ria, `mpreun\ cu fiul Cristian-

Vasile, care a donat o sum\
foarte important\ de bani
pentru ridicarea loca[ului de
cult, sum\ str=ns\ ini]ial cu
inten]ia demar\rii unei afaceri.

Sfin]irea Bisericii Spitalului „Dr. C.I. Parhon“
din Ia[i 

c\, `n general, statul [i diferitele
struc turi ale sale nu au rolul de a
transforma lumea `ntr-un paradis,
ci de a `mpiedica lumea s\ de vi -
n\ un infern. Dac\ exist\ anu mi -
te entit\]i care lupt\ pentru or di -
nea l\untric\ – institu]iile edu ca -
ti ve, institu]iile culturale, Bise ri -

ca –, exist\ uneori nevoie [i de
ins titu]ii de ordine exterioar\ ca -
re s\-l ajute pe om s\ `n]eleag\
necesitatea ordinii l\untrice.
Dum neavoastr\, cei `mbr\ca]i `n
hain\ militar\, [i colegii dum -
nea voastr\ din celelalte structuri
sunte]i ochiul veghetor de care

oa menii au nevoie pentru a-[i
`nsu[i ordinea exterioar\, ca mai
apoi s\ ajung\ [i la ordinea l\ un -
tric\, interioar\“. Momentul fes -
tiv a fost urmat de slujba de sfin -
]ire a unei troi]e ridicate `n cur -
tea Jandarmeriei Neam].

ð
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Resfin]irea Capelei „Sf=ntul Mare Mucenic
Gheorghe“ – Cristine[ti

~n Parohia Loturi Enes -
cu din Protopopiatul
Dorohoi, jud. Boto -

[ani, s-a pus, pe 30 apri lie,
piatra de temelie pentru Bi -
serica „~n\l]area Dom nu -
lui“. Slujba a fost s\v=r[it\
de c\tre PS Epis cop-vicar
Calinic Boto[\ nea nul `m -
pre un\ cu un sobor de pre -
o]i [i diaconi. Loca[ul de
`n   chin\ciune care se va
ridica este o necesitate, `n -
tru c=t enoria[ii parohiei
par ticip\ `n prezent la sfin -
tele slujbe `ntr-o capel\ de
mici di mensiuni. ~n cuv=n -
tul de `nv\]\tur\ adresat cu
acest prilej, PS P\rinte Ca -
linic Bo to[\neanul a ar\tat
c\ „prin zidirea unei noi biserici,
cre[tinii arat\ mai de par te ur ma -

[ilor identitatea [i apar tenen]a
lor”. De asemenea, ie rarhul a
sub liniat c\ prin urca rea pe te -

me lia noii biserici, cre[ tinii din
Loturi Enescu [i-au asu mat res -
ponsabilitatea de ctitori.

Piatr\ de temelie pentru
Biserica „~n\l]area Domnului“

Duminica Mironosi]elor,
30 aprilie, a fost o zi
binecuv=ntat\ pentru

Parohia „Soborul Sfin]ilor Ar -
hangheli Mihail [i Gavriil“, din
lo calitatea Cristine[ti, Proto po pi -
atul Dorohoi, jud. Boto[ani. PS
Episcop-vicar  Calinic Boto[\ -
nea  nul a resfin]it capela ci mi ti -
rului parohial cu hramul „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe“. La fi -
nalul Sfintei Liturghii, p\rintele
paroh Drago[ Iftimescu a fost hi -
rotesit iconom stavrofor, ca recu -
noa[tere a d\ruirii `ntru Hristos,
`n cei 26 de ani de preo]ie. Au
pri mit distinc]ia „Crucea Mol da -
v\“ Chelaru Dan [i Zenovia [i
Ro man Constantin [i Maria,
principalii ctitori ai bisericu]ei
renovate din cimitirul parohial.
Capela Parohiei Cristine[ti a fost
construit\ `n anul 1970 [i t=r no -
si t\ `n 1982, de c\tre ~nalt prea -
sfin]itul Pimen, Arhiepiscopul
Su cevei [i R\d\u]ilor, pe atunci

Episcop-vicar al Mitropoliei Mol -
dovei. Lucr\rile de renovare a
loca[ului de cult s-au desf\[urat
`ntre anii 2015-2017 [i au
constat `n refacerea exte ri o rului
[i a interiorului. S-a schim bat

acoperi[ul, s-a pictat la inte rior,
s-a montat catapeteasm\ [i
mobilier nou [i s-au cump\rat
toate obiectele biserice[ti nece -
sa re desf\[ur\rii cultului.
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~n perioada 1 martie–9 apri -
lie s-a desf\[urat [i la Ia[i
cam pania „40 de zile pen -

tru via]\”, un proiect care a avut
loc simultan `n peste 40 de ]\ri [i
care a constat `ntr-un manifest
pro via]\ pa[nic. Pro Vita Ia[i [i
Asocia]ia Familia Tradi]ional\ s-
au implicat, al\turi de Episcopia
Ro mano-Catolic\, `n organizarea
acestei campanii cu dorin]a de a
informa comunitatea ie[ean\ cu
privire la problematica avortului
[i de a oferi ajutor concret [i real
pentru femeile care se confrunt\
cu o sarcin\ nea[teptat\ [i se
g=n desc s\ avorteze.  Timp de 12
ore `n fiecare zi, `ntre ora 7:00 [i
ora 19:00, voluntarii pro via]\ au
afi[at  pancarte cu mesaje pro-
via ]\ pe bulevardul {tefan cel
Ma  re, la Cub, au distribuit ma te -
riale informative [i au prezentat
celor interesa]i modalit\]ile prin
care organizatorii pot ajuta fe me -
ile ce se confrunt\ cu sarcini ne -
a[ teptate. ~n cadrul acestei cam -
pa nii s-au implicat [i organiza]ii
pre cum ASCOR Ia[i, Asocia]ia
Pro RELIS, ATOR Ia[i, Colegiul
„Sf=n tul Nicolae“, precum [i stu -
den]i de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“
Ia[i. 

Ini]iativa „40 de zile pentru via -
]\”, aflat\ la prima edi]ie `n Ia[i,
vine ca r\spuns la num\rul de a -
vorturi `ngrijor\tor de mare [i la
r\sp=ndirea acestui fenomen. ~n
ultimii 60 de ani, num\rul co pi -
ilor avorta]i `n Ro m= nia dep\ [e[ -
te num\rul popu la]iei ]\rii, fapt
care pozi]ioneaz\ Rom=nia pe
locul doi `n lume. ~n medie, `n
Ro m=nia se fac, la mo mentul ac -
tual, 400 de avorturi pe zi. ~n
anul 2014, numai `n jude]ul Ia[i
au fost avorta]i peste 2.000 de
copii.

Concomitent, gazde ale cam -
pa niei „40 de zile pentru via]\”
au fost [i alte patru ora[e din Ro -
m= nia: Bucure[ti, Cluj, Timi[oara
[i Baia Mare. La nivel mondial,
cam pania se desf\[oar\ `nc\ din
2004, `ncep=nd din Texas, [i as -
t\zi num\r=nd peste 500 de ora -
[e `n aproximativ 40 de ]\ri. ~n
de cursul a 12 ani, prin aceste
cam panii, au fost salvate peste
12.000 de vie]i, iar num\rul
avor turilor pe plan local a sc\zut
– chiar [i cu 30%.

Campania „40 de zile pentru via]\” la Ia[i 
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Arhiepiscopia Ia[ilor, prin
Departamentul Pro Vita,
al\turi de Asocia]ia Stu -

den]i pentru Via]\ – Bucure[ti [i
`n parteneriat cu organiza]ia
YADIP Ia[i [i Asocia]ia „Familia
Tradi]ional\“ au organizat la Ia[i,
pe 25 martie, edi]ia a VI-a a Mar -
[ului pentru Via]\, cu tema „Aju -
t\ mama [i copilul! Ei depind de
tine“. Mar[ul s-a desf\[urat pe
tra seul: Pia]a Unirii – Colegiul
Na]ional – Bulevardul Indepen -
den ]ei – M\n\stirea Golia – Ho -
tel Europa – Str. Anastasie Panu –
Bulevardul {tefan cel Mare, cu
oprire `n fa]a Catedralei Mitro po -
litane, unde a fost rostit\ rug\ ciu -
nea „Tat\l nostru“ de c\tre to]i
par ticipan]ii. Peste 1.000 de
persoane de diferite v=rste, sus ]i -
n\tori ai valorilor tradi]ionale [i
ai programelor [i ini]iativelor de -
di cate protej\rii copiilor [i fa mi -
liei, au participat la Mar[ul pen -
tru Via]\ de la Ia[i, pentru a ar\ta
c\ fiecare via]\ uman\ este unic\
[i are o valoare infinit\.  Mesajul
evenimentului a fost c\ orice
femeie aflat\ `n criz\ de sarcin\
are nevoie de ajutorul celor din
jur pentru a putea evita ex pe ri -
en]a dureroas\ a avortului. Criza
de sarcin\ apare `n momentul `n
care o femeie ia `n considerare
`ntreruperea cursului firesc al

sarcinii, care s-ar concretiza prin
na[terea copilului, [i se g=nde[te
la posibilitatea de a face avort.
Criza de sarcin\ se datoreaz\
unor probleme exterioare c\rora
ea nu reu[e[te s\ le fac\ fa]\.

~n cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor
s-au organizat mar[uri [i `n alte
ora[e din jude]ele Ia[i, Neam] [i
Bo to[ani: Pa[cani – ora 15:00 (Ca -
sa de Cultur\ „Mihail Sado vea -
nu”), T=rgu Neam] – ora 16:00
(Li ceul „Vasile Conta”), Pia tra
Neam] – ora 14:00 (Bise ri ca „Sf.
Ioan Botez\torul“ – M\ r\ ]ei), Bo -
to [ani – ora 14:00 (Bi se rica „Bu -
na Vestire“), S\veni – ora 13:00
(Protopopiatul S\ veni), Da rabani
– ora 14:00 (Bi se rica „Sf. ~mp\ra]i
Constantin [i Ele na“), H=rl\u –
ora 13:00  (Pro to po piatul H=r -

l\u), T=rgu Frumos – ora 15:00
(Bi serica „Sf. Ni co lae“), Dorohoi
– ora 13:30 (Par cul Cholet), Bu -
ce cea – ora 15:00 (Liceul Teh no -
lo gic).

Mar[ul pentru Via]\ reprezint\
una dintre cele mai importante
ini ]iative civice prin care se con -
tribuie la lupta `mpotriva avor tu -
lui, care, `n Rom=nia, `n perioada
1958-2014, a curmat peste
22.638.755 de vie]i, ]ara noastr\
afl=ndu-se pe locul doi `n lume,
dup\ Rusia, `n ceea ce prive[te
nu m\rul de avorturi raportat la
popula]ia existent\ (116,5%). Pe
24 [i  25 martie au fost organizate
mar [uri pentru via]\ `n 285 de lo -
calit\]i din Rom=nia [i Republica
Moldova. 

„Ajut\ mama [i copilul! Ei depind de tine“
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Pe 7 martie a avut loc, la
M\n\stirea Putna, [edin]a
de lucru a repre zen tan ]i -

lor Consistoriilor Monahale din
ca drul Mitropoliei Moldovei [i
Bu covinei. ~nt=lnirea a avut loc
`n contextul hot\r=rii Sf=ntului Si -
nod cu num\rul 11.061 din 2 no -
iem  brie 2016, prin care s-a dis -
pus centralizarea hot\r=rilor or -
ga  nismelor de judecat\ biseri -
ceas c\ eparhiale [i mitropo li ta -
ne, mai `nt=i la nivelul Sinodului
Mitropolitan al fiec\rei mitropolii
– urm=nd ca, mai apoi, acestea
s\ fie centralizate [i analizate de
Sf=ntul Sinod al Bisericii Orto do -
xe Rom=ne, pentru `mbun\t\]irea
[i uniformizarea practicilor ins tan -
 ]elor de judecat\ biserice[ti.
~naltpreasfin]itul P\rinte Pimen,
Ar hiepiscopul Sucevei [i R\d\u -
]i lor, a binecuv=ntat deschiderea
[edin]ei de la M\n\stirea Putna [i
a vorbit despre situa]ia disci pli -
na r\ a monahismului actual. A -
poi, [edin]a de lucru a fost pre zi -
dat\ de c\tre p\rintele Arhiman -
drit Nichifor Horia, Exarh ad mi -
nis trativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

~n urma discu]iilor purtate s-au
aprobat, `n vederea `naint\rii Si -
no dului Mitropolitan al Mitro po -
liei Moldovei [i Bucovinei, mai
multe propuneri `n vederea uni -

formiz\rii practicilor instan]elor
de judecat\ biserice[ti:

1) Uniformizarea la nivelul
Mi tropoliei Moldovei [i Buco vi -
nei a procedurilor de judecat\ a
cazurilor de indisciplin\ din ci -
nul monahal, `n conformitate cu
Regulamentul Autorit\]ilor Cano -
nice Disciplinare [i al Instan]elor
de Judecat\ ale Bisericii Orto do -
xe Rom=ne (RACDIJBOR): cer ce -
ta rea disciplinar\ (anchet\) pre -
ala bil\, audierea martorilor, ci ta -
rea, termenele, judecata, emi te -
rea hot\r=rii, punerea ei `n apli -
ca re, `ndosarierea, arhivarea.

2) Uniformizarea documen te -
lor emise `n cadrul procesului de
judecat\ `n conformitate cu
RACDIJBOR: citare, proces ver -
bal al [edin]ei de judecat\ [i ho -
t\ r=re. ~n acest sens, membrii
Con  sistoriilor Monahale au pri -
mit modele de proces verbal, ci -
ta]ie, hot\r=re, redactate `n con -
for mitate cu ultimele exigen]e
pro cedurale de c\tre grefierul
Consistoriului Monahal Eparhial
Ia[i.

3) Propuneri de completare a
RACDIJBOR precum [i a Regu la -
mentului pentru organizarea vie -
]ii monahale [i func]ionarea ad -
mi nistrativ\ [i disciplinar\ a m\ -
n\s tirilor.

4) Propuneri de completare a
Regulamentului Autorit\]ilor Ca -
no nice Disciplinare [i al Ins tan ]e -
lor de Judecat\ ale Bisericii Or to -
doxe Rom=ne.

La `nt=lnirea de lucru au fost
prezen]i: Arhim. Nichifor Horia –
Exarh al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
Ar  him. Melchisedec Velnic –
Exarh al Arhiepiscopiei Sucevei [i
R\d\u]ilor, Arhim. Vichentie A -
ma riei – Pre[edinte al Consis to -
riu lui Monahal Eparhial al Ar hi e -
piscopiei Ia[ilor, Arhim. Petroniu
Marin – Pre[edinte al Consis to -
riu lui Monahal Mitropolitan al
Mi tropoliei Moldovei [i Buco vi -
nei, Arhim. Vartolomeu Chira –
Pre [edinte al Consistoriului Mo -
na hal Eparhial al Arhiepiscopiei
Sucevei [i R\d\u]ilor, Arhim. Se -
rafim Huzdup – Exarh al Arhi e -
pis copiei Romanului [i Bac\ului,
Protos. Teotim Cre]u – Pre[edinte
al Consistoriului Monahal Epar -
hial al Episcopiei Hu[ilor, Protos.
Zaharia Curteanu – membru al
Consistoriului Monahal Mitro po -
litan al Mitropoliei Moldovei [i
Bu covinei, Protos. Arsenie Han -
ga nu – grefier al Consistoriului
Monahal Eparhial al Arhiepis co -
piei Ia[ilor.

Reprezentan]ii Consistoriilor Monahale din
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei s-au reunit
`n [edin]\ de lucru
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante 
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

Acord\ri de ranguri
biserice[ti

~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din
29 martie, ]in=nd cont de programul de
sfin]iri [i de resfin]iri de biserici, case sociale

[i case parohiale, de activitatea pastoral-mi sio -
nar\ [i administrativ-gospod\reasc\ [i de pro pu -
nerile `naintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitro -
po lit Teofan a aprobat acordarea rangului bise ri -

cesc onorific de iconom stavrofor urm\torilor pre -
o]i: pr. Daniel Duca de la Capela „Izvorul T\ m\ -
du rii” a Spitalului „Dr. C.I. Parhon” Ia[i, Proto po -
pi atul Ia[i 1; pr. Drago[ Iftimescu, Parohia „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” – Cristine[ti, Pro to -
po piatul Dorohoi; pr. Neculai Iliescu, Parohia
„Sf=n tul Mare Mucenic Dimitrie” – Cr\caoani,
Pro topopiatul Piatra Neam] ; pr. Gabriel Pintilie,
Pa rohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Bistri]a, com.
Alexandru cel Bun, Protopopiatul Piatra Neam]. 

Material lemnos pentru

unit\]i de cult

Pe 8 [i 22 martie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea
continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i

repara]ie pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum [i
a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i
biserice[ti care nu au resurse financiare suficiente
[i nu `[i pot procura materialul lemnos. Prin
urmare, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit
pentru anul 2017, a unei cantit\]i de 374 m.c.
material lemnos, din care 190 m.c. lemn de foc,
34 m.c. cherestea [i 150 m.c. lemn de lucru
pentru 14 unit\]i de cult. 

Sprijin financiar pentru
unit\]i de cult

~n [edin]ele de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i din 22 [i 29 martie a fost
aprobat\ acordarea unui ajutor financiar

de 12.000 lei pentru 2 de unit\]i de cult din
Arhiepiscopia Ia[ilor, care au lucr\ri de
`ntre]inere, repara]ii sau de construc]ie, dup\
cum urmeaz\:

– Protopopiatul  Ia[i 1: Parohia „Sf=ntul
Ioan Botezatorul” – Vulturi, com. Popricani;

– Protopopiatul Piatra Neam]: Parohia
„Sfin]ii Voievozi” – Dochia.

~n luna martie, Sectorul ad -
mi nistrativ-bisericesc al Ar -
hi  episcopiei Ia[ilor a efec tu -

at 97 opera]iuni de personal, du -
p\ cum urmeaz\: 52 la Centrul
Eparhial Ia[i, 22 `n cadrul Proto -
po piatelor [i 23 la M\n\stiri.
Din tre acestea, 37 au fost `nca -
dr\ri [i numiri, 24 `ncet\ri ale
con trac telor de munc\, 4 sus pen -
d\ri, 2 reveniri la locul de munc\
dup\ concediul de cre[tere a co -
pilului [i 30 modific\ri ale rapor -
turilor de munc\.

~n luna aprilie, Sectorul admi -
nis trativ-bisericesc al Arhiepis co -
piei Ia[ilor a efectuat 74 ope ra -
]iuni de personal, dup\ cum ur -
meaz\: 32 la Centrul Eparhial
Ia[i, 27 `n cadrul Protopopiatelor
[i 15 la M\n\stiri. Dintre acestea,
16 au fost `ncadr\ri [i numiri, 12
`ncet\ri ale contractelor de mun -
c\, 3 suspend\ri, 10 reveniri la lo -
cul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 33 mo di fi -
c\ri ale raporturilor de mun c\.

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile martie-aprilie 2017
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Pnevmatologia Sfântului Isaac Sirul
Nestor Kavvadas

Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I
Sfântul Iustin Popovici

Isihia. Prezenţa lui Dumnezeu
în liniștea sufletului
Norris J. Chumley

Visarion Puiu. Biografia unui mitropolit
Pr. dr. Cristinel Ștefan Tanasă

Miride și merinde
Arhim. Mihail Daniliuc

Sinaxarul Mare al lunii octombrie

Interviuri până la un punct, vol. I
Valentin Talpalaru

Zile cu sfinţi. Sinaxare, însemnări,
cântări, lecturi și gânduri filocalice

pe luna noiembrie

Biserica lui Hristos
Paul Gherasim

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Totul își are timpul și locul său.
Scrieri alese

Pr. Mihail Pomazanski

– în și –martie aprilie

Sfântul Rafail, Episcop de Brooklyn,
„Păstorul cel bun al oilor pierdute

în America”
(8 noiembrie 1860 – 27 februarie 1915)

Basil Essey, Episcop de Wichita

Să facem cunoștinţă cu Dumnezeu.
Întâlnirea cu divinul

în creștinismul ortodox
Pr. Andrew Stephen Damick
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La Chi[in\u, la Ia[i [i la T=rgu Neam] a fost
organizat, `n perioada 27 februarie–4
martie, Festivalul „Zilele Creang\“, edi]ia

a VII-a. Evenimentul face parte din „Anul omagial
Creang\“, `n contextul `mplinirii a 180 de ani de
la na[terea scriitorului. Manifest\rile au debutat
pe 27 februarie la Catedrala Na]ional\ Rom=n\
„Sf=nta Teodora de la Sihla“ din Chi[in\u. Pro -
gra mul a cuprins evocarea „Diaconul Ion Crean -
g\ rea[ezat `n treapta ecleziastic\“, slujba Paras -
tasului [i concursul de inteligen]\ [i creativitate
„Nic\ Torc\l\u“ [i „Miss Sm\r\ndi]a“. Pe 28 fe -
brua rie, la Liceul de Creativitate [i Inventic\
„Pro  meteu“ din Chi[in\u, au avut loc urm\ toa re -
le activit\]i: expozi]ia de bannere „Creang\ [i lu -
mea personajelor sale“, prezentat\ de Institutul
Cul tural Rom=n „Mihai Eminescu“ la Chi[in\u,
un spectacol de dramatiz\ri „De drag de Ion
Crean g\“, prezentat de elevii Liceului „Pro me -
teu“ [i conferin]a [tiin]ific\ consacrat\ omagierii
a 180 de ani de la na[terea scriitorului Ion
Crean g\. Pe 1 martie, la Ia[i, a avut loc deschi -
de rea Festivalului de literatur\ pentru copii „Ion
Creang\“, urmat de recitalul actorului Dionisie

Vit cu [i de evocarea lui Ion Creang\ de c\tre
aca demicianul Mihai Cimpoi [i scriitorul Ioan
Holban. Programul a mai cuprins decernarea
medaliilor/diplomelor jubiliare, iar la Casa cu
absid\ „Lauren]iu Ulici“ din Ia[i s-a organizat
colocviul „Ion Creang\ la Convorbiri literare“. Pe
2 martie, la Salonul Cultural al Bisericii „Sf=ntul
Ha ralambie“ din T=rgu Neam], a avut loc o sear\
literar-artistic\. Festivalul s-a `ncheiat pe 4 mar -
tie, la Casa Culturii „Ion Creang\“ din T=rgu
Neam], cu un spectacol literar-artistic. 

Festivalul „Zilele Creang\“, edi]ia a VII-a

Odat\ cu `nceputul Pos -
tului Mare, a debutat [i
tradi]ionala serie de

conferin]e organizate de ASCOR
Ia[i, ca hran\ duhovniceasc\
me  nit\ s\ vin\ `n sprijinul pos -
tirii de bucate. ~n seara zilei de
6 martie, s-a desf\[urat `n Sala
„Si naxar“ a Muzeului Mitro po li -
tan din Ia[i conferin]a cu titlul
„Mama – fiin]\ unic\? Ce ne
spu ne Biblia?“, sus]inut\ de p\ -
rintele profesor Stelian Tofan\ de
la Facultatea de Teologie Or to -
dox\ din Cluj. Invitatul a vorbit
celor prezen]i despre ce `n seam -
n\ familia cre[tin\, dar [i despre
rolul pe care `l au tinerii `ntr-o
so cietate `n deriv\. ~n partea a
doua a evenimentului, publicul a
putut adresa `ntreb\ri invitatului.

Din dorin]a de a descoperi
mai multe detalii despre Doam -
na Maria Br=ncoveanu, volun ta -
rii de la ASCOR Ia[i au organizat
pe 23 martie, `n Sala „Iustin Moi -

ses cu“ din cadrul Ansamblului
Mitropolitan din Ia[i, o proiec]ie
de film [i conferin]a „Maria,
Doam n\ a toat\ Ungrovlahia“,
invitat fiind doamna Iuliana Ma -
teescu, regizor de film [i pre [e -
dinte al Asocia]iei „Rena[terea

Obiceiurilor [i Tradi]iilor Rom= -
ne[ti”. Figur\ marcant\ a istoriei
rom=ne [i a credin]ei ortodoxe,
so]ie devotat\, Doamna Maria
Br=ncoveanu a fost o mam\
dedicat\ copiilor s\i [i `ntregii
]\ri, pe care a `nfrumuse]at-o, al\ -

Conferin]e ASCOR Ia[i `n Postul Mare
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turi de Constantin Br=ncoveanu,
prin biserici [i m\n\stiri cu un
stil spe cific [i impun\tor. 

Pe 4 aprilie, PS P\rinte Emi -
lian Lovi[teanul, Episcop-vicar al
Ar hiepiscopiei R=mnicului, a
sus]inut, `n Aula Magna „Mihai
Emi nescu”, a Universit\]ii „Al. I.
Cuza” din Ia[i, conferin]a „Pa tri -
ar hul Justinian – m\rturisire [i
cre din]\ `n perioada regimului
co munist“. Invitatul a subliniat
c\ Patriarhul Justinian, `nt=i

preot de mir, tat\ a doi copii,
apoi v\ duv, monah [i arhiereu,
repre zin t\ un model pentru tineri
[i pen tru societatea din zilele
noastre. Desigur, un model de
om, preot [i lider al unei
comunit\]i [i al unei institu]ii,
care s-a dedicat `ntru totul slujirii
aproapelui [i a lui Dumnezeu.

Conferin]a a fost [i prilejul
lan s\rii c\r]ii ~ntre cruce [i ~n vi -
ere: file din istoria recent\ a mo -
na hismului rom=nesc, care con ]i -

ne m\rturii ale monahilor ro -
m=ni care au c\zut victime ale
De cretului 410 din anul 1959,
prin care s-au `nchis mai multe
m\ n\stiri [i au fost da]i afar\ din
acestea c\lug\rii [i maicile care
nu aveau studii superioare `n
domeniul teologic [i nu `m pli ni -
ser\ 50 de ani. Preasfin]ia Sa a
oferit aceast\ carte `n dar tuturor
participan]ilor la conferin]\.

~n Sala „Ferdinand“ a Uni -
ver sit\]ii „Alexandru Ioan
Cu za“ din Ia[i a avut loc,

pe 10 martie, lansarea public\ a
vo lumului „Vechiul Testament –
Sep tuaginta. Versiunea lui Ni co -
lae Sp\tarul Milescu“ (Ms. 45 de
la Biblioteca Filialei din Cluj a
Academiei Rom=ne), un proiect
foarte important realizat sub co -
or donarea prof. dr. Eugen Mun -
tea nu. Partenerii evenimentului
au fost Facultatea de Litere a
Uni versit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i [i Centrul de Stu -
dii Biblico-Filologice „Monu -

men ta linguae Dacoroma no -
rum“. Lucrarea a fost realizat\ `n
cadrul Centrului de Studii Bib li -
co-Filologice al Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i,
de un colectiv de filologi format
din prof. dr. Eugen Munteanu
(co ordonator), CS II dr. Ana Ma -
ria G`nsac, conf. dr. Ana Maria
Minu], dr. Lucia-Gabriela Mun -
tea nu [i CS II dr. M\d\lina Un -
gureanu. La dezbaterea care a
avut loc pe marginea volumului
au fost invita]i pr. prof. dr. Ion Vi -
co van, decanul Facult\]ii de Te -
ologie Ortodox\ „Dumitru St\ -

niloae“ din Ia[i, prof. dr. Mircea
Ciu botaru, prof. dr. Andrei Hoi -
[ie, directorul Editurii Univer si -
t\]ii „Alexandru Ioan Cuza“,
prof. dr. Alexandru Gafton, conf.
dr. Ioan Lihaciu, decanul Facul -
t\ ]ii de Litere, conf. dr. Ioan Mi -
lic\, director al Departamentului
de Rom=nistic\ [i coordonatorul
volumului – prof. dr. Eugen Mun -
teanu. Cartea c=nt\re[te opt kilo -
gra me [i 100 de grame, are
2.610 pagini, iar formatul este
A4. Pre]ul acesteia este de 1.430
de lei [i deja au fost f\cute pri -
me le comenzi.

Lansarea volumului
„Vechiul Testament – Septuaginta.
Versiunea lui Nicolae Sp\tarul Milescu“
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Pe 22 aprilie, a avut loc
„Festivalul Bucuriei“,
manifestare cultural-

artistic\ de dans [i c=nt popu -
lar, organizat\ cu binecuv=n ta -
rea IPS P\rinte Mitropolit Te o -
fan, de c\tre Departamentul de
Misiune pentru Tineret al Arhi -
e piscopiei Ia[ilor, `n parteneriat
cu ASCOR [i ATOR Ia[i, cu
spri jinul Ateneului din Ia[i.
Fes tivalul a fost organizat cu
g=n dul de a `ncuraja tinerii din
filialele ATOR [i ASCOR [i pre -
o]ii pasiona]i de tradi]iile
popu lare din cadrul Arhiepis -
co piei Ia[ilor, care au organizat
[i dezvoltat `n parohiile lor
ansambluri folclorice devenite
`n timp cunoscute `n `ntreaga
]a r\. Festivalul s-a dovedit a fi
o incursiune `n lumea satului

ro m=nesc tradi]ional. Organi -
za torii, dar [i spectatorii, au
avut parte de o `ntoarcere `n
timp. „Festivalul Bucuriei“ a
reprezentat un prilej pentru ca

150 de tineri arti[ti s\ se cu -
noasc\, s\ petreac\ un timp
frumos `mpreun\, promov=nd
o lume vie, dinamic\ [i plin\
de valori autentice: lumea sa -
tu lui rom=nesc.

La Muzeul Unirii din Ia[i a
avut loc, pe 16 martie,
lan sarea c\r]ii „Minunile

– Revela]ii ale Sfintei Treimi `n
Sf=nta Scriptur\“, semnat\ de PS
Epis cop-vicar Calinic Boto [\ nea -
nul. Evenimentul a fost organizat
de Editura „Apollonia“ din Ia[i [i
s-a bucurat de prezen]a a nu me -
ro[i invita]i din mediul academic
ie [ean [i nu numai. ~n deschi de -
re, prof. univ. dr. Vasile Burlui de
la Universitatea „Apollonia“ din
Ia[i, moderatorul manifest\rii, a
descris noua apari]ie editorial\ a
PS Calinic Boto[\neanul ca fiind
o „carte a miracolelor“: „F\r\ `n -
doial\, autorul acestei c\r]i nu
necesit\ prezentare. Sunt onorat
s\ prezint o carte a unui distins
pre lat, un om al c\r]ii [i al Bise -
ricii, un om al practicii religi oa -
se. PS Calinic Boto[\neanul este
al\turi de noi prin stima [i res -
pec tul pe care i-l purt\m, dar [i
prin harul pe care `l r\sp=nde[te
`n timpul sfintelor slujbe“. Prof.
univ. dr. Nicu Gavrilu]\ de la

Uni versitatea „Alexandru Ioan
Cu za“ (UAIC) din Ia[i a men ]io -
nat c\ autorul c\r]ii lansate dez -
v\ luie o pasiune pentru esen]a
religiei cre[tine: „Cartea dez v\ -
lu ie o permanent\ pasiune a au -
to rului pentru ceea ce este mis te -
rios, inefabil [i pentru ceea ce nu
con trazice legile naturii, ci le

preia [i le `mpline[te sub semnul
absolutului ultim. Este `n joc o
lo gic\ a Trinit\]ii, dup\ cum a
scris Preasfin]ia Sa. Recomand
aceast\ carte ca una de referin]\
`n domeniu. Consider c\ acest
vo  lum ar trebui s\ se afle `n bib li -
oteca fiec\ruia dintre noi“.

Eveniment teologic [i academic la Ia[i

„Festivalul Bucuriei“, la Ia[i
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Muzeul Etnografic al
Mol  dovei g\zduie[te,
`n perioada 27 aprilie-

4 iunie, expozi]ia „Psaltirea de la
Dragomirna, m\rturie a artei
cre[  tine“. Vernisajul miniaturilor
rea lizate `n atelierul M\n\stirii Dra -
 gomirna a avut loc pe 27 aprilie,
la Palatul Culturii din Ia[i. Mi ni -
aturile expuse au fost realizate `n
Atelierul de caligrafie [i pictur\
„Mitropolit Anastasie Crimca“ al
M\n\stirii Dragomirna. La eve ni -
ment au fost prezen]i numero[i
oa meni de cultur\, preo]i, pro fe -
sori, speciali[ti din domeniul res -
taur\rii [i conserv\rii, absolven]i
ai  fa cult\]ilor de art\ sacr\ [i nu -
mero[i invita]i. Dr. L\cr\mioara
Stratulat, managerul Comple xu -
lui Na]ional Muzeal „Moldova“,
a salutat prezen]a oaspe]ilor pre -
zen]i `n galeriile Muzeului
Etnografic al Moldovei [i a men -

]io nat c\ expozi]ia „Psaltirea de
la Dragomirna, m\rturie a artei
cre[tine“ este un dar oferit vi zi ta -
to rilor cu prilejul s\rb\torii ~n vi e -
rii Domnului. 

Stavrofora Macrina Sauci ni ]a -
nu, stare]a M\n\stirii Dragomir -
na, a amintit c\ „Psaltirea de la
Dra gomirna este un monument
limit\ [i unic `n istoria artei ro -
m= ne[ti, fiind realizat\ `n [coala
patronat\ de Mitropolitul Anas ta -
sie Crimca. Aceast\ [coal\ a ex -
ce lat `n me[te[ugul copierii [i
`m podobirii manuscriselor cu or -
namente [i miniaturi. Iconografia
Psaltirii cuprinde dou\ cicluri:
ciclul lui David [i ciclul lui Moi -
se. Pentru M\n\stirea Drago mir -
na, din punct de vedere dog ma -
tic, manuscrisele reprezint\ o
m\r turisire a trinit\]ii. Mitro po li -
tul Anastasie Crimca, prin icono -
gra fia manuscriselor [i a bisericii

mari, s-a dovedit un m\rturisitor
al Sfintei Treimi. ~n expozi]ie se
afl\ o parte din osteneala mai ci -
lor de la atelierul de miniatur\ [i
caligrafie, expozi]ia fiind unic\
datorit\ teh nicii folosite: pigment
cu emul sie de ou, pigment aurit
cu so lu]ie de gum\ arabic\ [i tu[
(ne gru [i ro[u). O parte dintre re -
pro duceri au fost realizate pe o
h=r tie care imit\ pergamentul“.

~n perioada 22-25 aprilie s-au desf\[urat la
Ia[i „Zilele Revistei Convorbiri literare”,
dedicate anivers\rii a 150 de ani de la `nfi -

in ]area publica]iei junimiste. Seria manifest\rilor
s-a `ncheiat pe 24 aprilie, `n Sala Mare a Pri m\ -
riei Municipiului Ia[i. La evenimentul de `n che ie -
re a manifest\rilor aniversare a fost pre zent [i IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, care a d\ ruit mem -
brilor redac]iei revistei o icoan\ a Sfin tei Cuvi -
oase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. 

~n debutul evenimentului a fost proiectat un
film documentar cu istoria revistei „Convorbiri
literare” de la `nfiin]are [i p=n\ `n prezent, iar de-
a lungul `nt=lnirii trupa de muzic\ veche „Trei
Parale” a `ntre]inut atmosfera de s\rb\toare.

„150 de ani reprezint\ un timp `ndelungat
pentru o institu]ie. N\d\jduim c\ urm\torii ani
vor fi tot at=t de boga]i `n con]inut, c\ci aceste
chi puri de autori care s-au derulat ca un [irag de
m\r g\ritare `n fa]a noastr\ ne-au ar\tat de ce au
fost `n stare rom=nii la sf=r[itul veacului XIX [i `n
se colul XX. Sper\m ca aceast\ fervoare [i ad=n -
ci me intelectual\ s\ nu se piard\ `n genera]iile
care vor urma”, a subliniat `n cuv=ntul rostit cu
aceast\ ocazie IPS P\rinte Teofan.

Evenimentul s-a `ncheiat cu acordarea Pre mi -
ilor anuale „Convorbiri literare” de c\tre re dac -
torul-[ef al revistei, scriitorul Cassian Maria Spi ri -
don. Anul acesta au fost acordate [i dou\ noi
pre mii: Premiul „Iacob Negruzzi” pentru cea mai
bu n\ revist\ literar-cultural\ [i Premiul Na]ional
„Titu Maiorescu” pentru critic\ literar\, ce a fost
`n m=nat lui Nicolae Manolescu, pre[edintele
Uni unii Scriitorilor din Rom=nia, numit cel mai
ma re critic literar rom=n postbelic.

150 de ani de la apari]ia revistei ie[ene
„Convorbiri literare”

„Psaltirea de la Dragomirna, m\rturie a artei
cre[tine“, vernisat\ la Ia[i
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Pe 28 aprilie, a avut loc
lan sarea c\r]ilor ap\rute
recent la Editura Doxo lo -

gia: Dogmatica empiric\ dup\
`n v\]\turile prin viu grai ale p\ -
rin telui Ioannis Romanidis, vol. II
[i Vechea [i Noua Rom\. De la
Tradi]ia ortodox\ la tradi]iile
Apu sului, `n prezen]a autorului,
IPS Ierótheos Vlachos, Mitro po li -
tul Nafpaktosului (Grecia). Eve -
ni mentul a avut loc `n Sala „Ius -
tin Moisescu“ din cadrul An sam -
blu lui mitropolitan din Ia[i, fiind
moderat de C\t\lin Jeckel, con si -
lier cultural al Arhiepiscopiei Ia -
[i lor. Prima cuv=ntare a apar]inut
IPS P\rinte Mitropolit Teofan ca -
re a f\cut c=teva referiri la ac tivi -
tatea editorial\ a Arhiepiscopiei
Ia[ilor, prezent=nd apoi perso na -
litatea IPS Ierótheos Vlachos:
„Ne-am bucurat pentru aceast\
deschidere a ~naltpreasfin]iei Sa -
le pentru credincio[ii din Rom= -
nia, `n general, [i pentru Editura
Do xologia, `n ceea ce ne pri ve[ -
te. Ne-am deschis [i noi spre pu -
bli carea c\r]ilor ~naltpreasfin]iei
Sale [i `i mul]umim pentru `ng\ -
du in]a avut\, pentru c\ am re -
mar cat la ~naltpreasfin]ia Sa c= -
teva lucruri absolut necesare `n
tai na slujirii unui arhiereu, a u -
nui profesor de teologie, a unui
p\s tor al Bisericii. (...) Am re mar -
cat fidelitatea fa]\ de mesajul
bib lic, fa]\ de `nv\]\tura Bise ri -
cii, cuprins\ `n deciziile Sfintelor
Sinoade [i `n scrierile Sfin]ilor
P\rin]i, pe de o parte. Pe de alt\
parte, insisten]a ~naltpreasfin]iei
Sa le `n via]a personal\ [i `n scris,
anume experien]a duhovniceas -
c\ absolut necesar\ pentru orice
demers teologic. {i `n al treilea
r=nd, se observ\ c\ via]a bise ri -
ceas c\, `n orice form\ de mani -
fes tare, [i `n orice segment al ei,
da c\ nu este bazat\ pe primele
dou\ considerente, pe de o parte
pe con[tiin]\ scripturistic\, pa -
tris tic\ [i sinodal\, iar pe de alt\
parte pe experien]a duhovni -
ceas c\, o via]\ bisericeasc\ au -
ten tic\ nu poate s\ se desf\[oare

`n parametri normali voi]i de
Dum nezeu prin Biserica Sa“.

~n cuv=ntul s\u, IPS Ierótheos
Vlachos, Mitropolitul Nafpak to -
sului, a precizat: „A[ vrea `n pri -
mul r=nd s\ mul]umesc P\ rin te -
lui Mitropolit Teofan, pentru dra -
gostea deosebit\ pe care mi-o
poart\ [i pentru faptul c\-[i hr\ -
ne[ te poporul drept-credincios cu
teologie ortodox\. Este foarte im -
portant ca un episcop s\ editeze
c\r]i ortodoxe [i s\ prezinte hra -
n\ teologic\ pentru acesta. ~n ur -
m\ cu mai mul]i ani, c=nd am
venit prima oar\ aici, pe c=nd
era mitropolit Preafericitul P\ rin -
te Patriarh Daniel, `n fa]a tuturor
a spus, referindu-se la anumite
lucr\ri ale mele, c\ mitropolitul
de Nafpaktos `mbin\ teologia [i
lu crarea pastoral\. ~ntr-adev\r,
cel mai important lucru `n epoca
noastr\ este s\ p\storim `n mod
teologic [i s\ teologhisim p\s to -
rindu-i pe cre[tini. Acest lucru
`n cerc s\-l fac [i eu, cu slabele
mele puteri, [i m\ bucur foarte
mult c\ prin c\r]ile pe care le-

am scris p=n\ acum intru `n le -
g\ tur\ cu foarte mul]i cre[tini din
toat\ lumea [i m\ str\duiesc s\
scriu teologic [i patristic. (...) O
car te care se public\ ajunge la
toat\ lumea. (...) C=nd apare o
te o logie cerebral\, ra]ional\,
aceasta nu va r\m=ne `n Bise ri -
c\, va disp\rea. C=nd apare o te -
o rie moralist\ [i aceasta la un
moment dat va disp\rea, nu va
r\m=ne `n Biseric\. Dar aceast\
via]\ a Bisericii care exist\ `n
toa te ]\rile [i `n toat\ lumea este
ceea ce r\m=ne [i ceea ce trans -
mite via]\“.

Cele dou\ volume pot fi co -
man date [i online, pe site-ul
Editurii Doxologia www.editu ra -
do  xologia.ro.

Vizita IPS P\rinte Mitropolit
Ierótheos Vlachos la Ia[i s-a `n -
che iat pe 30 aprilie, cu o con fe -
rin]\ pe tema „Via]a duhov ni -
ceasc\ a cre[tinului `n societatea
actual\”. Evenimentul, organizat
de Asocia]ia Studen]ilor Cre[tin
Ortodoc[i Rom=ni (A.S.C.O.R.) –
fi liala Ia[i, `n parteneriat cu Edi -
tu ra Doxologia, s-a desf\[urat `n
Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cu za” din Ia[i. 

Lansare de carte [i conferin]\ a
IPS Ierotheos Vlachos la Ia[i
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Tinerii de pe Valea
Muntelui Ceahl\u

~n perioada 26-28 aprilie, s-a desf\[urat la Centrul
Cul tural-Pastoral „Sf=ntul Daniil Sihastrul” din sta -
]iu nea Dur\u, a doua edi]ie a „~nt=lnirii Tinerilor

de pe Valea Muntelui Ceahl\u”, cu tema: „Despre pri -
etenie sau cum s\ nu c\l\torim singuri”. Timp de 3 zile,
150 de tineri din Protopopiatul Ceahl\u au `n]eles c\ nu
c\ l\toresc singuri. Au realizat c\ au acelea[i fr\m=nt\ri
[i c\ut\ri, c\ sunt `mpreun\, c\ este u[or s\ se cu noas c\,
s\ se salute, s\ se ajute. Evenimentul organizat de Pro to -
po piatul Ceahl\u `n colaborare cu Sectorul de Misiune
al Arhiepiscopiei Ia[ilor cu binecuv=ntarea IPS P\rinte
Mi tropolit Teofan, face parte din seria de activit\]i ce
pre g\te[te „~nt=lnirea Interna]ional\ a Tineretului Or to -
dox” de la Ia[i, din perioada 1-4 septembrie 2017. Pri -
ma zi a `nt=lnirii a debutat cu un cuv=nt de bun venit al
p\ rintelui protopop Ionel Cu]uhan, urmat de pre zen ta -
rea programului [i a unui film scurt care a surprins
momente din `nt=lnirea din 2016. P\rintele Ni co dim
Petre, consilierul Sectorului de Misiune, a sus ]inut o
conferin]\ `n care a vorbit despre ce presupune c\ l\toria
acestei vie]i [i care este rolul prietenului `n c\ l\ torie.  A
urmat sesiunea de cunoa[tere [i alte sesiuni `n ca re s-a
c\utat s\ se precizeze scopul „c\l\toriei”, cum se face
preg\tirea pentru „c\l\torie”, pe cine este bine s\ avem
`nso]itor „pe Cale”. S-a dezb\tut textul scrip tu ris tic ce
vorbe[te despre c\l\toria apostolilor Luca [i Cleo pa spre
Emaus [i al\turarea „Str\inului”, a lui Hris tos cel ~nviat
al\turi de Care „li s-au deschis ochii”. S-a me ditat [i
discutat pe marginea Pildei fiului risipitor. Zi lele au fost
pline. Rug\ciune, joc, cunoa[tere, drume]ie.

Arhiepiscopia Ia[ilor [i-a desemnat pe 27 a -
pri lie c=[tig\torii Concursului Na]ional de
Cre a]ie „Icoana [i {coala m\rturisirii“. Fa -

za eparhial\ a competi]iei a avut loc `n Sala „Si na -
xar“ a Muzeului Mitropolitan din Ia[i. Au participat
copii din cadrul parohiilor implicate `n programele
catehetice, iar pentru faza eparhial\ au fost se lec -
tate 10 proiecte. Comisia de jurizare, format\ din
pr. prof. dr. inspector Bogdan Racu, pr. prof. dr.
ins pector Cristian Alexandru Barnea, prof. dr. Oana
Simona Zaharia, prof. dr. Ioana M\riu]ei, a de sem -
nat c=[tig\tor proiectul derulat de Parohia „Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe“ din Vorove[ti, Protopo -
piatul 1 Ia[i, in titulat „Icoana [i {coala m\r tu ri si -
rii“. La final, mem brii juriului, `n func]ie de crite ri -
ile concur su lui, au f\cut referiri, aprecieri [i reco -
mand\ri pri vind punctele tari [i punctele slabe ale
fiec\rui pro iect `n parte. Concursul Na]ional
„Icoana [i {coala m\rturisirii“ se desf\[oar\ cu

bine cu v=n ta rea Preafericitului P\rinte
Daniel, Pa triarhul Bisericii Ortodoxe Ro -
m= ne, [i cu aprobarea Sf=ntului Sinod.
Etapa na]ional\ a concursului se va
desf\[ura la Bucure[ti, pe data de 21 mai,

ziua de pr\znuire a Sfin]ilor ~mp\ra]i Con stan tin [i
Elena.

Edi]ia a II-a a
Concursului
Jude]ean „T=n\rul
[ahist“

Pe 1 aprilie a avut loc Concursul
Ju de]ean „T=n\rul [ahist“, edi]ia
a II-a, organizat de ATOR – filiala

Ia[i, cu sprijinul Sectorului de misiune al
Arhiepiscopiei Ia[ilor. Acesta s-a desf\ [u -
 rat `n Sala „Iustin Moisescu“ a Centru lui
Eparhial, unde au fost prezen]i 85 de ti -
neri cu v=rsta cuprins\ `ntre 12-25 ani. ~n
timpul jocului, tinerii p\reau rup]i din tr-o
alt\ lume, o lume a g=ndirii [i a con cen -
tr\rii. Cele 7 runde de joc au pro dus
pen tru o vreme o lini[te [i o ten siu ne
con structive. Evenimentul a repre zen tat
un prilej pentru ca tinerii s\ se cu noas -
c\, s\ petreac\ un timp frumos `m pre -
un\ [i s\ `nve]e s\ c=[tige cinstit sau s\
piard\ demn. Concuren]ii au avut parte
de un program divers `n cadrul con cur -
su lui. ~n pauzele dintre partide, juc\torii
s-au `nchinat la moa[tele Sfintei Paras -
che va, au vizitat Muzeul Mitropo li tan [i
au f\cut c=teva jocuri de cunoa[ tere. E -
ve nimentul „T=n\rul [ahist“ a fost un
succes pentru participan]i [i or ga ni za tori
[i, totodat\, un pas mai aproape de Dum -
nezeu, Care Se descoper\ [i lucreaz\
prin multe c\i [i prin fiecare `n parte.

Copiii din Parohia Vorove[ti,
m\rturisitori la Bucure[ti
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Spectacolul caritabil
„Vestea cea bun\“, la Ia[i

La Centrul de conferin]e „Providen]a“ al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a avut loc, pe 25 martie,
spec tacolul caritabil „Vestea cea bun\“. Mani fes -

ta rea s-a desf\[urat `n contextul s\rb\torii Bunei Vestiri,
ziua mamei, a pruncului n\scut [i nen\scut. Spectacolul
a fost organizat de c\tre Asocia]ia „Glasul Vie]ii“, co or -
donat\ de preotul Dan Damaschin, misionar de caritate
`n cadrul Maternit\]ii „Cuza Vod\“ din Ia[i. Programul
spec tacolului a cuprins momente artistice prezentate de
Gr\dini]a cu Program Prelungit Num\rul 24 din Ia[i, de
Gr\ dini]a cu Program Prelungit Num\rul 25, de Gr\dini]a
cu Program Prelungit Num\rul 29, de Gr\dini]a cu Pro -
gram Prelungit Num\rul 27, de Gr\dini]a Kitty, de Clubul
Edu ca]ional PEP din Ia[i [i de copiii trupei de teatru a
Aso cia]iei „Glasul Vie]ii“. Copiii, `mpreun\ cu edu ca toa -
rele, au preg\tit momente inedite de muzic\ [i poezie,
spre `nc=ntarea publicului numeros. Micii actori din trupa
de teatru a Asocia]iei „Glasul Vie]ii“, `ndruma]i de preotul
Dan Damaschin, au pus `n scen\ piesa de tea tru „Vestea
cea bun\“. C=]iva voluntari au prezentat slide-uri cu
fotografii [i au povestit despre proiectele [i activitatea a -

so  cia]iei. Fon -
du rile adunate
cu ocazia aces -
tui eveniment
vor fi folosite
pentru aju to -
ra rea unei fa -
mi lii cu zece
co pii a c\rei
cas\ a fost dis -
trus\ `ntr-un
in cendiu iarna
trecut\.

„Gr\untele de
Lumin\“

Peste 1.000 de copii s\raci din ju de -
]ele Ia[i, Boto[ani [i Vaslui au pri -
mit daruri consistente cu prilejul

s\r b\torii ~nvierii Domnului. Ac]iunea so -
cial-filantropic\ a fost organizat\ de Aso ci -
a]ia „Glasul Vie]ii“ din cadrul Bisericii
„Na[ terea Domnului“ a Maternit\]ii „Cuza
Vo d\“ din Ia[i `n cadrul proiectului „Gr\ -
un tele de Lumin\“. P\rintele misionar de
caritate Dan Damaschin a fost sprijinit de
oameni cu suflet mare, dar [i de vo luntarii
care se implic\ permanent `n acti vi tatea
filantropic\. „Am avut `n aten]ie 1.000 de
copii care se confrunt\ cu grave probleme
sociale. Majoritatea dintre ei au doar un
singur p\rinte, iar media este de cinci
copii pe familie. Ei au nevoie de spri jin
pentru a merge la [coal\. Statisticile noas -
tre arat\ c\ `n zonele `n care ac]io n\m,
frecven]a la [coal\ a crescut cu 15% p= n\
la 20%“, a remarcat p\rintele Dan
Damaschin. Cazurile sociale au fost iden ti -
fi cate de-a lungul anilor prin intermediul
ma melor care au n\scut `n Maternitatea
„Cuza Vod\“ din Ia[i. Ajutorul asocia]iei
este acordat pe termen lung, dorin]a pre o -
tului Damaschin fiind aceea de a-i vedea
pe beneficiari oameni realiza]i `n societate.
Bu getul mediu pentru fiecare copil a fost
de 205 lei. Din aceast\ sum\ s-au cum p\ -
rat un pachet alimentar, produse de igien\,
`n c\l]\minte [i `mbr\c\minte. Amintim [i
fap tul c\ Asocia]ia „Glasul Vie]ii“ preg\ te[ -
te gratuit pentru examenul de capacitate
tinerii din clasele a VII-a [i a VIII-a `n Cen -
trul de medita]ii „Sfin]ii Cosma [i Da mi an“.

Pe 12 martie, membrii Colegiului „Sf=ntul
Ni colae“ au poposit `n Parohia „Na[terea
Sf=ntului Ioan Botez\torul“ din satul Cura -

g\u, comuna Comarna. Dup\ cum este tradi]ia
proiectului, evenimentul a debutat cu participarea
la Sf=nta Liturghie, `n cadrul c\reia r\spunsurile la
stran\ au fost date de membrii colegiului. Slujba s-a
desf\[urat `ntr-un cadru destul de restr=ns, parohia
num\r=nd doar 37 de familii, iar biserica afl=ndu-
se `n proces de construc]ie. ~n prezent, sluj bele se
desf\[oar\ `ntr-un spa]iu special ame najat, care are
`ns\ dimensiuni reduse. Dup\ Sf=nta Liturghie, 21
de copii din parohie au bene fi ciat de `nc\l]\minte
din piele [i pache]ele cu dul ciuri din partea

voluntarilor proiectului.
Pe 2 aprilie, membrii Colegiului „Sf=ntul Ni co -

lae“ au mers `n Parohia cu hramurile „Duminica
Tu  turor Sfin]ilor“ [i „Sf=ntul Ierarh Nicolae“ din sa -
tul Pocreaca, comuna Schitu Duca, jud. Ia[i. Pro -
iectul este la cea de-a doua vizit\ `n cadrul acestei
comunit\]i. Parohia se afl\ `ntr-un par te ne riat mai
vechi cu membrii colegiului, ace[tia des f\ [ur=nd
`n trecut mai multe activit\]i sociale pentru copiii
din aceast\ parohie. Voluntarii proiectului au
`mp\r]it `nc\l]\minte pentru 43 de copii din
aceast\ parohie, ace[tia provenind din familii cu
situa]ii materiale precare. 

O nou\ edi]ie a proiectului „Cutia cu papucei
pentru ei“
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~n Biserica „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie“ –
Sarafine[ti, Corni, Protopopiatul Boto[ani, a
fost s\v=r[it\, pe 5 martie, slujba `nmor m=n -

t\rii preotului Sorin Mihai Iftime. Slujitorul Sf=n tu -
lui Altar s-a mutat `n lumea ve[niciei pe 1 martie,
`n urma unui accident vascular. Mesajul de con -
dolean]e al IPS P\rinte Mitropolit Teofan a fost
tran smis de p\rintele vicar administrativ Marian Ti -
mofte. Sicriul cu trupul ne`nsufle]it al preotului de
la Sarafine[ti a fost `nhumat `n Cimitirul „Pacea”
din Boto[ani. 

P\rintele Sorin Mihai Iftime s-a n\s cut pe 17
noiembrie 1971 `n localitatea Tru[e[ti din jude]ul
Boto[ani, iar `n anul 1997 a absolvit Facultatea de
Te o logie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. Pe
21 noiembrie 1997 a fost numit paroh la Sa ra fi -
ne[ti de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel, Patri ar -
hul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `n vremea arhi p\s -
toririi ca Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei. 

Preotul Sorin Mihai Iftime,
condus pe ultimul drum

P\rintele diacon Gheorghe
Cucu, `n v=rst\ de 89 de
ani, slujitor la Biserica

„Sf=ntul Nectarie“ din Ia[i, a fost
condus pe ultimul drum pe 4
mar tie. Slujba `nmorm=nt\rii a
fost s\v=r[it\ de un sobor de pre -
o]i `n Biserica „Sf=ntul Gheor ghe“
din Cimitirul „Eternitatea“ din
Ia[i. P\rintele Dumitru Merticaru
de la Parohia Banu din Ia[i a ]i -
nut la final un cuv=nt `n care a
vor bit despre via]a plin\ de `n -
cer c\ri a slujitorului Bisericii
con dus `n lumea ve[niciei: „Am
avut onoarea s\ slujesc `mpre u -
n\ cu p\rintele Gheorghe Cucu
timp de aproape [ase ani la Bi se -
rica Banu din Ia[i. A avut o dia -
co nie smerit\, devotat\, sluji toa -
re, sincer\ [i curat\. Se asem\na
`ntru totul unui copil bine edu -
cat, bine crescut, cu fric\ de
Dum nezeu [i cu ru[ine fa]\ de
oa meni. ~mpreun\ cu diaconi]a
Ecaterina, ne `mpodobea bise ri -
ca cu prezen]a [i slujirea. ~n pe -
ri oada comunismului a avut de

suferit pentru c\, fiind rom=n [i
cre[tin, cu preg\tire teologic\,
nu s-a `nchinat idolatriei str\ine.
P\  rintele Gheorghe ne-a l\sat o
mo[tenire spiritual\ pe care do -
rim s\ o aib\ to]i p\rin]ii. A lup -
tat pentru neam, pentru ]ar\ [i
pen  tru credin]\ p=n\ la ultima

su flare, precum un soldat. Rug\ -
ciu nile [i c=nt\rile noastre s\-l
m=ng=ie pe el [i pe familia sa `n
dru mul spre Dreptul Judec\tor“.
Sicriul cu trupul ne`nsufle]it al
p\   rintelui Gheorghe a fost `nhu -
mat `n Cimitirul „Eternitatea“. 

Diaconul Gheorghe Cucu `n lumea ve[niciei
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