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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 Sfânt

Iubi]i fra]i preo]i,
Drept-sl\vitori cre[tini,

Hristos a `nviat!

Iat\-ne din nou `n noaptea
pli n\ de lumin\ a ~nvierii
Dom nului! Suntem mai

mul]i la biseric\ acum decât `n
orice moment al anului. Ceva tai -
nic, ceva uimitor, Cineva ne
chea m\! Tainica lumin\, uimi -
toa rea stare de har, Hristos ne
cheam\. „Veni]i la Mine to]i cei
osteni]i [i `mpov\ra]i [i Eu v\ voi
odihni pe voi.”(1) Suntem oste -
ni]i, mai ales `n sufletul nostru;
suntem `mpov\ra]i, mai ales `n
mintea [i `n inima noastr\. ~n
acela[i timp, sim]im, intuim, n\ -
d\jduim c\ Lumina de Pa[ti
poart\ `n taina ei ceva odihnitor
care ne despov\reaz\, ne `nsu fle -
]e[te, ne rea[az\ pe cale. Obo -
sea la min]ii, povara din suflete,
fricile, temerile, triste]ea [i con -
fuzia, nemul]umirile [i ne`m pli -
nirile arat\ c\ `n noi se afl\ ade -
sea o stare de iad [i mult\ moar -
te. „Unda `ntunericului [i a nefi in -
]ei, spune P\rintele Dumitru St\ -
niloae, duhurile rele fac din noi
iaduri `n care ardem [i ne zvâr -
colim dureros.”(2) ~ntr-o aseme -
nea stare fiind, ni se spune c\ un -
deva, cândva, Cineva a `nviat din
moarte, un mormânt a de ve nit
loc de lumin\. ~n `ntunericul [i
moar tea care ne cuprind, `n dis -
pe rarea [i lipsa de sens `n care
adesea suntem, `n]elegem c\
Hris tos, dup\ ~nviere, a coborât
la iad pentru ca pe cei ce erau ]i -
nu]i `n latura [i umbra mor]ii s\-i

aduc\ la lumin\ [i via]\ ve[nic\ (3).
Dac\ atunci a coborât `n cele
mai din adânc ale p\mântului,
adi c\ `n iad, se na[te `n noi n\ -
dej dea c\ se va cobor` [i `n cele
mai din adânc ale noastre. Un de -
va, `n adâncul fiin]ei noastre, stri -
g\m cu durere [i n\dejde, [i spu -
nem: „Doamne, `nviaz\ cu noi [i
ne miluie[te!”, sau rostim, `m pre -
un\ cu P\rintele Dumitru St\ ni -
loae: „De s-ar fi coborât [i `n noi
Domnul, murind, ca s\ germineze,
`n inimile noastre via]a cea prime -
nit\, luminoas\, curat\ [i bun\!
De-ar fi spart [i `ntunecimile din
noi, de-ar fi `mpr\[tiat cugetele
rele ce ne chinuie, de-ar fi spart
plafonul ce ascunde privirii sufle -
tului nostru cerul cu frumuse]ea
lui! De-am `nflori [i noi cu În vi erea
Domnului, `n lumina Soa re lui
dum nezeiesc, la o via]\ nou\!”(4).

~n strig\tul de durere [i n\dej -
de al teologului ~nvierii, Dumitru
St\niloae, ne reg\sim [i noi, cei
de azi, tineri [i mai pu]in tineri.
Umbre `ntunecoase de `ndoieli [i
cea]\ deas\ de confuzii `ncon ju -
r\ inima noastr\ [i-i `ntunec\
v\z duhul. ~n spaime adânci [i
dezn\dejdi zdrobitoare devenim
adesea prad\ u[oar\ cântecelor
de siren\ care `ncearc\ s\ ne
aba t\ de la drumul cel bun. ~ntr-o
atare situa]ie se aude sau se in tu -
ie[te strig\tul unui tân\r din vre -
mea noastr\: „Dac\ Biserica nu
vi ne c\tre noi, suntem o gene ra -
]ie care moare `nainte de a se na[ -
te”(5). ~n cuvântul acestui tâ n\r
descoperim setea omului af lat,
pe de o parte, `ntr-o criz\ adân c\,
iar pe de alt\ parte, `ntr-o c\utare
vie, puternic\, dup\ ade v\ratul
sens al vie]ii.

Uneori, noi to]i, ca membri ai
Bisericii lui Hristos, prin via]a [i
nelucrarea noastr\, am `ndep\rtat
pe tân\rul amintit, `nmul]it `n
atâtea chipuri, din spa]iul leg\ tu -
rii cu Dumnezeu. Alteori, `n po fi -
da eforturilor noastre, criza pro -
fund\ `n care se afl\ omenirea l-a
orientat pe om spre alte t\râmuri

decât cel al Bisericii. {i `ntr-o si -
tua ]ie, [i `n cealalt\, omul, din
adân cul fiin]ei sale, strig\ dup\
aju tor. Este cineva care `i intu -
ie[te strigarea? Este cineva care `l
aude? Este cineva care `l prime[te
a[a cum este? Este cineva care s\-l
ierte, s\-l `mbr\]i[eze, s\-l iu beas -
 c\? Este cineva care s\-l scoat\
din iadul [i moartea `n care se
afl\?

Iubi]i credincio[i,

La `ntrebarea dac\ este ci -
ne va care s\-l ridice pe
om din c\derea lui, din

dezn\dejdea lui, din deruta lui
l\untric\ [i a lipsei de sens, nu
exist\ decât un singur r\spuns:
Hristos-Dumnezeu. Dup\ ~n vi e -
rea Sa din mor]i, Hristos S-a co -
bo rât `n cele mai de jos ale p\ -
mân tului, la iad, ca pe to]i cei
afla]i acolo s\-i elibereze de
moarte (6). Din acest motiv, pen -
tru drept-sl\vitorii cre[tini, icoa -
na adev\rat\ a ~nvierii Domnului
este chiar coborârea Sa la iad.
Ast fel, putem zice: „Pr\znuim o -
mo  rârea mor]ii, sf\râmarea iadu -
lui [i `ncep\tura altei vie]i, ve[ ni -
ce”(7). ~nvierea Domnului ar\tat\
`n coborârea Sa la iad cuprinde [i
adev\rul coborârii Sale `n iadul
`n care tr\im [i din care, con [ti -
ent sau nu, dorim s\ ie[im. Noap -
tea Sfintelor Pa[ti este momentul
cel mai potrivit pentru a `n]elege
dou\ lucruri: c\ exist\ mult\
moar te [i iad `n noi, [i c\ numai
Hristos ne poate `nvia [i ridica de
acolo. Moartea din noi poart\
mai multe nume: triste]e, dez n\ -
dej de, sclavie, ur\, minciun\,
plic tiseal\, desfrâu [.a. Din a -
ceas  t\ moarte, omul n\d\j du ie[ -
te s\ fie eliberat. {i ridic\ mâini le
sale [i a[teapt\ izb\vire. Multe
idolatrii, ideologii [i sisteme de
gân dire sau credin]e religioase i
se ofer\ drept alternativ\ [i spri -
jin. ~n pofida unui sentiment de
eliberare pe care acestea `l ofer\
temporar, iadul devine tot mai
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adânc [i moartea tot mai acapa -
ra toare.

De aceea, nu exist\ decât o
singur\ izb\vire: Hristos-Dumne -
zeu, Cel Care odinioar\ S-a adre -
sat tân\rului din Nain [i, prin el,
nou\ tuturor, [i a zis: „Tinere, ]ie
`]i zic: scoal\-te!”(8). Acela[i
Hris tos `i `nt\re[te pe to]i cei cu -
prin[i de temeri [i fr\mânt\ri l\ -
untrice [i care au sentimentul c\
totul ar fi pierdut, spunându-le:
„Îndr\zni]i, Eu am biruit lu mea!”(9).
{i iar\[i cuvântul lui Hristos r\ su -
n\ la poarta inimii celor cuprin[i
de `ntunericul cel dens al ne cre -
din]ei, zicând: „Eu sunt Lumina
lu mii!”(10) [i „Eu sunt Calea,
Ade v\rul [i Via]a”(11).

Prin puterea Crucii [i a ~nvierii
Sale, prin cuvintele Sale, pre -
zente `n Scripturi [i `n m\rturia
P\rin]ilor Sfin]i de alt\dat\ sau
din vremea noastr\, Hristos co -
boar\ `n noi, `n mormântul nos -
tru [i ne ridic\ sufletul din moarte
la `nviere [i via]\ adev\rat\. Ne
face, astfel, p\rta[i la taina bu cu -
riei, libert\]ii, iubirii, adev\rului,
credin]ei [i n\dejdii, `mp\r t\ [in -
du-ne aceste daruri dumnezeie[ti
`n familiile noastre, `n ob[tile mo -
nahale, `n comunit\]ile cre[tine, `n
Biseric\, `n plin\tatea ei. Iat\ taina
sfânt\ la care ne cheam\ Hristos-
Domnul s\ particip\m, s\ ne
ridic\m [i s\ ne `mbog\]im `n ziua
cea mare a Praznicului ~nvierii!

Drept-sl\vitori cre[tini,

~n aceast\ noapte de ~nviere,
se cuvine s\ medit\m la sta -
rea noastr\ l\untric\, la sta -

rea lumii din jurul nostru. Exist\
mult\ moarte `n noi [i `n lume,
dar exist\ [i oameni ai `nvierii [i
ai vie]ii celei adev\rate. ~n ciuda
crizei adânci prin care trece
ome nirea, sunt foarte multe spa]ii
de libertate [i adev\r, de bucurie
[i pace l\untric\. {i aceasta nu
de parte de noi. Uneori, chiar
lâng\ noi exist\ oameni care nu
[i-au plecat genunchii `n fa]a
mul ]imii de idoli a[eza]i peste
tot. Sunt oameni care [i-au p\s -
trat neprih\nirea, cât este posibil
omene[te. Sunt, de asemenea,
oa meni care au c\zut adânc [i
r\u, dar [i-au venit `n fire [i au
fost ridica]i din `ntunericul pati -
mi lor la lumina unei vie]i fru -
moa se. Dac\ privim cu aten]ie [i
onestitate `n jurul nostru, desco -
perim c\, pe lâng\ oameni tri[ti [i
ab\tu]i, sunt [i persoane pline de
via]\, entuziasm [i bucurie. Dac\
insist\m `n aceast\ analiz\ [i mai
adânc, constat\m c\ valorile care
`i anim\ pe ace[ti oameni care
tr\iesc din plin bucuria vie]ii sunt
credin]a `n Dumnezeu, o familie
frumoas\ [i ata[amentul fa]\ de
neamul din care fac parte. Ace[ -
tia nu sunt lipsi]i de ispite [i `n -
cerc\ri. Uneori au parte [i de c\ -
deri dureroase. ~ns\ leg\tura lor
cu Dumnezeu, cu familia [i va lo -
rile neamului de care se simt ata -
[a]i `i ajut\ s\ se ridice mai u[or
[i s\ devin\ mai pu]in vul nerabili
`n fa]a unor viitoare `n cerc\ri.
Apar tenen]a la o parohie, jertfa

[i, deopotriv\, bucuria pre zen]ei
copiilor `n via]a lor, pre cum [i
ata[amentul fa]\ de is to ria, lim -
ba, p\mântul [i eroii nea mu lui `i
fac mai puternici, mai optimi[ti,
mai plini de via]\.

Iubi]i fii duhovnice[ti,

~n aceste zile de Pa[ti este
bine s\ ne l\s\m p\trun[i de
gânduri adev\rate [i s\ `m -

pli nim astfel chemarea noastr\
de a tr\i taina mor]ii [i ~nvierii
Dom nului Hristos, ca temelie a
mor]ii [i `nvierii noastre `m pre -
un\ cu El. Pe El ~l rug\m s\ ne fie
mereu aproape. ~n El ne punem
n\ dejdea ca `n momente de cum -
p\n\ sau de c\dere, mâna Lui s\
ne ridice din moartea [i iadul ce
se afl\ `n noi sau `n lume. Pe El
s\-L rug\m s\ ne fac\ fii ai ~n vi -
erii [i ai Vie]ii ve[nice.

~n duhul acestei n\dejdi, v\
`n credin]ez pe to]i laolalt\ [i pe
fiecare `n parte ocrotirii Maicii
Domnului [i rug\ciunii tuturor
sfin]ilor. S\ ave]i parte de bucurii
adânci `mpreun\ cu cei dragi! S\
se `mplineasc\ `n via]a tuturor
gândurile cele bune [i frumoase!
~nvierea lui Hristos s\ se prelun -
geasc\ tainic [i real `n existen]a
noastr\ [i a lumii.

Hristos a `nviat!
Adev\rat a `nviat Hristos!

Al vostru p\rinte rug\tor [i 
frate `mpreun\ lucr\tor `n via

Bisericii [i a Neamului,

† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i

Bucovinei

ð
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La Ia[i a fost s\vâr[it\ pe 26
mai o slujb\ de binecu -
vân tare a lucr\rilor reali -

za te `n cadrul proiectului „Valo ri -
ficarea turistic\ a Ansamblului
Mi tropolitan din Ia[i“. Slujba a
fost s\vâr[it\ `n Sala „Baptisteriu”
a noului Muzeu Mitropolitan, de

c\tre PS Episcop-vicar Calinic
Bo to[\neanul, `n prezen]a IPS
P\ rinte Mitropolit Teofan, a nu -
me  ro[i p\rin]i consilieri, a repre -
zentan]ilor autorit\]ilor locale [i
jude]ene [i a speciali[tilor ce au
contribuit la punerea `n practic\
a proiectului. Manifestarea a con -

tinuat, apoi, `n Sala „Sinaxar”,
unde cei prezen]i au vizionat un
film de prezentare a Ansamblului
Mitropolitan din Ia[i. ~n conti nua -
re, au urmat alocu]iunile repre -
zen tan]ilor Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei [i a autorit\]ilor lo -
cale [i jude]ene. IPS P\rinte Mi -
tropolit Teofan a subliniat impor -
tan]a lucr\rilor realizate, v\zute
ca un omagiu adus Sfintei Cu vi -
oase Parascheva: „Aceste lucr\ri
`ncep s\-[i arate roadele. Pele ri -
nii sunt bucuro[i pentru c\ re g\ -
sesc aici un spa]iu schimbat, mult
mai primitor, [i se bucur\ pentru
aceasta, considerând – [i acesta
este adev\rul –, c\ tot ce s-a re a -
lizat este un omagiu adus Sfintei
Cuvioase Parascheva, spre care
ei se ̀ ndreapt\ ̀ n fiecare zi din an
[i `ntr-un num\r foarte mare la
anumite s\rb\tori din an. Turi[tii
descoper\ c\ exist\ [i o alt\ la tu -
r\ decât cea liturgic\, anume cea
de patrimoniu, cea turistic\, cea
cultural\. Iubitorii de patri moniu
se bucur\ v\zând c\ [ase cl\diri
– monumente istorice din incinta

Ansamblul Mitropolitan din Ia[i s-a
deschis pentru public

~n perioada 1 mai – 30 iu -
nie 2016, ~naltpreasfin]itul
P\rinte Teofan, Mitropo li -

tul Moldovei [i Bucovinei, a
vizitat parohiile: „Toma Cozma”
din Ia[i, „Sfânta Cuvioas\ Pa ras -
cheva” din Ia[i, „Sfântul Dimi -
trie” din localitatea Rediu Mi tro -
poliei (Protopopiatul I Ia[i);
„Sfân tul Ierarh Nicolae” – Bo ho -
tin (Protopopiatul II Ia[i) „Sfân tul
Mare Mucenic Gheorghe” –
Recea, com. }ib\ne[ti (Protopo -
pi atul III Ia[i); „Adormirea Mai cii
Domnului” – Ruginoasa (Pro -
topopiatul Pa[cani); „Sfântul Du -
 mitru” din Hârl\u (Protopopiatul
Hârl\u) „Adormirea Maicii Dom -
nului [i Sfântul Mare Mu ce nic

Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din
localitatea Nem]i[or, com. Vâ -
n\ tori; „Sfântul Hara lam bie” din
Târgu Neam]; „Sfin ]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” din loca li -
tatea Grum\ze[ti (Protopopiatul
Tg. Neam]); „Sfin]ii ~mp\ra]i Con -
stantin [i Elena” din Piatra
Neam] (Protopopiatul Piatra
Neam]); „Adormirea Maicii Dom -
nului” – Podoleni II (Proto po pi -
atul Roznov); „Sfântul Dumitru”
din municipiul Boto[ani (Proto -
po piatul Boto[ani); „Sfin]ii ~m -
p\ ra]i Constantin [i Elena” –
Chi[c\reni; „Sfântul Dumitru” –
Petricani, „Sfântul Mare Muce -
nic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”
din localitatea Vorniceni (Proto -

po piatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, P\ rin -

tele Mitropolit Teofan a vizitat
m\n\stirile [i schiturile: Micl\ u -
[eni (jud. Ia[i), Agapia Veche,
„Sfântul Daniil Sihastrul”, Neam],
Petru Vod\, Bistri]a, Dumbr\ ve -
le (jud. Neam]), Co[ula (jud. Bo -
to[ani).

De asemenea, P\rin te le
Mitropolit Teofan a vizitat m\ -
n\stirile [i schiturile: Micl\ u -
[eni, Frumoasa, Cet\]uia (jud.
Ia[i), Petru Vod\, Dur\u, Alma[,
Poiana lui Ion (jud. Neam]),
Agafton, Co[ula, Zosin, Pop\u]i
(jud. Boto[ani).

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan `n parohii [i m\n\stiri
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Pe 30 mai, IPS P\rinte Mi -
tropolit Teofan, `nconju -
rat de un sobor de preo]i

[i diaconi, a sfin]it Palatul Cul -
turii din Ia[i, care a fost re des -
chis pentru public la sfâr[itul
lunii aprilie. De asemenea, a fost
s\vâr[it\ [i o rug\ciune de
pomenire a celor care au ridicat
monumentala emblem\ al ora [u -
lui Ia[i, printre care s-au num\rat
domnitorul Carol I [i so]ia sa,
Elisabeta, sau regele Ferdinand I
[i regina Maria. Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a rostit [i
un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a
amintit despre importan]a unui
astfel de loca[ de cultur\ pentru
Ia[i [i pentru România. „~ntr-un
a[ez\mânt precum acesta, omul
are parte de o anumit\ delectare
intelectual\; p\trunde `n lumea
cunoa[terii, ignoran]a fiind – du -
p\ cum a spus un p\rinte – r\ -
d\cina tuturor relelor care se `n -
tâm pl\ `n lume. {i, p\trun zând `n -
tr-un spa]iu precum a ces ta, e[ti
`ntâmpinat de adâncimea cu -
noa[ terii, prezentat\ `ntr-o mo -
da litate foarte u[or receptat\ de
cel care manifest\ a anumit\
deschidere spre aceasta [i, `n

cele din urm\, constituie o lupt\
`mpotriva r\ului. Am putea spu -
ne c\ un act cultural autentic
este [i un izvor de bucurie. De
aceea, s\ r\spl\teasc\ Dumne -
zeu osteneala tuturor acelora
care prin lucrarea de fiecare zi
`ncerca]i s\ oferi]i ora[ului,
turi[tilor, un spa]iu care s\ fie

cetate de sc\pare, spa]iu de
odih n\, s\ fie un loc al cu noa[ -
terii [i toate la un loc s\ v\ ofere
dumneavoastr\ bucurie [i celor
care p\trund [i p\[esc `n acest
a[ez\mânt izvor inepuizabil de
bucurie”.

Palatul Culturii din Ia[i a fost sfin]it de
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

ansamblului mitropolitan au fost
restaurate, iar iubitorii de obiecte
biserice[ti se `ntâlnesc pentru pri -
ma dat\ cu unele exponate ale
Catedralei Mitropolitane sau cu
obiecte aduse din re[edin]a mi -
tropolitan\ sau din alte muzee
ale Mitropoliei. Iubitorii de carte
veche, de manuscrise, au, de ase -
menea, [ansa s\ vad\ pentru
prima dat\ sau s\ reg\seasc\
colec]ii rare, restaurate [i depo -
zitate `n spa]ii `ngrijite corespun -
z\tor”.

Prin proiectul „Valorificarea
turistic\ a Ansamblului Mitropo -
litan din Ia[i” s-au efectuat urm\ -
toarele lucr\ri de restaurare [i
con solidare: restaurarea Cata pe -
tesmei din Catedrala Mitropo li ta -
n\ [i a Catapetesmei din Bi se ri ca
„Sfântul Gheorghe” – Mitropolia

Veche; consolidarea, res taurarea
fa]adelor [i `nlocuirea tâmpl\riei
exterioare la Biserica „Sfântul
Gheorghe” – Mitropolia Veche;
consolidarea, restaurarea fa]ade -
lor, a `nvelitorii [i `nlo cu i rea tâm -
pl\riei la Cancelaria Mi tro poli -
tan\; consolidarea, restau rarea
fa]adelor, a `nvelitorii [i `n lo cu i -
rea tâmpl\riei la Biblioteca Mi -
tro politan\; restaurarea fa]a de lor,
`nlocuirea tâmpl\riei exte ri oa re [i
a `nvelitorii la C\minul monahal
„Sfântul Gheorghe” [i Casa Epi -
vata; restaurarea fa]a de lor [i
`nlocuirea tâmpl\riei exte rioare
la Re[edin]a Mitropolitan\; ame -
na jarea Muzeului Mitro po litan;
amenajarea unui punct de infor -
mare turistic\ la demisolul Bib li -
otecii Mitropolitane; amena jarea
de grupuri sanitare pentru turi[ti;

amenajarea de locuri de parcare,
grupuri sanitare [i plat for me de
acces pentru persoane cu diza -
bilit\]i; realizarea ilumi na tului
arhitectural [i a ilumina tu lui de
incint\; realizarea lucr\ ri lor de
amenajare peisagistic\; construc -
]ia, reabilitarea [i mo der  nizarea
aleilor din incint\; reabi litarea
`m prejmuirii cl\dirilor Cen trului
Eparhial Ia[i. Muzeul Mitropo -
litan, noutatea proiec tu lui, este
or ganizat `n demisolul Catedralei
Mitropolitane. O tr\ s\ tur\ dis -
tinct\ a spa]iului este autonomia
s\lilor, ce comunic\ prin culoare:
Sala „Sinaxar”, Sala „Ofranda”,
Sala „Ctitorilor”, Sala „Eclesia”,
„Calea Crucii”, Sala „Is toria du -
hovniceasc\ a Mol do vei”, Sala
„Baptisteriu”.
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A[ez\mântul monahal de
la M\n\stirea Co[ula a
`mbr\cat pe 15 mai stra -

ie de s\rb\toare. ~n jur de 3000
de credincio[i au fost prezen]i la
slujba de resfin]ire a bisericii
m\n\stirii, ce a fost s\vâr[it\ de
IPS P\rinte Mi tro polit Teofan,
`mpreun\ cu IPS P\rinte Ioa -
chim, Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului, PS P\rinte Corneliu,
Episcopul Hu[ilor [i PS P\rinte
Macarie, Episcopul Ortodox
Român al Europei de Nord. La
final, IPS Mitropolit Teofan a
oferit distinc]ii de vrednicie
ctitorilor [i binef\c\torilor. Astfel,
dl Victor Opaschi, secretarul de
stat pentru culte, a primit „Cru -
cea Moldov\”, iar Mihai }âbu -
leac [i Gheorghe Sorescu, fostul
[i actualul pre[edinte al Consi -
liu lui Boto[ani, precum [i pri -
marul comunei Co[ula, Mircia
Acatrinei, au fost recompensa]i
cu „Crucea Sfântului Ierarh Do -
softei”. O distinc]ie de vrednicie
a fost `nmânat\ [i senatorului
Doina Federovici, originar\ din
Co[ula. Al\turi de to]i ace[tia,

cinci familii de binef\c\tori au
primit mul]umire public\: Andrei
[i Mihaela Corlade, Camelia
Rotaru, Iuliana [i Iulian Pa ra[ -
canu, Constantin Batc\ [i Ale -
xan dru Florariu. Ca o `ncununare
a tuturor eforturilor depuse, sta -
re]ul M\n\stirii Co[ula, p\rintele
Calinic Chirvase, a fost hirotesit
de IPS P\rinte Teofan `ntru arhi -
man drit, ca urmare a aprob\rii,

de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a ridic\rii
preacuvio[iei sale la aceast\
treapt\ de slujire `n Biseric\. De
asemenea, p\rintele Modest,
primul ajutor al p\rintelui stare],
a fost hirotesit protosinghel. Du -
p\ Sfânta Liturghie, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a sfin]it
Complexul Monahal Co[ula.

{i `n acest an, cu prilejul
s\r b\toririi hramului, M\ -
n\stirea Neam] a devenit

loc de pelerinaj pentru cre din -
cio[i din `ntreaga ]ar\, dar [i din
str\in\tate, veni]i s\ cinsteasc\
~n\l]area Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, dar [i s\ se `nchine
[i s\ se roage la moa[tele Sfân -
tului Cuvios Paisie Velicicovschi,
ale Sfântului Simeon de la
Muntele Minunat [i ale Sfântului
Necunoscut. Urmând tradi]iei
ultimilor ani, Sfânta Liturghie a
fost s\vâr[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `n sobor nu me -
 ros de ierarhi, preo]i [i dia coni.
Din soborul ierarhilor au f\ cut
parte IPS P\rinte Pimen, Arhie -
pis copul Sucevei [i R\d\ u]ilor,
PS P\rinte Calinic Boto [\ neanul,

M\n\stirea Co[ula a ren\scut

M\n\stirea Neam] [i-a s\rb\torit hramul `n
prezen]a a mii de credincio[i
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Sfântul Ioan Botez\torul
este ocrotitorul Muni  ci -
piului Piatra Neam]. Po -

trivit tradi]iei, [i `n acest an, `n
preajma s\rb\torii Na[terii
Sfân tului Ioan Botez\torul, au
fost organizate mai multe eve -
ni mente religioase. Acestea au
debutat pe 22 iunie, când, la
Biserica „Sfântul Ioan” – Dom -
nesc din Piatra Neam], a fost
adus\ de la M\n\stirea Dur\u
racla cu p\rticele din moa[tele
Sfân tului Mare Mucenic Pante -
li mon. Au fost s\vâr[ite cu
aceas t\ ocazie slujba Acatis tu -
lui Sfântului Mare Mucenic
Pantelimon, slujba Acatistului
Sfântului Ioan Botez\torul, cât
[i Taina Sfântului Maslu. ~n du -
p\-amiaza zilei de 23 iunie, la
Biserica „Sfântul Ioan”– Dom -
nesc, slujba Vecerniei unit\ cu
Litia a fost s\vâr[it\ de PS Epis -
cop-vicar Calinic Boto[\ nea -
nul, `nconjurat de un numeros
sobor de preo]i [i diaconi.
Totodat\, ierarhul a sfin]it [i o
icoan\ a Sfântului Ioan Bote z\ -
torul, confec]ionat\ din argint,
cu ferec\tur\ de aur. La finalul
slujbei, PS P\rinte Calinic Boto -
[\neanul a rostit un scurt cu -
vânt celor prezen]i – preo]i [i
credincio[i: „V\ felicit\m pen -
tru frumoasa organizare, pentru
participarea [i implicarea la
acest ceas de Priveghere, [i m\
rog lui Dumnezeu s\ ave]i un
pelerinaj care, prin ajutorul

Sfântului Ioan Botez\torul [i al
Sfântului Mare Mucenic Pante -
li mon, s\ v\ rezolve dac\ nu
toate, m\car parte din proble -
me le pe care le ave]i. V\ `m -
p\r t\[esc binecuvânt\rile P\ -
rin telui Mitropolit Teofan [i
arhiere[tile noastre binecuvân -
t\ri, dorindu-v\ ani mul]i [i
buni de la Dumnezeu, cu s\ n\ -
ta te [i pace”.

~n continuare, racla cu
sfintele moa[te adus\ de la
M\n\stirea Dur\u a fost purtat\
`n procesiune pe str\zile din
Piatra Neam], pe traseul Bi se -
rica „Sfântul Ioan” – Palatul
Co piilor – Biserica Precista I –
Ca sa de Cultur\ a Sindicatelor
– Consiliul Jude]ean Neam] –
Biserica „Sfântul Ioan – Dom -
nesc”.

Procesiune religioas\ la Piatra Neam], cu ocazia
s\rb\torii Na[terea Sf=ntului Ioan Botez\torul

Episcop-vicar al Arhie pis copiei
Ia[ilor, [i PS P\rinte Emi lian
Lovi[teanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râm ni cului. ~n
cuvântul de `nv\]\tur\, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a
explicat ce presupune a fi m\r tu -
risitor al credin]ei: „A fi m\rtu ri -
sitor al credin]ei nu `nseamn\ a
fi neap\rat [colit `n institu]ii te o -
logice, ci `nseamn\ a tr\i ade v\ -
rul de credin]\. ~nseamn\ a nu-]i
fi ru[ine de faptul c\ e[ti cre[tin,

`nseamn\ a `mplini porunca
Dom nului, a ]ine leg\tura cu Bi -
se rica, cu spovedania, cu Sfin te -
le Taine, cu postul [i, mai presus
de toate, cu rug\ciunea. A fi
m\r turisitor al credin]ei `nseam -
n\ a st\rui din toat\ puterea s\
r\mâi fidel familiei cu care te-a
binecuvântat Dumnezeu. Toto -
da t\, a fi m\rturisitor `nseamn\ [i
s\ mul]ume[ti lui Dumnezeu c\
te-ai n\scut pe p\mântul acesta
[i c\ ai fost botezat `n credin]a

ortodox\. Plinind aceste lucruri,
martor [i m\rturisitor al lui Hris -
tos te nume[ti”. ~n cadrul slujbei
arhiere[ti, IPS Mitropolit Teofan
l-a hirotonit pe monahul Longhin
Durnia]\, vie]uitor al M\n\stirii
Neam], `ntru iero dia con. ~n
finalul evenimentelor dedicate
hramului M\n\stirii Neam], a fost
s\vâr[it un tri sa ghi on pentru to]i
ctitorii m\n\stirii, cât [i pentru
eroii care s-au jertfit de-a lungul
anilor pentru ap\ rarea ]\rii.
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Pe 21 mai, de s\rb\toarea
Sfin]ilor ~mp\ra]i Con -
stan tin [i Elena, a avut

loc la Nem]i[or, comuna Vân\ -
tori – Neam], inaugurarea unui
monument `nchinat martirilor
c\zu]i pentru ap\rarea ]\rii `n cel
de-al Doilea R\zboi Mondial, a
c\rui schi]\ a fost gândit\ [i
desenat\ de p\rintele arhiman -
drit Justin Pârvu `n 2013. Slujba
de sfin]ire a monumentului ridi -
cat de Asocia]ia „~n Mun]ii
Neam ]ului” `mpreun\ cu eno ri -
a[ii Parohiei Nem]i[or a fost s\ -
vâr [it\ de IPS P\rinte Mitro polit
Teofan, `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi. Programul a
mai cuprins decernarea diplo me -
lor, plachetelor [i medaliilor
veteranilor de r\zboi, urma[ilor
eroilor neamului, precum [i
oficialit\]ilor locale [i centrale.

Monumentul de la Nem]i[or
se afl\ pe dealul Cojocaru, punc -
tul „Bobeuca“. La baza monu -
men tului se afl\ un osuar de 5×5
metri, unde vor fi depuse r\m\ [i -
]ele p\mânte[ti ale eroilor c\zu]i

`n aceast\ zon\, iar slujbele de
po menire se vor face `n exte ri -
orul monumentului. Dup\ esti -
m\ rile istoricilor [i speciali[tilor,
`n zona Nem]i[orului a fost cea
mai sângeroas\ [i cea mai mare
pier dere de r\zboi de pe te ri to -
riul României, urmat\ de cea de
la Oarba de Mure[. ~n zona
Nem ]i[orului [i-au dat via]a eroii
de la Regimentul 15 R\zboieni
din Piatra Neam], Batalionul 3 –
Vân\tori de Munte Târgu Neam],

Regimentul 8 [i 12 – C\l\ra[i din
Roman, Regimentul 25 – 26 Vas -
lui, Regimentul 17 Timi[oara,
Re gimentul 82 Infanterie Târgu
Mure[ [i mul]i locuitori din zona
frontului, al\turi de foarte mul]i
solda]i ru[i [i nem]i. Majoritatea
au murit ar[i de vii sau `n con -
di]ii foarte grele, mii de solda]i
nevinova]i [i pe care nu are cine
s\-i pomeneasc\ fiind `ngropa]i
`n gropi comune. 

Ca `n fiecare an, `n Duminica a doua dup\
Pa[ti, cunoscut\ sub numele de
„Duminica Tomei”, Biserica „Toma

Cozma”, vechi monument istoric al cet\]ii Ia[ului,
a `mbr\cat haine de s\rb\toare `ntru cinstirea
Sfântului Apostol Toma [i a m\rturiei sale despre
Hristos Cel ~nviat. Slujba Sfintei Liturghii a fost
s\vâr[it\ `n sobor condus de c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Dup\ Sfânta Liturghie,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a s\vâr[it
slujba de sfin]ire a stranei cu icoane, `n care au fost
a[ezate spre `nchinare dou\ fragmente din
moa[tele Sfântului Apostol Toma [i ale Sfintei Mare
Muceni]e Ecaterina, primite `n dar de la
Arhiepiscopia Atenei [i a ~ntregii Elade (Patriarhia
Greciei). Sfintele moa[te vor r\mâne `n
permanen]\ la Biserica  „Toma Cozma”, unde,
zilnic, `ncepând cu ora 18:00, se vor rosti acatiste
[i rug\ciuni, credincio[i de pretutindeni fiind
a[tepta]i s\ p\[easc\ pragul bisericii pentru a se
`nchina. ~n cadrul s\rb\torii hramului, a fost
organizat\ [i o expozi]ie de ou\ `ncondeiate, `n
care au fost expuse cele mai reu[ite ou\ [i au fost

oferite diplome [i alte surprize tuturor copiilor [i
tinerilor participan]i la Atelierul de `ncondeiat ou\,
organizat `n perioada Postului Mare de c\tre
Asocia]ia „Toma Cozma”, `n parteneriat cu
Prim\ria Ia[i.

S\rb\toare la Biserica „Toma Cozma” din Ia[i

Monument `nchinat eroilor la Nem]i[or
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Pe 29 mai, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi, a resfin]it

Biserica „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din localitatea ie[ean\ Recea,
comuna }ib\ne[ti.  La final, au fost
acordate [i distinc]ii de vrednicie tuturor
celor care au sprijinit zidirea bisericii, [i
a fost sfin]it a[ez\mântul social din
incint\. Totodat\, a fost s\vâr[it un
parastas pentru fostul paroh, preotul
Vasile Aron, care a trecut la cele ve[nice
`n anul 2015. Procesul de renovare a
bisericii din satul Recea a `nceput `n
prim\vara anului 2015, dup\ instalarea
ca preot suplinitor a p\rintelui Constantin
Rusu, de la Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” Tungujei, `n urma decesului
preotului paroh Vasile Aron. Au urmat
lucr\ri de consolidare [i reparare,
finalizate `n prim\vara acestui an cu
`mpodobirea l\ca[ului de cult cu obiecte
biserice[ti.

Biserica din Recea
a fost resfin]it\

Momente de aleas\ tr\ -
ire duhovniceasc\ `n
ora[ul Târgu Neam],

unde sute de credincio[i au fost
prezen]i pe 22 mai la resfin]irea
Bisericii „Sfântul Haralambie”.
Slujba de târnosire, succedat\ de
slujba Sfintei Liturghii, a fost
s\vâr[it\ de IPS P\rinte Mitro po -
lit Teofan `nconjurat de un sobor
de preo]i [i diaconi. La final, pr.
prof. Teoctist Caia, parohul Bise -
ricii „Sfântul Haralambie”, a pri -

mit din partea  IPS P\rinte Teofan
„Crucea Mol da v\“, cea mai
mare distinc]ie a Mitropoliei
Moldovei [i Buco vi nei, iar
p\rintele co-slujitor Marian Filip,
misionar protopo pesc, a fost
hirotesit iconom sta vrofor.
Totodat\, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei a mul ]u mit
enoria[ilor [i ctitorilor, ofe rind
distinc]ii de vrednicie tuturor
celor care au ajutat de-a lungul
timpului la lucr\rile de abilitare

[i restaurare. Biserica „Sfântul
Haralambie” din Târgu Neam] a
fost zidit\ `n perioada 1853-
1856, anul acesta `m pli nindu-se
160 de ani de la sfin ]i rea ei.
~ncepând cu anul 2012, la
parohia nem]ean\ au `nceput
lucr\ri necesare de consolidare
[i `nfrumuse]are a loca[ului de
cult, sub `ndrumarea [i coordo -
narea preotului paroh Teoctist
Caia [i a p\rintelui co-slujitor
Marian Filip. 

Biserica „Sf=ntul Haralambie” din ora[ul
T=rgu Neam] a fost resfin]it\ 

Pe 12 iunie, Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena“ – Chi[c\reni, Protopopiatul S\veni, a fost
sfin]it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. La finalul

slujbei arhiere[ti, a avut loc acordarea de distinc]ii din
partea Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei pentru preo]i
[i ctitori. Actualul paroh de la Chi[c\reni, pr. Vasile Viorel
Florea, cât [i preo]ii Ovidiu Cojocariu, Mihai Bendiac [i

Cristian Dumitra[ au primit hirotesia `ntru iconom.
Biserica din localitatea Chi[c\reni a fost construit\ `ntre
anii 2001-2015, preotul Ovidiu Cojocariu de la Parohia
Petricani fiind cel care a turnat piatra de temelie. Ulterior,
`ntre anii 2003-2011, prin osârdia preotului Mihai
Bendiac, paroh al comunit\]ii `n acea perioad\, s-a ridicat
sfântul loca[ `n form\ actual\. Lucr\rile au fost continuate
[i finalizate de p\rintele Viorel Vasile Florea, actualul
paroh de la Chi[c\reni.

Sfin]irea bisericii  din
Chi[c\reni
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Hot\r=rile Sf=ntului Sinod al

Bisericii Ortodoxe Rom=ne

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a
reunit `n [edin \ de lucru, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, `n zi-

lele de 6 [i 7 iunie, `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a
Patri arhal\.

Dintre hot\rârile luate de ierarhii Sfântului Sinod
men]ion\m:

– Canonizarea Mitropolitului Iacob Putneanul al
Moldovei (1750-1760), cu ziua de s\rb\torire la 15
mai [i a Cuvio[ilor Sila, Paisie [i Natan de la M\ -
n\s tirea Sih\stria Putnei, cu ziua de s\rb\torire la
16 mai;

– Identificarea unor noi modalit\]i de sus]inere a fa-
miliei, a tinerilor [i a comunit\]ilor parohiale s\race;

– Intensificarea educa]iei religioase a tineretului
ortodox `n eparhii, atât prin intermediul [colii, cât
[i prin activit\]i organizate de Biseric\;

– Aprobarea ini]ierii traducerii `n limbile en-
glez\, francez\, german\, italian\ [i spaniol\ a sluj-
bei Sfântului Botez [i a Sfintei Cununii, `n principal
`n folosul misiunii comunit\]ilor ortodoxe române
din afara grani]elor ]\rii;

– Organizarea unei parohii ortodoxe ucrainene
la Bucure[ti, `n componen]a Vicariatului Ortodox
Ucrainean din cadrul Patriarhiei Române;

– ia act de canonizarea, `n Biserica Ortodox\
Ru s\, a Arhiepiscopului SERAFIM (SOBOLEV) DE
BO GUCHAR [i de generalizarea cultului pentru 33
de sfin]i, s\rb\tori]i anterior ca sfin]i locali, [i apro -
b\ transmiterea la Departamentul Carte de Cult al
Editurilor Patriarhiei Romane a documentelor pri-
mite de la Patriarhia Moscovei `n vederea alc\tuirii
unui studiu referitor la respectivii sfin]i, care s\ fie
prezentat, ulterior, Sfântului Sinod. Sfin]ii Cuvio[i a
c\ror cinstire local\ a fost generalizat\ pentru `n -
trea  ga Biseric\ Rus\ prin decizia Sinodului Epis co -
pilor Bisericii Ortodoxe Ruse sunt: Sfântul Cuvios
Ale xan der Peresvet († 1380; s\rb\torit la 7/20 sep-
tembrie); Sfântul Cuvios Amfilohie de Pochaev (†
1971, s\rb\torit la 29 aprilie/12 mai); Sfântul Cu -
vios An drei Osluabia († 1380; s\rb\torit la 7/20 sep -
tembrie); Sfântul Cuvios ieroschimonah Aristotel
(Am vrosiev) al Moscovei († 1918; s\rb\torit la 24
august/6 septembrie); Sfântul Cuvios Varlaam de
Ser pu khov († 1377, s\rb\torit la 5/18 mai); Sfântul
Cu vi os Vassa al Pe[terii Pskov († 1473; s\rb\torit la
19 martie/1 aprilie); Sfântul Ierarh Ghenadie, Ar hi -
e pis  cop al Novgorodului († 1504; s\rb\torit la 4/17
decembrie); Sfântul Cuvios Gherasim  de Boldino
(† 1554; s\rb\torit la 1/14 mai); Sfântul Ierarh Ghe -
ron tie, Mitropolit al Moscovei [i al ~ntregii Rusii (†
1489; s\rb\torit la 28 mai/10 iunie); Sfânta Cuvi oas\
Dosifeia (Tyapkina), pustnic\ din Kiev († 1775; s\r b\ -
torit\ la 25 septembrie/8 octombrie); Dreptul pur -
t\tor de p\timiri Evgheni (Botkin), medic († 1918;
s\rb\torit la 4/17 iulie); Sfântul Cuvios Elisei de La -
vri [evo (cca †  1250; s\rb\torit la 23 octombrie/5

no  iembrie); Sfântul Ierarh Ioasaf (Skripi]in), Mi tro -
polit al Moscovei [i al ~ntregii Rusii († 1555; s\r b\ -
torit la 27 iulie/9 august); Sfântul Ierarh Iona (Po -
krov sky), Episcop de Hankou († 1925, s\rb\torit la
7/20 octombrie); Sfântul Cuvios Iona al Pe[terilor
Pskov (cca † 1480; s\rb\torit la 29 martie/11 apri-
lie); Sfântul Cuvios Corneliu de Kripeskoe († 1903;
s\r b\torit la 28 decembrie/10 ianuarie); Sfântul
Cuvios Corniliu dc Pereiaslav († 1693; s\rb\torit la
22 iulie/4 august); Sfântul Cuvios M\rturisitor Kuk -
[a de Odessa († 1964; s\rb\torit la 16/29 septem-
brie); Sfântul Cuvios Lavrentie de Cernigov (†
1950; s\rb\torit la 29 decembrie/11 ianuarie);
Sfântul Cu vios Leonida de Ust-Neduma († 1654;
s\rb\torit la 17/30 iulie); Sfântul Cuvios Marcu al
Pe[terilor Pskov († 1400; s\rb\torit la 29 martie/11
aprilie); Sfântul Cuvios Martin de Turov († 1150;
s\rb\torit la 27 iunie/10 iulie); Sfântul Ierarh Mina,
Episcop de Polo]k († 1116; s\rb\torit la 20 iunie/3
iulie); Sfân tul Cuvios Mucenic Mitrofan, presbiter,
[i mul]i mucenici care au suferit cu el la Pekin (†
1900; s\rb\torit la 10/23 iunie); Dreptul Pavel de
Taganrog († 1879; s\rb\torit la 10/23 martie); Sfân -
tul [i drept-credinciosul Prin] Rostislav (botezat
Mihai) de Smolensk († 1167; s\rb\torit la 14/27
martie); Sfântul Cuvios Simeon (Zelnin), ieroschi-
monah al Pe[terilor Pskov († 1960; s\rb\torit la
5/18 ianuarie [i 19 martie/1 aprilie); Sfântul Ierarh
Simeon, primul episcop de Tver († 1290; s\rb\torit
la 3/16 februarie); Sfântul Cuvios Simon de Soiga (†
1612; s\rb\torit la 24 noiembne/7 decembrie);
Sfân  ta Dreapt\ Prin]es\ Sofia de Slu]k († 1612; s\r -
b\torit\ la 19 martie/1 aprilie); Sfântul Cuvios Teofil
de Kiev, nebun dup\ Hristos († 1853; s\rb\torit la
28 octombrie/10 noiembrie); Sfântul Ierarh Filaret
(Am fiteatrov; Teodosius `n schim\), Mitropolit de
Kiev († 1857, s\rb\torit la 21 decembrie/3 ianua-
rie); Sfântul [i drept-credinciosul Prin] Iaroslav
~n]eleptul († 1054; s\rb\torit la 20 februarie/5 mar-
tie/4 mar tie `n anii bisec]i);

– Aprobarea componen]ei delega]iei Patriarhiei
Române pentru a participa la Sfântul [i Marele Si -
nod al Bisericii Ortodoxe (insula Creta – Grecia,
16-27 iunie 2016) [i a amendamentelor Sfântului
Si  nod al Bisericii Ortodoxe Române la textele pro-
puse pe agenda de lucru a Sinodului din Creta, pen-
tru o m\rturie comun\ de unitate `n credin]\ [i co-
responsabilitate pentru via]a [i misiunea Bisericii la
nivel panortodox. Sfântul Sinod `ndeamn\ clerul,
monahii [i credincio[ii mireni s\ sporeasc\ rug\ -
ciu nea pentru ca participan]ii la lucr\rile Sfântului
[i Marelui Sinod din Creta s\ exprime credin]a Bi -
se ricii celei Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Aposto -
leas c\ [i s\ promoveze comuniunea liturgic\ [i co-
operarea fr\]easc\ pentru misiunea ortodox\ `n lu-
mea de azi.
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m în aceste pagini deciziile mai importante 
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~n Permanen]a Consiliului
Epar hial Ia[i din 18 mai, ]i -
nând cont de programul de

sfin]iri [i de resfin]iri de biserici,
ca se sociale [i case parohiale, de
activitatea pastoral-misionar\ [i
administrativ-gospod\reasc\ [i
de propunerile `naintate de
p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea ran -
gurilor biserice[ti onorifice de
iconom [i iconom stavrofor
urm\ torilor preo]i: 

-  iconom: pr. Viorel Vasile
Flo rea, Parohia „Sfin]ii ~mp\ra]i

Constantin [i Elena” – Chi[ c\ -
reni, Protopopiatul S\veni; pr.
Ovi diu Cojocaru, pr. Mihai Ben -
diac, pr. Cristian Dumitra[ (fo[ti
preo]i parohi la Parohia „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” –
Chi[c\reni, Protopopiatul S\ -
veni); pr. Ioan Ciprian Pre lip -
cean, Parohia „Sfânta Cuvioas\
Parascheva” – Banu, com. Du -
me[ti, jud. Ia[i, Protopopiatul III
Ia[i; pr. Liviu Anton, Parohia
„Sfin ]ii Apostoli Petru [i Pavel” –
Pâng\ra]i Castel, com.  Pân g\ -
ra]i, jud. Neam], Protopopiatul

Piatra Neam];
- iconom stavrofor: pr. Vasile

Boca, Parohia „Sfântul Mare Mu -
ce nic Dumitru”, Protopopiatul
Hârl\u; pr. Eugen Ioan }\puc,
Parohia „~n\l]area Domnului” –
Po doleni I, Protopopiatul Roznov.

De asemenea a fost aprobat\
[i acordarea Crucii Arhi epis co -
pale „Sfântul Ierarh Dosoftei”
pentru clerici pr. Petru Ceobanu
de la Parohia „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel” – {endreni, com.
Fru  mu[ica, Protopopiatul Hâr -
l\u.

Acord\ri de ranguri biserice[ti

Material lemnos pentru
unit\]i de cult

Pe 11 [i 25 mai, Permanen]a Con si liu -
lui Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie ne-
cesitatea continu\rii unor lucr\ri de

con struc]ie [i repara]ie pentru câteva l\ca[uri
de cult, precum [i a furniz\rii lemnului de foc
necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au
resurse financiare suficiente [i nu `[i pot pro-
cura materialul lemnos. Prin urmare, a fost
aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru a -
nul 2016, a unei cantit\]i de 140 m.c. mate-
rial lemnos din care 108 m.c. lemn de foc [i
32 m.c. cherestea pentru 11 unit\]i de cult. 

Sprijin financiar pentru
unit\]i de cult

~n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului
Epar hial Ia[i din 18 [i 25 mai a fost aprobat\
acordarea unui ajutor financiar de 79.818 lei

pentru 6 de unit\]i de cult din Arhi epis copia
Ia[ilor, care au lucr\ri de `ntre]inere, repara]ii sau
de construc]ie, dup\ cum urmeaz\: M\n\stirea
Frumoasa, mun. Ia[i; M\n\stirea Bâr nova, com.
Bâr nova, jud. Ia[i; M\n\stirea Taz l\u, jud. Neam];
Parohia „Sfântul Prooroc Isaiia”, loc. Câr lig, com.
Popricani, jud. Ia[i; Capela „Sfântul  Apostol [i
Evanghelist Luca” din cadrul Spitalului Clinic „Dr.
C.I. Parhon”, mun. Ia[i; Parohia „Sfin ]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” – Brosc\u]i, Dorohoi.   

~n luna mai, Sectorul admi-
nistrativ-bisericesc al Arhie -
pis copiei Ia[ilor a efectuat

74 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 41 la Centrul
Epar hial Ia[i, 22 `n cadrul Proto -
popiatelor [i 11 la m\n\stiri. Din -
tre acestea, 22 au fost `ncadr\ri [i
numiri, 20 `ncet\ri ale contracte-

lor de munc\, 7 suspend\ri, 5 re-
veniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului,
1 transfer [i 19 modific\ri ale ra-
porturilor de munc\.

~n luna iunie, Sectorul admi -
nis  trativ-bisericesc al Arhie pis  co -
piei Ia[ilor a efectuat 72 opera -
]iuni de personal, dup\ cum ur-

meaz\: 31 la Centrul Eparhial
Ia[i, 29 `n cadrul Protopopiatelor
[i 12 la m\n\stiri. Dintre acestea,
31 au fost `ncadr\ri [i numiri, 11
`ncet\ri ale contractelor de mun -
c\, 6 suspend\ri, 10 reveniri la lo -
cul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului, [i 14 mo di -
 fic\ri ale raporturilor de munc\.

Opera]iuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor `n
lunile mai-iunie 2016
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La Academia Ortodox\ din Creta a avut loc,
`n perioada 16-27 iunie 2016, Sfântul [i
Marele Sinod Panortodox. Documentele

care au fost dezb\tute au fost elaborate `n cadrul
unor `ntruniri inter-ortodoxe `n ultimii 50 de ani [i
privesc rela]iile dintre Bisericile Ortodoxe `ntre ele
[i ale Ortodoxiei cu restul lumii cre[tine [i ne -
cre[tine.

Temele care au fost discutate [i aprobate de
Sinod sunt urm\toarele:

1. Misiunea Bisericii Ortodoxe `n lumea
contemporan\; 2. Diaspora Ortodox\; 3. Auto no -
mia [i Modul ei de proclamare; 4. Taina c\s\toriei
[i impedimentele la aceasta; 5. Importan]a postului
[i respectarea lui ast\zi; 6. Rela]iile Bisericii
Ortodoxe cu ansamblul lumii cre[tine.

Delega]ia Bisericii Ortodoxe Române  care a
participat la lucr\rile Sfântului [i Marelui Sinod al
Bisericii Ortodoxe a fost urm\toarea:

Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române;

~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul
Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei;

~naltpreasfin]itul P\rinte Lauren]iu, Arhiepiscopul
Sibiului [i Mitropolitul Ardealului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Andrei, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului [i Clujului [i Mitropolitul
Clujului, Maramure[ului [i S\lajului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei [i Mitropolitul Olteniei;

~naltpreasfin]itul P\rinte Ioan, Arhiepiscopul
Timi[oarei [i Mitropolitul Banatului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Iosif, Arhiepiscopul
Ortodox Român al Europei Occidentale [i
Mitropolitul Ortodox Român al Europei
Occidentale [i Meridionale;

~naltpreasfin]itul P\rinte Serafim, Arhiepiscopul
Ortodox Român al Germaniei, Austriei [i
Luxemburgului [i Mitropolitul Ortodox Român al
Germaniei, Europei Centrale [i de Nord;

~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul Târgovi[tei;

~naltpreasfin]itul P\rinte Irineu, Arhiepiscopul Alba
Iuliei;

~naltpreasfin]itul P\rinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul
Dun\rii de Jos;

~naltpreasfin]itul P\rinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului;

~naltpreasfin]itul P\rinte Nicolae, Arhiepiscopul
Ortodox Român al celor dou\ Americi;

Preasfin]itul P\rinte Sofronie, Episcopul Ortodox
Român al Oradiei;

Preasfin]itul P\rinte Nicodim, Episcopul
Severinului [i Strehaiei;

Preasfin]itul P\rinte Visarion, Episcopul Tulcii;
Preasfin]itul P\rinte Petroniu, Episcopul S\lajului;
Preasfin]itul P\rinte Siluan, Episcopul Ortodox

Român din Ungaria;
Preasfin]itul P\rinte Siluan, Episcopul Ortodox

Român al Italiei;
Preasfin]itul P\rinte Timotei, Episcopul Ortodox

Român al Spaniei [i Portugaliei;
Preasfin]itul P\rinte Macarie, Episcopul Ortodox

Român al Europei de Nord;
Preasfin]itul P\rinte Varlaam Ploie[teanul, Episcop-

vicar patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod;
Preasfin]itul P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-

vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Sf=ntul [i Marele Sinod Ortodox din Insula Creta

(18-27 iunie 2016)
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Enciclica Sf=ntului [i Marelui Sinod

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh,

C=ntare de mul]umire `n\l]\m Dumnezeului
`nchinat `n Treime, Celui Care ne-a `nvred -
nicit s\ ne `nt=lnim `mpreun\ `n zilele

Cincizecimii `n insula Creta, cea sfin]it\ de Apos to -
lul Neamurilor, Pavel, [i de ucenicul s\u, Tit, “ade -
v\  ratul fiu dup\ credin]a cea de ob[te” (Tit 1, 4),
[i, cu insuflarea Duhului Sf=nt, s\ `ncheiem lucr\ -
rile Sf=ntului [i Marelui Sinod al Bisericii noastre
Or todoxe, convocat de Sanctitatea Sa Bartolomeu,
Patriarhul Ecumenic, `n acord comun cu Prea feri ci -
]ii ~nt=ist\t\tori ai Preasfintelor Biserici Ortodoxe,
spre slava numelui S\u celui binecuv=ntat [i spre
binele poporului lui Dumnezeu [i al lumii `ntregi,
`mpreun\ m\rturisind cu dumnezeiescul Pavel:
„A[a s\ ne socoteasc\ pe noi fiecare om: ca slu ji -
tori ai lui Hristos [i ca iconomi ai tainelor lui Dum -
ne zeu” (1 Corinteni 4, 1).

Sf=ntul [i Marele Sinod al Bisericii celei Una,
Sf=nt\, Soborniceasc\ [i Apostolic\ reprezint\ o
m\rturie autentic\ a credin]ei `n Hristos Dum ne -
zeu-Omul, Fiul Unul-N\scut [i Cuv=ntul lui Dum -
ne zeu, Care, prin ~ntrupare, prin toat\ activita -
tea Sa pe p\m=nt, prin jertfa pe Cruce [i prin ~n vi -
erea Sa, L-a descoperit pe Dumnezeul `n Treime ca
iubire nem\rginit\. A[adar, cu o singur\ gur\ [i o
inim\ adres\m cuv=ntul „n\dejdii din noi” (1 Petru
3, 15) nu numai c\tre fiii Preasfintei noastre Bise -
rici, ci [i c\tre to]i oamenii, „celor de departe [i ce -
lor de aproape” (Efeseni 2, 17). „N\dejdea
noastr\” (1 Timotei 1, 1), M=ntuitorul lumii, S-a
descoperit „Dum nezeu cu noi” (Matei 1, 23) [i ca
Dumnezeu „pen tru noi” (Romani 8, 32), „Care
voie[te ca to]i oa  menii s\ se m=ntuiasc\ [i la
cuno[tin]a ade v\ rului s\ vin\” (1 Timotei 2, 4).

Vestind mila [i net\inuind binefacerea, cu nos -
c=nd cuvintele Domnului c\ „cerul [i p\m=ntul vor
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24,
35), cu „bucurie deplin\” (1 Ioan 1, 4), binevestim
cuv=ntul credin]ei, al n\dejdii [i al dragostei,
privind `nainte c\tre „ziua cea ne`nserat\, cea
continu\, cea f\r\ de sf=r[it” (Sf=ntul Vasile cel
Mare, Hexaimeron, II, PG 29, 52). Faptul c\
„cetatea noastr\ este `n ceruri” (Filipeni 3, 20), nu
contest\, ci `nt\re[te m\rturia noastr\ `n lume.

Prin aceasta, urm\m tradi]iei Apostolilor [i P\ -
rin ]ilor no[tri care L-au binevestit pe Hristos [i prin
tr\ irea m=ntuitoare a credin]ei Bisericii prin El, teo -
loghisind „pesc\re[te”, adic\ apostolic c\tre oa me -
nii de orice v=rst\, pentru a le transmite Evanghelia
libert\]ii „`ntru care Hristos ne-a f\cut liberi” (Ga la -
teni 5, 1). Biserica nu tr\ie[te pentru sine. Ea se
ofe r\ pentru `ntreaga omenire, pentru `n\l]area [i
`n noirea lumii `n ceruri noi [i p\m=nt nou (cf. Apo -

ca lipsa 21, 21). Astfel, ea ofer\ m\rturia evan ghe -
lic\ [i `mparte lumii darurile lui Dumnezeu: iu -
birea Sa, pacea, dreptatea, reconcilierea, puterea
~nvierii [i a[teptarea ve[niciei.

I. Biserica: Trupul lui Hristos, chipul Sfintei Treimi

1. Biserica cea Una, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i
Apostolic\ este o comuniune divino-uman\ dup\
chipul Sfintei Treimi, o pregustare [i vie]uire a celor
din urm\ `n Sf=nta Euharistie [i descoperire a slavei
lucrurilor viitoare, [i, ca o Cincizecime continu\,
es te un glas profetic net\cut `n lume, prezen]a [i
m\r  turia “~mp\r\]iei lui Dumnezeu, venind `ntru
putere” (Marcu 9, 1). Ca Trup al lui Hristos, Bi se ri -
ca “adun\” (Matei 23, 37) lumea la El, o trans fi gu -
reaz\ [i o adap\ cu „apa, curg\toare spre via]\
ve[ nic\” (Ioan 4, 14).

2. Urm=nd cuvintelor constituente ale Dom nu -
lui, ~ntemeietorul Bisericii, la Cina de Tain\ `m pre -
u n\ cu ucenicii S\i despre Taina Sfintei Euharistii,
tra di]ia apostolic\ [i patristic\ a subliniat caracterul
Bisericii ca „trup al lui Hristos” (Matei 26, 26; Mar -
cu 14, 22; Luca 22, 19; 1 Corinteni 10, 16-17; 11,
23-29), pun=nd-o `ntotdeauna `n leg\tur\ cu taina
`ntrup\rii Fiului [i Cuv=ntului lui Dumnezeu de la
Duhul Sf=nt [i din Maria Fecioara. ~n acest duh, `n -
tot deauna a fost subliniat\ leg\tura indisolubil\
at=t dintre `ntreaga tain\ a dumnezeie[tii iconomii
`n Hristos [i taina Bisericii, c=t [i dintre taina Bi se -
ri cii [i Taina Sfintei Euharistii, care este confirmat\
`n mod continuu `n via]a sacramental\ a Bisericii
prin lucrarea Duhului Sf=nt.

Biseri ca Ortodox\, fidel\ acestei tradi]ii apos to -
lice unanime [i experien]ei sacramentale, cons ti -
tuie continuarea autentic\ a Bisericii celei Una,
Sf=n t\, Soborniceasc\ [i Apostolic\, dup\ cum este
m\rturisit\ `n Simbolul de credin]\ [i confirmat\ de
`nv\]\tura P\rin]ilor Bisericii. Astfel, ea este
con[tient\ de marea ei responsabilitate nu numai
pentru tr\irea autentic\ a experien]ei sale de c\tre
trupul eclezial, ci [i pentru m\rturia credibil\ a
ade v\rului `naintea tuturor oamenilor.

3. Biserica Ortodox\, `n unitatea [i sobor ni -
citatea (n. trad. plenitudinea) ei, este Biserica Sinoa -
delor, `ncep=nd cu Sinodul Apostolic din Ierusalim
(Fap tele Apostolilor 15, 5-29) [i p=n\ ast\zi. Bi se ri -
ca `n sine este un Sinod, stabilit de Hristos [i c\l\u -
zit de Duhul Sf=nt, conform cuv=ntului apostolic:
„p\rutu-s-a Duhului Sf=nt [i nou\” (Faptele Apos to -
lilor 15, 28). Prin Sinoadele Ecumenice [i Locale,
Bi serica a binevestit [i bineveste[te taina Sfintei
Treimi, care s-a descoperit prin ~ntruparea Fiului [i
Cu v=ntului lui Dumnezeu. Lucrarea sinodal\ a
con ti nuat `n mod ne`ntrerupt `n istorie prin
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sinoadele ulterioare, de autoritate universal\, cum
sunt, spre exemplu, Marele Sinod convocat de
Marele Fotie, Patriarhul Constantinopolului (879-
880) [i Marile Sinoade convocate `n tim pul Sf=n tu -
lui Grigorie Palama (1341, 1351, 1368), prin care
s-a confirmat adev\rul de credin]\, `n special cu
pri vire la purcederea Duhului Sf=nt [i participarea
omului la energiile divine necreate. De asemenea,
[i prin Sfintele [i Marile Sinoade din Constanti no -
pol din anul 1484 pentru respingerea conci liu -
lui unionist de la Floren]a (1438-1439), cele din
anii 1638, 1642, 1672 [i 1691 pentru respingerea
`nv\ ]\turilor protestante, precum [i cel din 1872
pen tru condamnarea etnofiletismului ca erezie
ecle ziologic\.

4. Sfin]enia omului nu poate fi conceput\ `n afa -
ra trupului lui Hristos, „care este Biserica” (Efeseni
1, 23). Sfin]enia izvor\[te de la Cel ce este singurul
Sf=nt. Ea este participarea omului la sfin]enia lui
Dumnezeu `n „comuniunea sfin]ilor”, dup\ cum
este propov\duit\ `n ecfonisul rostit de preot `n
tim pul Sfintei Liturghii: „Sfintele sfin]ilor” [i `n r\s pun -
sul credincio[ilor: „Unul Sf=nt, Unul Domn, Iisus
Hristos, `ntru slava lui Dumnezeu Tat\l. Amin”. ~n
acest sens, Sf=ntul Chiril al Alexandriei subliniaz\
faptul c\ Hristos, „fiind Sf=nt prin fire, ca Dum ne -
zeu, (…) Se sfin]e[te pentru noi `n Sf=ntul Duh
(…). {i (Hristos) f\cea aceasta pentru noi, nu pen -
tru Sine, ci pentru ca de la El [i `ntru El, primind
pri mul `nceputul sfin]irii, harul sfin]irii s\ treac\
deci la tot neamul” (Comentariu la Evanghelia du -
p\ Ioan, 11, PG 74, 548).

Prin urmare, potrivit Sf=ntului Chiril, Hristos es -
te „persoana noastr\ comun\”, prin recapitularea
`ntregului neam omenesc `n umanitatea Sa proprie,
„c\ci noi to]i eram `n Hristos, [i omenescul comun
redob=nde[te via]a `n Persoana Lui” (Comentariu la
Evanghelia dup\ Ioan, 11, PG 73, 157-161), de
ace ea [i este singurul izvor de sfin]ire a omului `n
Duhul Sf=nt. ~n acest duh, sfin]enia este parti ci pa -
rea omului at=t la taina Bisericii, c=t [i la Sfintele ei
Taine, av=nd `n centru Sf=nta Euharistie, care este
„o jertf\ vie, sf=nt\, bine pl\cut\ lui Dumnezeu”
(Ro mani 12, 1). „Cine ne va desp\r]i pe noi de iu -
bi rea lui Hristos? Necazul, sau str=mtorarea, sau
pri goana, sau foametea, sau lipsa de `mbr\c\minte,
sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: Pentru
Tine suntem omor=]i toat\ ziua, socoti]i am fost ca
ni[te oi de junghiere. Dar `n toate acestea suntem
mai mult dec=t biruitori, prin Acela Care ne-a iubit”
(Ro mani 8, 35-37). Sfin]ii `ntrupeaz\ identitatea
eshatologic\ a Bisericii ca doxologie ve[nic\
`naintea tronului p\m=ntesc [i ceresc al
„~mp\ratului slavei” (Psalmul 23, 7), `nchipuind
~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

5. Biserica Ortodox\ Soborniceasc\ este alc\ -
tuit\ din paisprezece Biserici locale Autocefale, re -
cu noscute la nivel panortodox. Principiul auto ce -
faliei nu poate func]iona `n detrimentul princi piu -
lui sobornicit\]ii [i unit\]ii Bisericii. Prin urmare,
con sider\m c\ `nfiin]area Adun\rilor Episcopale `n

Diaspora Ortodox\, alc\tuite din to]i episcopii
recunoscu]i canonic din fiecare regiune, care con -
ti nu\ s\ fie sub jurisdic]iile lor canonice, de care
de pind ast\zi, reprezint\ un pas pozitiv `n vederea
or ganiz\rii lor canonice, iar func]ionarea acestor
Adun\ri asigur\ respectarea principiului ecle zio -
logic al sinodalit\]ii.

II. Misiunea Bisericii `n lume

6. Lucrarea apostolic\ [i propov\duirea Evan -
ghe liei, cunoscut\ ca misiune, stau la baza iden ti -
t\]ii Bisericii, ca p\strare [i respectare a poruncii
Dom nului: „Merg=nd `nv\]a]i toate neamurile”
(Matei 28, 19). Aceasta este suflarea de via]\, pe
ca re o insufl\ Biserica `n societatea uman\ [i care
`mbiserice[te lumea prin Bisericile locale nou-`n fi -
in ]ate de pretutindeni. ~n acest duh, credincio[ii or -
to doc[i sunt [i trebuie s\ fie apostoli ai lui Hris tos
`n lume. Aceast\ misiune trebuie s\ fie `ndeplinit\
nu agresiv, ci `n mod liber, cu iubire [i respect fa]\ de
identitatea cultural\ a oamenilor [i popoarelor. ~n
acest demers trebuie s\ participe toate Bisericile
Ortodoxe cu respectul cuvenit pentru ordinea ca -
no nic\.

Participarea la Sf=nta Euharistie este un izvor de
r=vn\ apostolic\ pentru evanghelizarea lumii. ~m -
p\rt\[indu-ne din Sf=nta Euharistie [i rug=ndu-ne
pentru lume `n adunare sf=nt\, suntem chema]i s\
con tinu\m „liturghia de dup\ Liturghie” [i s\ ofe -
rim m\rturia despre adev\rul de credin]\ `n fa]a lui
Dumnezeu [i a oamenilor, `mp\rt\[ind darurile lui
Dum nezeu cu `ntreaga omenire, ascult=nd de po -
runca clar\ a Domnului, dinaintea ~n\l]\rii Sale:
„{i ~mi ve]i fi Mie martori `n Ierusalim [i `n toat\ Iu -
deea [i `n Samaria [i p=n\ la marginea p\m=ntului”
(Faptele Apostolilor 1, 8). Cuvintele de dinaintea
Dum nezeie[tii ~mp\rt\[iri, „Se fr=nge [i Se `mparte
Mie lul lui Dumnezeu, Cel ce Se fr=nge [i nu Se
des parte, Cel ce Se m\n=nc\ pururea [i niciodat\
nu Se sf=r[e[te”, subliniaz\ faptul c\ Hristos, ca
„miel al lui Dumnezeu” (Ioan 1, 29) [i ca „p=ine a
vie]ii” (Ioan 6, 48), ni Se ofer\ ca Iubire ve[nic\,
unindu-ne cu Dumnezeu [i unul cu altul. Ne `n -
va]\ s\ `mp\r]im darurile lui Dumnezeu [i s\ ne
ofe rim pe noi `n[ine tuturor `ntr-un mod
asem\n\tor lui Hristos.

Via]a cre[tinilor este m\rturia de necon tes -
tat despre `nnoirea tuturor `n Hristos – „dac\ este
cineva `n Hristos, este f\ptur\ nou\; cele vechi au
trecut, iat\ toate s-au f\cut noi” (2 Corinteni 5, 17)
– [i chemarea tuturor oamenilor de a participa
personal `ntru libertate la via]a ve[nic\, la harul
Domnului nostru Iisus Hristos [i la iubirea lui
Dumnezeu Tat\l, pentru a experimenta comu ni -
unea Sf=ntului Duh `n Biseric\. „Taina m=ntuirii se
lu creaz\ numai `n cei ce vor, nu [i `n cei ce r\m=n
sub st\p=nirea care-i robe[te” (Sf=ntul Maxim M\r -
tu risitorul, Scurt\ t=lcuire a rug\ciunii Tat\l nostru,
PG 90, 880). Re-evanghelizarea poporului lui
Dum nezeu `n societ\]ile contemporane secu la -
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rizate, precum [i evanghelizarea celor care nu L-au
cunoscut `nc\ pe Hristos, reprezint\ datoria ne con -
tenit\ a Bisericii.

III. Familia: Icoana iubirii lui Hristos fa]\ de
Biseric\

7. Biserica Ortodox\ consider\ unirea indi so lu -
bil\ de iubire dintre b\rbat [i femeie „tain\ mare…
`n Hristos [i `n Biseric\” (Efeseni 5, 32), iar familia
ce rezult\ din aceasta, care constituie singura ga -
ran ]ie pentru na[terea [i cre[terea copiilor, `n con -
for mitate cu planul dumnezeie[tii iconomii, o con -
si der\ „mic\ biseric\” (Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur,
Comentariu la Epistola c\tre Efeseni, 20, PG 62,
143), oferindu-i sprijinul pastoral corespunz\tor.

Criza contemporan\ a c\s\toriei [i a familiei este
rezultatul crizei libert\]ii ca responsabilitate, al
restr=ngerii acesteia la o realizare de sine orientat\
spre pl\cere, al identific\rii ei cu mul]umirea de
sine individualist\, cu autosuficien]a [i autonomia,
[i al pierderii caracterului sacramental al unirii b\r -
batului cu femeia, precum [i al negli j\ rii etosului
jert felnic al iubirii. Societatea contemporan\ secu -
la rizat\ abordeaz\ c\s\toria prin criterii pur socio -
lo gice [i pragmatice, consider=nd-o o simpl\ form\
de rela]ionare, una dintre multe altele, toate aces tea
pretinz=nd dreptul egal la garanta re ins titu]io nal\.

C\s\toria este laboratorul vie]ii `n iubire, ali -
men  tat de Biseric\, [i darul inegalabil al harului lui
Dumnezeu. „M=na din `n\l]ime” a lui Dumnezeu,
„Cel ce une[te”, „este prezent\ nev\zut [i pe cei
ce se `nso]esc `i une[te” cu Hristos [i unul cu altul.
Cu nunile care se a[az\ pe capul mirelui [i cel al
miresei, `n timpul s\v=r[irii Tainei, fac trimitere
c\tre dimensiunea de jertf\ [i devotament de -
plin fa]\ de Dumnezeu [i a unuia fa]\ de altul. De
asemenea, fac referire la via]a ~mp\r\]iei lui Dum -
ne zeu, descoperind finalitatea eshatologic\ a tainei
iubirii.

8. Sf=ntul [i Marele Sinod se adreseaz\, cu iu -
bire [i aten]ie deosebit\, copiilor [i tuturor tinerilor.
~n mijlocul haosului defini]iilor contradictorii cu
privire la identitatea copil\riei, Preasf=nta noastr\
Bise ric\ subliniaz\ cuvintele Domnului: „De nu v\
ve]i `ntoarce [i nu ve]i fi precum pruncii, nu ve]i in -
tra `n `mp\r\]ia cerurilor” (Matei 18, 3) [i „Cine nu
va primi `mp\r\]ia lui Dumnezeu ca un prunc nu
va intra `n ea” (Luca 18, 17), precum [i toate cele
pe care le spune M=ntuitorul despre cei care `i
„`m piedic\” (Luca 18, 16) pe copii s\ se apropie de
El [i despre cei care „`i smintesc” (Matei 18, 6).

Biserica le ofer\ tinerilor nu doar „sprijin”, ci [i
„adev\rul” noii vie]i divino-umane `n Hristos. Ti -
nerii ortodoc[i trebuie s\ con[tientizeze c\ sunt
purt\tori ai tradi]iei seculare [i binecuv=ntate a
Bisericii Ortodoxe. ~n acela[i timp, ei sunt [i
continuatorii acestei tradi]ii, care vor p\zi plini de
curaj [i vor cultiva cu dinamism valorile ve[nice
ale Ortodoxiei pentru a oferi m\rturia cre[tin\
d\t\toare de via]\. Din r=ndul lor vor veni viitorii

slujitori ai Bisericii lui Hristos. A[adar, tinerii nu
sunt doar „viitorul” Bisericii, ci [i expresia activ\ a
vie]ii iubitoare de Dumnezeu [i de oameni a Bi se -
ricii `n prezent.

IV. Educa]ia `n Hristos

9. ~n zilele noastre, se observ\ noi tendin]e `n
domeniul form\rii [i educa]iei referitoare la con ]i -
nutul [i scopurile educa]iei, la abordarea v=rstei
co pil\riei, la rolul profesorului [i al elevului, pre -
cum [i al [colii contemporane. De vreme ce edu -
ca ]ia nu se refer\ doar la ceea ce este omul, ci [i la
ceea ce trebuie s\ fie [i la con]inutul respon sabi li -
t\]ii sale, este de la sine `n]eles c\ imaginea pe ca -
re o avem cu privire la om [i la sensul existen]ei
sale ne determin\ viziunea cu privire la educa]ia
sa. {i Biserica Ortodox\ este `ngrijorat\ profund de
sistemul educa]ional secularizat [i individualist
dominant ast\zi, care agaseaz\ genera]ia t=n\r\.

~n centrul grijii pastorale a Bisericii se afl\ o
edu ca]ie care urm\re[te nu doar cultivarea
intelectual\, ci [i edificarea [i dezvoltarea `ntregii
per soane umane ca fiin]\ psihosomatic\ [i spiri tua -
l\, `n conformitate cu principiul `ntreit: Dumnezeu,
om, lume. Prin cuv=ntul s\u catehetic, Biserica Or -
to dox\, cu mult\ grij\, cheam\ poporul lui Dum -
ne zeu [i, `n special, tinerii s\ participe con[tient [i
activ la via]a Bisericii, care cultiv\ `n ei „dorin]a
de s\v=r[it\” a vie]ii `n Hristos. Astfel, plenitudinea
cre[ tinilor afl\ un sprijin existen]ial `n comuniunea
divino-uman\ a Bisericii [i experimenteaz\ `n
aceasta perspectiva resurec]ional\ a `ndumnezeirii
prin har.

V. Biserica `n fa]a provoc\rilor contemporane

10. Biserica lui Hristos se confrunt\ ast\zi cu
ex presii extreme sau chiar provocatoare ale ideo lo -
giei seculariz\rii, prezente `n evolu]iile politice,
cul tu rale [i sociale. Un element de baz\ al ideo lo -
giei seculariz\rii a fost din totdeauna [i continu\ s\
fie p=n\ ast\zi deplina autonomizare a omului fa]\
de Hristos [i fa]\ de influen]a duhovniceasc\ a Bi -
sericii, prin identificarea arbitrar\ a Bisericii cu
con servatorismul, precum [i prin caracterizarea ei
ne fundamentat\ istoric drept un pretins impe di -
ment `n calea progresului [i dezvolt\rii. ~n socie t\ -
]ile secularizate contemporane, omul, `ndep\rtat
de Dumnezeu, identific\ libertatea sa [i sensul vie -
]ii sale cu autonomia absolut\ [i eliberarea de sco -
pul s\u ve[nic, av=nd ca rezultat o serie de ne`n]e -
le geri [i falsific\ri deliberate ale tradi]iei cre[tine.
Astfel, d\ruirea de sus a libert\]ii `n Hristos [i `na -
in tarea la „m\sura v=rstei deplin\t\]ii lui Hristos”
(Efe seni 4, 13) sunt considerate ca potrivnice ten -
din ]elor omului de m=ntuire proprie. Iubirea jert -
fel nic\ este apreciat\ ca fiind incompatibil\ cu in -
di vidualismul, `n timp ce caracterul ascetic al eto -
su lui cre[tin este considerat ca o provocare insu -
por tabil\ `n calea fericirii individului.
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Identificarea Bisericii cu conservatorismul,
incompatibil cu progresul civiliza]iei, este arbitrar\
[i inadecvat\, de vreme ce con[tiin]a identit\]ii po -
poarelor cre[tine poart\ amprenta de ne[ters a
contribu]iei diacronice a Bisericii, nu doar asupra
mo[ tenirii lor culturale, ci [i asupra dezvolt\rii s\ -
n\toase a civiliza]iei seculare `n general, de vreme
ce Dumnezeu l-a a[ezat pe om ca administrator
(ico nom) al crea]iei divine [i colaborator al S\u `n
lu me. ~n locul “omului-dumnezeu”, Biserica Orto -
dox\ `l a[az\ pe “Dumnezeu-Omul” ca m\sur\ ul -
tim\ a tuturor lucrurilor: “Nu vorbim de om `n -
dum nezeit, ci de Dumnezeu `ntrupat” (Sf=ntul Ioan
Damaschin, Expunere exact\ a credin]ei ortodoxe,
III, 2, PG 94, 988). Biserica descoper\ adev\rul
m=n tuitor al Dumnezeului-Om [i al Trupului S\u,
Biserica, drept loc [i mod al vie]ii `n libertate, ca
„]i nere a adev\rului `n iubire” (Efeseni 4, 15) [i ca
par ticipare, `nc\ de pe p\m=nt, la via]a lui Hristos
Cel `nviat. Caracterul divino-uman, „nu din lumea
aceasta” (Ioan 18, 36), al Bisericii, care hr\ne[te [i
c\l\uze[te prezen]a [i m\rturia ei „`n lume”, este
incompatibil cu orice mod de conformism al
Bisericii fa]\ de lume (Romani 12, 2).

11. Prin dezvoltarea contemporan\ a [tiin]elor [i
a tehnologiei, via]a noastr\ se schimb\ radical. Iar
ceea ce aduce schimbare `n via]a omului necesit\
dis cern\m=nt, pe de o parte, de vreme ce, pe l=ng\
be ne ficiile semnificative, cum sunt, de exemplu,
facilitarea vie]ii cotidiene, tratarea cu succes a u -
nor boli grave [i explorarea spa]ial\, ne confrun -
t\m, de asemenea, cu efectele negative ale pro gre -
sului [tiin]ific. Exist\ pericolul manipul\rii libert\]ii
umane, al folosirii omului ca simplu mijloc, al pier -
derii treptate a tradi]iilor valoroase, al amenin]\rii
sau chiar al distrugerii mediului `mprejur\tor.

Din nefericire, [tiin]a, prin `ns\[i natura ei, nu
dis pune de mijloacele necesare pentru prevenirea
[i rezolvarea multora dintre problemele pe care le
creeaz\ direct sau indirect. Cunoa[terea [tiin]ific\
nu motiveaz\ voin]a moral\ a omului, care, de[i
cu noa[te pericolele, continu\ s\ ac]ioneze ca [i
c=nd nu le-ar cunoa[te. R\spunsul la problemele
existen]iale [i morale importante ale omului, la
sensul ve[nic al vie]ii sale [i al lumii nu poate fi
oferit f\r\ o abordare spiritual\.

12. ~n epoca noastr\, este foarte r\sp=ndit
entuziasmul pentru evolu]iile impresionante din
domeniile biologiei, geneticii [i neurofiziologiei.
Este vorba de realiz\ri [tiin]ifice, ale c\ror aplicare
pe scar\ larg\ poate produce dileme serioase de
ordin antropologic [i moral. Utilizarea necontrolat\
a biotehnologiei la `nceputul, pe durata [i la sf=r [i -
tul vie]ii, pune `n pericol deplin\tatea autentic\ a
aces teia. Omul face experimente tot mai intens cu
propria sa natur\ `ntr-un mod extrem [i periculos.
Exis t\ pericolul transform\rii sale `ntr-o ma[in\ bi -
o logic\, `ntr-o unitate social\ impersonal\ sau `ntr-un
dispozitiv cu g=ndire controlat\.

Biserica Ortodox\ nu poate r\m=ne `n afa ra dis -
cu ]iilor cu privire la unele aspecte antropologice,

morale [i existen]iale at=t de importante. Ea se spri -
jin\ pe criterii `nv\]ate de Dumnezeu, descoperind
relevan]a antropologiei ortodoxe `n fa]a r\sturn\rii
contemporane a valorilor. Biserica noastr\ poate [i
trebuie s\ exprime `n lume con[tiin]a ei profetic\
`n Iisus Hristos, Care prin `ntrupare a luat asupra Sa
omul `ntreg [i reprezint\ Prototipul absolut al `n no -
irii neamului omenesc. Ea subliniaz\ sacra litatea
vie ]ii [i calitatea omului de persoan\, `nc\ din mo -
mentul conceperii. Dreptul la na[tere este primul
dintre drepturile omului. ~n calitate de comuniune
divino-uman\, `n care fiecare om reprezint\ o fi in -
]\ unic\, destinat\ pentru comuniunea personal\
cu Dumnezeu, Biserica se opune oric\rei tentative
de obiectivare a omului, de transformare a sa `ntr-o
can titate m\surabil\. Nu este permis nici unei des -
co periri [tiin]ifice s\ ating\ demnitatea omului [i
sco pul s\u divin. Omul nu este definit numai de
ge nele sale.

Pe aceast\ temelie se fundamenteaz\ bioetica
din punct de vedere ortodox. ~ntr-o epoc\ `n care
ima ginile despre om sunt conflictuale, bioetica or -
to dox\, spre deosebire de viziunile antropologice
seculare autonome [i reduc]ioniste, subliniaz\
crearea omului dup\ chipul [i asem\narea lui
Dum nezeu [i destinul s\u ve[nic. Astfel, ea con tri -
buie la `mbog\]irea dezbaterii filosofice [i [ti in ]i fi -
ce cu privire la aspectele bioetice prin antro po lo -
gia biblic\ [i experien]a spiritual\ a Ortodoxiei.

13. ~ntr-o societate global\, orientat\ c\tre „a
avea” [i c\tre individualism, Biserica Ortodox\ So -
bor niceasc\ eviden]iaz\ adev\rul vie]ii `n Hristos
[i conforme lui Hristos, concretizate `n mod liber
`n via]a cotidian\ a fiec\rui om prin lucr\rile sale
„p= n\ seara” (Psalmul 103, 23), prin care acesta
de vine `mpreun\-lucr\tor cu P\rintele cel ve[nic –
„`mpreun\-lucr\tori suntem cu Dumnezeu” (1 Co -
rin teni 3, 9) – [i cu Fiul S\u, „Tat\l Meu p=n\ a cum
lucreaz\ [i Eu lucrez” (Ioan 5, 17). Harul lui Dum -
 nezeu sfin]e[te prin Duhul Sf=nt lucr\rile m=inilor
omului, care `mpreun\-lucreaz\ cu Dumnezeu,
des coperind `n acestea afirmarea vie]ii [i a comu -
niu nii umane. Aici se `ncadreaz\ [i asceza cre[ ti -
n\, care se diferen]iaz\ fundamental de orice asce -
tism dualist, care `l `ndep\rteaz\ pe om de via]\ [i
de semeni. Asceza cre[tin\ [i `nfr=narea, care `l
lea g\ pe om de via]a sacramental\ a Bisericii, nu
pri vesc doar via]a monahal\, ci caracterizeaz\
via]a eclezial\ `n toate manifest\rile ei, ca m\rturie
tan gibil\ a prezen]ei duhului eshatologic `n vie ]u i -
rea binecuv=ntat\ a credincio[ilor.

14. R\d\cinile crizei ecologice sunt de ordin
spiritual [i moral, prezente `nl\untrul inimii fiec\rui
om. ~n ultimele secole, aceast\ criz\ a devenit mai
acut\ din cauza diferitelor diviziuni provocate de
pa ti mile omene[ti precum l\comia, avari]ia, ego is -
mul [i rapacitatea [i de consecin]ele lor asupra pla -
ne tei, cum este cazul schimb\rilor climatice, care
ame nin]\ `ntr-o m\sur\ tot mai mare mediul `ncon -
ju r\tor, „casa” noastr\ comun\. Ruptura rela]iei
din tre om [i crea]ie este o pervertire a utiliz\rii au -



Misiune [i dreapt\ credin]\ |

www.mmb.ro | 17

ten tice a crea]iei lui Dumnezeu. Abordarea proble -
mei ecologice pe baza principiilor tradi]iei cre[tine
necesit\ nu doar poc\in]\ pentru p\catul exploa t\ -
rii resurselor naturale ale planetei, adic\ o schim -
ba re fundamental\ a mentalit\]ii [i comporta men -
tu lui, ci [i ascetism, ca antidot al consumismului,
al diviniz\rii nevoilor [i al posesivit\]ii. Presupune,
de asemenea, marea noastr\ responsabilitate de a
transmite genera]iilor viitoare un mediu `ncon ju r\ -
tor viabil [i utilizarea acestuia dup\ voia [i binecu -
v=n tarea divin\. ~n Tainele Bisericii, este afirmat\
crea]ia, iar omul este `nt\rit s\ ac]ioneze ca admi -
nis trator (iconom), protector [i „preot” al crea]iei,
ofe rind-o Creatorului `n chip doxologic – „Ale Tale
din tru ale Tale, ]ie ~]i aducem de toate [i pentru
toa te” – [i cultiv=nd o rela]ie euharistic\ cu crea -
]ia. Aceast\ abordare evanghelic\ [i patristic\
ortodox\ ne atrage aten]ia [i asupra dimensiunilor
sociale [i a consecin]elor tragice ale distrugerii me -
diului `nconjur\tor.

VI. Biserica `n fa]a globaliz\rii, a fenomenelor
extreme de violen]\ [i migra]ie

15. Ideologia contemporan\ a globaliz\rii, care
este impus\ tacit [i se extinde rapid, provoac\ deja
[ocuri puternice `n economie [i societate la scar\
mondial\. Impunerea acesteia a creat noi forme de
exploatare sistematic\ [i de nedreptate social\, a
planificat neutralizarea treptat\ a impedimentelor
din partea tradi]iilor na]ionale, religioase, ideo lo gi -
ce, precum [i a altor tradi]ii. Aceasta deja a condus
la sl\birea sau chiar la degradarea total\ a reali z\ -
ri lor sociale, desigur, sub pretextul unei nevoi de
re construire a economiei mondiale, l\rgind, astfel,
distan]a dintre boga]i [i s\raci, dinamit=nd coe ziu -
nea social\ a popoarelor [i aliment=nd noi focare
de tensiune global\.

~mpotriva omogeniz\rii nivelatoare [i imper so -
na le promovat\ de globalizare, precum [i `mpo tri -
va extremelor na]ionalismului, Biserica Ortodox\
propune protejarea identit\]ii popoarelor [i `nt\ ri -
rea identit\]ii locale. Ca exemplu alternativ pentru
uni tatea umanit\]ii, ea propune organizarea articu -
la t\ a Bisericii pe baza egalit\]ii Bisericilor locale.
Biserica se opune amenin]\rii provocatoare asupra
omului contemporan [i a tradi]iilor culturale ale
po poarelor, pe care o implic\ globalizarea [i prin -
ci piul „autonomiei economice” sau al econo mis -
mu lui, adic\ autonomizarea economiei fa]\ de
nevoile vitale ale omului [i transformarea ei `ntr-un
scop `n sine. Biserica propune o economie viabil\,
fundamentat\ pe principiile evanghelice. Astfel,
c\l\uzit\ de cuv=ntul Domnului c\ „nu numai cu
p=ine va tr\i omul” (Luca 4, 4), Biserica nu core -
lea z\ progresul umanit\]ii doar cu cre[terea
nivelului de trai sau cu dezvoltarea economic\, `n
detrimentul valorilor duhovnice[ti.

16. Biserica nu se implic\ `n politic\ `n sensul
strict al cuv=ntului. ~ns\, ca grij\ purtat\ fa]\ de om
[i fa]\ de libertatea sa spiritual\, m\rturia ei este `n
mod esen]ial politic\. Cuv=ntul Bisericii a fost `n -
tot deauna distinct [i va r\m=ne mereu o interven]ie
benefic\ pentru binele omenirii. Bisericile Orto do -
xe locale sunt chemate ast\zi s\ cl\deasc\ o nou\
form\ de solidaritate constructiv\ cu statul secular
de drept, `n noul cadru al rela]iilor interna]ionale,
con form `nv\]\turii biblice: „Da]i Cezarului cele ce
sunt ale Cezarului [i lui Dumnezeu cele ce sunt ale
lui Dumnezeu” (Matei 22, 21). Solidaritatea aceas -
ta trebuie s\ p\streze identitatea specific\ at=t a Bi -
sericii, c=t [i a statului, [i s\ asigure cooperarea lor
onest\ pentru a proteja demnitatea unic\ a omului
[i drepturile sale care decurg din aceasta [i pentru
a asigura dreptatea social\.
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Drepturile omului se afl\ ast\zi `n centrul po li ti -
cii ca r\spuns la crizele [i revoltele sociale [i po -
litice actuale [i pentru protejarea libert\]ii indi vi -
du lui. Abordarea drepturilor omului de c\tre Bise -
ri ca Ortodox\ se centreaz\ pe pericolul reducerii
dreptului individual la individualism [i la o cultur\
a revendic\rii drepturilor. O astfel de pervertire
func ]ioneaz\ `n detrimentul con]inutului social al
libert\]ii, conduce la transformarea arbitrar\ a
drep turilor `n preten]ii la fericire [i la ridicarea la
rang de „valoare universal\” a identific\rii precare
a libert\]ii cu libertinajul individual, ceea ce sub -
mi neaz\ temeliile valorilor sociale, ale familiei, ale
reli giei, ale na]iunii, [i amenin]\ valorile morale
fun  damentale.

~n]elegerea ortodox\ a omului se opune, a[adar,
diviniz\rii arogante a omului [i a drepturilor lui,
precum [i `njosirii umilitoare a persoanei umane `n
vastele structuri economice, sociale, politice [i co -
mu nica]ionale contemporane. Tradi]ia Orto doxiei
este un izvor nesecat de adev\ruri fundamentale
pen tru om. Nimeni nu a cinstit omul [i nu s-a `n -
gri  jit de el precum au f\cut Hristos, Dumnezeu-
Omul, [i Biserica Sa. Un drept fundamental al o -
mu  lui este protejarea principiului libert\]ii re li -
gioase sub toate aspectele ei, [i anume, libertatea
con [tiin]ei, credin]ei, cultului [i a tuturor expre si -
ilor individuale sau colective ale libert\]ii reli gi oa -
se. Acestea includ [i dreptul fiec\rui credincios de
a-[i manifesta credin]a liber de orice interven]ie a
sta tului, precum [i libertatea pred\rii publice a re -
ligiei [i condi]iile de func]ionare a comunit\]ilor
religioase.

17. Ast\zi experiment\m o cre[tere a feno me -
nelor crude de violen]\ `n numele lui Dumnezeu.
Izbucnirea fundamentalismului `n s=nul comu ni t\ -
]i lor religioase risc\ s\ conduc\ la prevalen]a
ideii c\ fundamentalismul apar]ine esen]ei feno me -
nu lui religios. ~ns\ adev\rul este c\ funda men ta lis -
mul, ca „r=vn\, dar f\r\ cuno[tin]\” (Romani 10, 2)
re prezint\ expresia unei religiozit\]i morbide.
Cre[tinul adev\rat, dup\ modelul Domnului r\stig -
nit, se jertfe[te pe sine [i nu jertfe[te pe al]ii [i, de
aceea, este cel mai aspru critic al funda men ta lis -
mu lui de orice provenien]\. Dialogul interreligios
sincer contribuie la dezvoltarea `ncrederii reci pro -
ce, la promovarea p\cii [i reconcilierii. Biserica se
str\duie[te pentru ca „pacea de sus” s\ fie mai
sim ]it\ pe p\m=nt. Adev\rata pace nu se dob=n -
de[ te cu for]a armelor, ci doar prin intermediul dra -
gostei, care „nu caut\ ale sale” (1 Corinteni 13, 5).
Uleiul credin]ei trebuie folosit pentru a alina [i vin -
deca r\nile altora [i nu pentru a reaprinde noi
focare de ur\.

18. Biserica Ortodox\ urm\re[te cu durere [i ru -
g\ ciune [i ia act de marea criz\ umanitar\ con -
temporan\: proliferarea violen]ei [i a conflictelor
ar mate, persecutarea, exilarea [i uciderea mem bri -
lor minorit\]ilor religioase, expulzarea for]at\ a fa -
mi liilor din c\minele lor, tragedia traficului de per -
soane, `nc\lcarea drepturilor fundamentale ale per -

soa nelor [i ale popoarelor, convertirile for]ate. Ea
con damn\ categoric r\pirile, torturile [i execu]iile
atroce. Ea denun]\ distrugerea loca[urilor de cult, a
simbolurilor religioase [i a monumentelor cul tu rale.

Biserica Ortodox\ este preocupat\, `n mod deo -
se bit, de situa]ia cre[tinilor [i a altor minorit\]i et -
ni ce [i religioase persecutate `n Orientul Mijlociu.
Ea adreseaz\ un apel, mai ales, c\tre guvernele din
re giune, pentru protejarea popula]iilor cre[tine –
ortodoc[i, vechi orientali [i ceilal]i cre[tini – care
au supravie]uit `n leag\nul cre[tinismului. Cre[tinii
au tohtoni [i celelalte popula]ii au dreptul ina lie na -
bil de a r\m=ne `n ]\rile lor `n calitate de cet\]eni
cu drepturi egale.

Prin urmare, `i `ndemn\m pe to]i cei implica]i,
indiferent de convingerile lor religioase, s\ lucreze
pentru reconciliere [i pentru respectarea drep tu ri -
lor omului, `n special pentru protejarea darului di -
vin al vie]ii. Trebuie ca r\zboiul [i v\rs\rile de s=n -
ge s\ `nceteze, trebuie s\ domine dreptatea, pentru
a restaura pacea [i pentru a fi posibil\ `ntoarcerea
ce lor exila]i `n p\m=nturile lor str\mo[e[ti. Ne ru -
g\m pentru pace [i dreptate `n ]\rile Africii aflate
`n suferin]\ [i `n `ncercata Ucrain\. Repet\m mai
accentuat, `n cadrul Sinodului, apelul nostru c\tre
cei responsabili de a-i elibera pe cei doi arhierei
r\pi]i din Siria: Paul Yazigi [i Ioan Ibrahim. Ne ru -
g\m pentru eliberarea tuturor semenilor no[tri care
sunt lua]i ostatici sau se afl\ `n captivitate.

19. Problema actual\ a refugia]ilor [i migran]ilor,
mereu `n cre[tere din motive politice, economice
[i climatice, se afl\ `n centrul aten]iei mondiale.
Bi serica Ortodox\ s-a `ngrijit mereu [i se `ngrije[te
continuu de cei persecuta]i, de cei `n pericol [i `n
nevoi, baz=ndu-se pe cuvintele Domnului: „Fl\ -
m=nd am fost [i Mi-a]i dat s\ m\n=nc; `nsetat am
fost [i Mi-a]i dat s\ beau; str\in am fost [i M-a]i pri -
mit; gol am fost [i M-a]i `mbr\cat; bolnav am fost [i
M-a]i cercetat; `n temni]\ am fost [i a]i venit la Mi -
ne” (Matei 25, 35-36) [i „Adev\rat zic vou\, `n tru -
c=t a]i f\cut unuia dintr-ace[ti fra]i ai Mei, prea
mici, Mie Mi-a]i f\cut” (Matei 25, 40). ~n tot de cur -
sul istoriei, Biserica s-a aflat al\turi de cei „osteni]i
[i `mpov\ra]i” (Matei 11, 28). Activitatea filan tro pi -
c\ a Bisericii nu s-a limitat niciodat\ la facerea de
bi ne `n func]ie de circumstan]e fa]\ de cel `n nevoi
sau de cel suferind, ci a c\utat, mai degrab\, s\ eli -
mine cauzele care provoac\ problemele sociale.
„Lu crarea slujirii” Bisericii (Efeseni 4, 12) este re cu -
noscut\ de c\tre to]i.

Deci, mai `nt=i de toate, facem apel c\tre cei
ca re au puterea de a elimina cauzele producerii
crizei refugia]ilor s\ ia deciziile pozitive necesare.
Facem apel la autorit\]ile civile, la credincio[ii or -
to doc[i [i la ceilal]i cet\]eni ai ]\rilor `n care re fu -
gia]ii s-au retras [i continu\ s\ se retrag\ s\ le ofere
orice ajutor posibil, chiar [i din pu]inul lor.

VII. Biserica: m\rturisire `n dialog

20. Biserica manifest\ sensibilitate fa]\ de cei
care au `ntrerupt comuniunea cu ea [i interes fa]\
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de cei care nu `n]eleg glasul ei. Con[tient\ c\ ea
re prezint\ prezen]a vie a lui Hristos `n lume, Bi se -
ri ca transform\ iconomia dumnezeiasc\ `n fapte
con crete, prin toate mijloacele disponibile, pentru
a oferi o m\rturie vrednic\ de crezare a ade v\ ru -
lui, `n rigoarea (acrivia) credin]ei apostolice. ~n
acest spirit al `n]elegerii datoriei de a m\rturisi [i
de a oferi, Biserica Ortodox\ a atribuit `ntot dea una
o importan]\ major\ dialogului, `n special cu cre[ -
ti nii eterodoc[i. Prin intermediul acestui dialog,
restul lumii cre[tine cunoa[te mai bine Ortodoxia
[i autenticitatea tradi]iei ei. De asemenea, cu noa[ -
te c\ Biserica Ortodox\ nu a acceptat niciodat\
mi   ni malismul teologic [i nici nu a permis con tes ta -
rea tradi]iei dogmatice [i a etosului ei evanghelic.
Dialogurile intercre[tine func]ioneaz\ ca o opor tu -
ni tate pentru Ortodoxie de a-[i prezenta respectul
fa]\ de `nv\]\tura P\rin]ilor [i de a oferi o m\rturie
vrednic\ de crezare a tradi]iei autentice a Bisericii
celei Una, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i Apostolic\.
Dia logurile multilaterale purtate de Biserica Orto -
do x\ nu au `nsemnat, nu `nseamn\ [i nici nu vor
`n semna niciodat\ un compromis `n materie de
credin]\. Aceste dialoguri sunt o m\rturie despre
Ortodoxie, `ntemeiat\ pe mesajul evanghelic „ve -
ni]i [i vede]i” (Ioan 1, 46) c\ „Dumnezeu este
iubire” (1 Ioan 4, 8).

***

~n acest duh, Biserica Ortodox\ din `n trea ga
lume, fiind manifestarea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu
`n Hristos, tr\ie[te `ntreaga tain\ a dumnezeie[tii
iconomii `n via]a ei sacramental\, centrat\ `ntot -
dea una pe Sf=nta Euharistie, `n care ne ofer\ nu o
hran\ perisabil\ [i stric\cioas\, ci `nsu[i Trupul d\ -
t\ tor de via]\ al St\p=nului, „p=inea cea cereasc\”,
„care este leacul nemuririi [i doctorie pentru a nu
mu ri, ci a tr\i ve[nic `n Dumnezeu prin Iisus Hris -
tos, cur\]ire care dep\rteaz\ r\ul” (Sf=ntul Ignatie

Teoforul, Epistola c\tre Efe -
seni, XX, PG 5, 756). Sf=nta
Euharistie constituie nucleul
central al func]ion\rii sinodale
a trupului eclezial, precum [i
confirmarea autentic\ a
ortodoxiei credin]ei Bise ri cii,
dup\ cum propov\duie[te [i
Sf=ntul Irineu de Lyon:
„~nv\]\tura noastr\ este `n
acord cu Eu ha ris tia, iar Eu ha -
ris tia adevere[te `nv\]\tura
noastr\” (~m potriva ereziilor,
IV, 18, PG 7, 1028).

Vestind Evanghelia la toat\
lumea, dup\ po run ca Dom -
nului, „[i s\ se propov\du ias -
c\ `n numele S\u poc\in]a
spre iertarea p\catelor la
toate nea mu rile” (Luca 24,
47), avem datoria ca pe noi

`n[i ne [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\ lui
Hristos Dumnezeu s\ o d\m [i s\ ne iubim unii pe
al]ii, m\r turisind `ntr-un g=nd „pe Tat\l, pe Fiul [i
pe Sf=ntul Duh, Treimea cea deofiin]\ [i nedes p\r -
]it\”. Adres=nd acestea `n Sinod c\tre fiii Preasfin -
tei noastre Biserici Ortodoxe din `ntreaga lume,
pre cum [i `ntregii lumi, urm=nd Sfin]ilor P\rin]i [i
r=n du ielilor sinodale de a p\stra credin]a primit\
de la p\rin]ii no[tri [i de „a ne angaja `n facerea de
bine” `n via]a noastr\ cotidian\, cu n\dejdea
„`nvierii de ob[te”, sl\vim Dumnezeirea `n Trei
Ipostasuri cu c=n t\ri dumnezeie[ti: „P\rinte
Atot]iitorule [i Cu vinte [i Duhule, Fire ceea ce e[ti
una `n trei Ipos ta suri, mai presus de fiin]\ [i de
Dumnezeire. ~ntru Tine ne-am botezat [i pe Tine Te
bine cu v=n t\m `ntru to]i vecii” (Canonul Pa[tilor,
c=ntarea a 8-a).

† Bartolomeu al Constantinopolului, Pre[edinte
† Teodor al Alexandriei
† Teofil al Ierusalimului
† Irineu al Serbiei
† Daniel al Rom=niei
† Hrisostom al Noii Iustiniane [i al `ntregului Cipru
† Ieronim al Atenei [i al `ntregii Elade
† Sava al Var[oviei [i al `ntregii Polonii
† Anastasie al Tiranei [i al `ntregii Albanii
† Rastislav al Presovului, al ]inuturilor Cehe [i

Slovaciei
Delega]ia Patriarhiei Ecumenice
Delega]ia Patriarhiei Alexandriei
Delega]ia Patriarhiei Ierusalimului
Delega]ia Bisericii Serbiei
Delega]ia Bisericii Rom=niei
Delega]ia Bisericii Ciprului
Delega]ia Bisericii Greciei
Delega]ia Bisericii Poloniei
Delega]ia Bisericii Albaniei
Delega]ia Bisericii ]inuturilor Cehe [i Slovaciei
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{i `n acest an Asocia]ia
„Familia Tradi]ional\” din
Ia[i a organizat eveni -

men te deosebite destinate
copiilor [i p\rin]ilor. Tema „S\p -
t\ mânii pentru familie” a fost de
aceast\ dat\ „Familia tradi]io -
nal\ – un dar pentru umanitate”.
S\pt\mâna pentru familie a de -
bu tat pe 30 mai, cu primul ate -
lier, intitulat „Mama [i tat\l `n fa -
milia tradi]ional\“, moderat de
Cristina Elena Sturzu, trainer
autorizat CNFPA, manager [i
coordonator de proiecte `n ca -
drul Asocia]iei „Stelu]e pe p\ -
mânt“, coordonator [i mode ra tor
de activit\]i cu tineri [i copii `n
domeniul dezvolt\rii personale
[i al comunic\rii. ~n cadrul pri -
mitor oferit de Libr\ria C\rture[ti
din Palas Mall, participan]ii au
`mp\rt\[it temeri [i dorin]e
privind cre[terea copiilor lor [i
au con[tientizat `ncreng\tura de
roluri pe care ni le asum\m `n
via]a de zi cu zi, dinamica aces -
tora [i neputin]a omeneasc\ fi -
reas c\ de a le `mplini la cote
maxime. Urm\torul atelier, inti -
tu lat „Tat\l `n familia tradi]io -
nal\“, a avut loc pe 31 mai, tot
la Libr\ria C\rture[ti din Palas
Mall, fiind dedicat t\ticilor [i vi -
itorilor t\tici, avându-l ca mode -
ra tor pe diac. Sorin Adrian Miha -
la che. Pe 1 iunie a avut loc con -
ferin]a „Familia tradi]ional\, un
dar pentru umanitate“ sus]inut\
de doamna profesor Cristina Ga -
vri lu]\, `n sala Juventus a Cole -
giului „Sfântul Nicolae“ din Ia[i,
iar pe 3 iunie atelierul „Mama `n
familia tradi]ional\“, moderat de
Alina Elisabeta Silvestru,  dedicat
exclusiv femeilor, m\mici sau
viitoare m\mici.

„S\pt\mâna pentru Familie” s-a
`ncheiat pe 12 iunie cu „Mar [ul
pentru familie” prin care s-a
dorit s\ se afirme `nc\ o dat\ c\
familia `ntemeiat\ pe c\s\toria
`ntre un b\rbat [i o femeie re pre -
zint\ calea fireasc\ pentru dez -
voltarea armonioas\ [i s\n\toas\
a societ\]ii. Câteva mii de per -
soa ne din jude]ele Ia[i, Neam] [i

Boto[ani au participat `n Muni ci -
piul Ia[i la „Mar[ul pentru fami -
lie”, organizat de Asocia]ia „Fa -
milia Tradi]ional\” [i Departa -
men tul Pro Vita al Arhiepiscopiei
Ia[ilor. Tineri, p\rin]i, copii, bu -
nici, preo]i [i mireni, persoane
cu familii deja `ntemeiate sau
studen]i ]i tineri nec\s\tori]i au
parcurs traseul Copou – Univer -
sitatea „Al.I. Cuza” – Funda]ie –
Pia]a Unirii – Bulevardul tefan
cel Mare [i Sfânt. „Mar[ul pentru
familie” a ajuns `n acest an la
cea de-a III-a edi]ie. Tema sub
ca re s-a derulat acest eveniment
a fost „Sus]inem familia”. La fi -
nal, a avut loc un moment artis -
tic sus]inut de tineri [i copii din
Ia[i, precum [i de Ansamblul
„Doi na Carpa]ilor”.

S\pt\m=na pentru familie, la Ia[i



Misiune [i dreapt\ credin]\ |

www.mmb.ro | 21

Conferin]ele pastoral-
misionare din Arhie pis -
copia Ia[ilor au conti -

nuat pe 13 iunie, cu `ntâlnirea
preo]ilor din Protopopiatul Bo -
to[ani. ~n conformitate cu hot\ -
rârea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, prin care
anul acesta a fost declarat [i „An
omagial al educa]iei religioase a
tineretului cre[tin ortodox“, tema
conferin]ei a fost a[ezat\ sub
genericul „Preotul [i tân\rul, `m -
preun\ pe drumul c\tre Dum -
nezeu“. ~ntâlnirea a debutat cu
s\vâr[irea Sfintei Liturghii `n
Parohia „Sf. Dimitrie” din Boto -
[ani de c\tre IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan, `nconjurat de un
sobor de preo]i [i diaconi. Dup\
partea liturgic\, a avut loc, la
sediul Protoieriei, deschiderea
oficial\ a lucr\rilor conferin]ei.
Dup\ ce preo]ii participan]i au
vizionat un film cu r\spunsurile
mai multor tineri ie[eni la `ntre -
b\ri privind a[tept\rile lor din
partea clerului, a urmat prezen -
tarea tinerilor Sara Melniciuc,
student\ la Facultatea de Drept,
[i Alexandru Cu]uhan, student la
Facultatea de Inginerie Electric\,
care au `ncercat s\ r\spund\ la
`n treb\ri ca: „De ce am eu nevoie

ca tân\r de preot?”, „Ce a[tept\ri
au tinerii de la preo]i?”, „Care
este rolul tân\rului `n Biseric\?”
sau „De ce au nevoie preo]ii de
tineri?”. Expunerea a suscitat un
viu interes `n rândul auditoriului
[i a fost urmat\ de o serie de
`ntreb\ri [i dezbateri legate atât
de tema conferin]ei, cât [i de
preocup\ri conexe.

Pe 14 iunie, a venit rândul
pre o]ilor din Protopopiatul
S\veni s\ afle mai multe lucruri
despre ce doresc tinerii `n rela]ia
lor cu preotul din parohie.
~ntâlnirea a debutat cu s\vâr[irea
Sfintei Liturghii de un sobor de
preo]i [i diaconi, sub protia IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, `n
Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie”
din Vorniceni. Deschiderea ofi -
cial\ a lucr\rilor conferin]ei a
avut loc `n sala de festivit\]i a
{colii generale din localitate. ~n
deschidere, au vorbit IPS P\rinte
Teofan, p\rintele Ioan Puiu [i
p\rintele protopop Constantin
Macuc, dup\ care preo]ii par ti -
cipan]i au vizionat un film cu
r\spunsurile mai multor tineri
ie[eni la `ntreb\ri privind a[tep -
t\ rile lor din partea clerului. ~n
cadrul `ntâlnirii, IPS P\rinte Mi -
tro polit Teofan a amintit [i de

fap tul c\ ~ntâlnirea Interna]ional\
a Tineretului Ortodox va avea
loc la Ia[i `n luna septembrie a
anului 2017 [i c\ aceasta va
adu na `n capitala Moldovei
5000 de tineri, `ndemnând pre -
o]ii prezen]i s\ vad\ acest eve -
niment ca pe un prilej de a-i
apropia [i mai mult pe tinerii din
parohie de Biseric\.

Seria conferin]elor semestriale
preo]e[ti din Arhiepiscopia Ia [i -
lor a continuat pe 30 iunie cu
`ntâlnirea slujitorilor sfintelor
altare din Protopopiatul Târgu
Neam]. Evenimentul, ce s-a bu -
curat de prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, a debutat cu
s\vâr[irea  Sfintei Liturghii `n bi -
serica Parohiei „Sfin]ii ~mp\ra]i,
`ntocmai cu apostolii, Constantin
[i mama sa, Elena” – Netezi.
Conferin]a propriu-zis\, cu tema
„Preotul [i tân\rul `mpreun\ pe
drumul c\tre Dumnezeu“, s-a
desf\[urat tot `n biserica paro -
hial\ [i a durat mai bine de trei
ore. Preg\tirea conferin]ei se -
mes triale s-a organizat cu
ajutorul Departamentului de mi -
siu ne pentru tineret din Arhi e -
piscopia Ia[ilor, p\rintele coor -
do nator Nicodim Petre fiind pre -
zent la eveniment. 

Conferin]ele pastoral-misionare din

Arhiepiscopia Ia[ilor
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Patericul Mănăstirilor Nemţene
Arhim. Ioanichie Bălan

Rugăciunea vameșului.
Părinţii deșertului despre

îndreptarea omului
Pr. Joseph Lucas

Viaţa și opera teologică a lui
Grigorie al II-lea Cipriotul,

Patriarhul Constantinopolului
(cu traducerea integrală a tratatelor)

Jean - Claude Larchet

Trăind în creaţia lui Dumnezeu
Elizabeth Theokritoff

Teologia academică
și responsabilitatea ei

în misiunea Bisericii

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru
Gheronda Iosif Vatopedinul

Pe malul râului dumnezeiesc.
Însemnările unui ortodox (volumul II)

Serghei Nilus

Tărâmul celor vii
Arhimandritul Tihon

Urma Sfântului Apostol Andrei
Paul Gherasim, Petre Guran,

Marius Pandele

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Ascetism și antropologie
la Sfântul Irineu de Lyon
și Clement Alexandrinul

Pr. John Behr

– în și –mai iunie

Despre rânduiala fecioarelor
și dispreţuirea celor lumești

Sfântul Leandru, Arhiepiscopul Sevillei

Puterea Crucii. Povestiri creștine
Alexandru Lascarov-Moldovanu
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Poetul na]ional Mihai Eminescu a fost o -
ma giat pe 15 iunie, la Ipote[ti cu prilejul
`mplinirii a 127 de ani de când a plecat

din aceast\ lume. Manifest\rile culturale au de-
butat cu slujba Parastasului, s\vâr[it\ `n Biserica
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din incinta
Memorialului Ipote[ti. Rug\ciunile pentru ma-
rele poet, care a iubit neamul [i Biserica, pe care
a numit-o „mama poporului român“, au fost
`n\l ]ate de preotul Valentin Tincu, parohul de la
Ipote[ti, Protopopiatul Boto[ani. Pomenirea lui
Eminescu `n locurile unde acesta a copil\rit s-a
desf\[urat `n prezen]a numero[ilor invita]i, dar [i
a elevilor din jude]ul Boto[ani, iubitori ai operei
eminesciene. Cu acest prilej, s-au ]inut discur-

suri ce au comemorat personalitatea omului de
geniu – Eminescu, considerat de cititorii români
[i de critica literar\ postum\ drept cea mai im-
portant\ voce poetic\ din literatura român\.
Slujba Parastasului a fost urmat\ de ceremonia
depunerii de coroane la bustul poetului, iar apoi
elevii Liceului Pedagogic „Nicole Iorga“ din Bo -
to [ani au sus]inut un recital ce a cuprins versuri
din opera eminescian\. ~n cadrul manifest\rilor
din acest an, a fost deschis\ spre vizitare bise-
ricu]a familiei Eminovici, recent restaurat\. Lo -
ca [ul de `nchinare, datând de la `nceputul seco-
lului a XIX-lea, a fost cump\rat de Raluca Emi -
novici, devenind astfel altarul de rug\ciune al fa-
miliei.

„Teologie [i pedagogie. Identitate specific\ [i
responsabilitate comun\ `n actul educa]iei“

Rug\ciuni pentru Eminescu, la Ipote[ti

La Ia[i s-a derulat `n pe ri -
oada 12-14 mai cea de-a
IV-a edi]ie a Simpozio nu -

lui Interna]ional „Dumitru St\ ni -
loae“. Evenimentul a fost orga ni -
zat de Facultatea Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”
din Ia[i [i a avut tema „Teologie
[i pedagogie. Identitate specific\
[i responsabilitate comun\ `n
actul educa]iei“. Simpozionul a
fost inclus `n seria manifest\rilor
de dicate anului omagial al Edu -
ca]iei religioase a tineretului
cre[tin ortodox. Au fost prezen]i
peste 50 de invita]i din ]ar\ [i
str\in\tate, care au sus]inut
referate pe sec]iuni. Deschiderea
oficial\ a simpozionului a avut
loc `n Aula Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu”
din Ia[i. Prezent la deschiderea
simpozionului, IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan a adresat un cuvânt
de binecuvântare invita]ilor [i
organizatorilor evenimentului,
subliniind importan]a eveni men -
tului academic: „A[ dori s\ cred
c\ «Biserica [i {coala» nu au r\ -
mas doar un slogan valabil
pentru o situa]ie de pân\ acum
100-150 de ani. Poporul pe care
noi `ncerc\m a-l sluji nu are
nevoie de certuri `nchipuite `ntre
nevoile Bisericii [i ale {colii, ci

de valori spirituale [i intelectuale
care trebuie m\rturisite `mpre -
un\. A[a cum `n fiecare din noi
inima nu poate fi desp\r]it\ de
min te decât cu riscul unei schi -
zofrenii uciga[e, tot astfel nu
putem separa, `n via]a l\untric\,
credin]a de educa]ie. Tendin]e
precum eliminarea educa]iei
religioase [i a `nsemneleor cre[ -
tine din [coal\, coordonarea
tuturor elementelor educa]ionale
`n conformitate cu ideologia
«co rectitudinii politice», dimi -
nua rea, uneori pân\ la exclu de -
re, a rolului familiei din actul
edu ca]iei, insisten]a pentru in tro -
ducerea educa]iei sexuale `n
[coli sunt orient\ri cu conse cin ]e

dezastruoase pentru tân\rul de
ast\zi, responsabilul de mâine
pentru via]a politic\, economic\,
militar\ sau religioas\ a lumii.
St\ruin]a Bisericii pentru men ]i -
nerea `n cadrul actului educa ]io -
nal a referin]elor la Dumnezeu,
la Cartea sacr\ ca element ins pi -
rator `n pedagogie, nu se `nscrie
doar `n datoria de a propov\dui
Evanghelia Domnului Hristos. ~n
ecua]ie nu este inclus\ doar
perspectiva vie]ii ve[nice, cu
imensa importan]\ pe care o are
acest aspect, ci [i via]a p\mân -
tea n\ a omului. Este o chestiune
de libertate sau sclavie, de cul -
tura vie]ii sau a mor]ii, de dem -
nitate sau de dezumanizare”. 
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Str\jerii Cet\]ii,

edi]ia a II-a

~n perioada 27-29 mai, 150 de
tineri din Arhiepiscopia Ia[ilor s-au
`ntâlnit la Târgu Neam] `n cadrul

unui eveniment ce s-a intitulat „Str\jerii
Cet\]ii”. ~ntâlnirea, organizat\ de tinerii
din ATOR Târgu Neam], a avut ca tem\:
„Cine [i ce m\ ajut\ s\-mi `nving frica”.
Pe parcursul celor trei zile, prin dialog,
conferin]e [i ateliere de lucru, par ti ci -
pan]ii au `ncercat s\ identifice cauzele
fricii [i cum pot fi ele dep\[ite. ~ntâl -
nirea a fost [i un prilej de a realiza o in -
cur siune `n timp cu ajutorul tinerilor
str\jeri ai cet\]ii, care au preg\tit un
mo ment de dans medieval [i au pre -
zentat modalit\]ile de lupt\ [i armele
folosite `n r\zboaie. 

Pe 15 mai, ASCOR – fili a la Ia[i, a organizat la Cen -
trul de conferin]e Providen]a cea de-a doua edi]ie
a evenimentului intitulat „Stu den tul Ie[ean”, la

care au par ti cipat aproximativ 280 de stu den]i din Ia[i, dar
[i din alte ora[e din ]ar\, precum [i din Basarabia. Tema
acestei edi]ii a fost: „Studentul Ie[ean: `ncotro? Sunt /
Devin ceea ce `mi do resc”. Evenimentul a `nceput cu
Sfânta Liturghie, unde studen]ii participan]i au cântat [i s-au
rugat `mpreun\ cu p\rin]ii slujitori. Dup\ dumne ze iasca
Liturghie, a urmat o conferin]a sus]inut\ de p\rintele
arhiman drit Hrisostom R\d\[anu, con silierul educa]ional
al Arhie pis copiei Ia[ilor. Programul a continuat cu dou\
sesiuni de lucru pe grupe, la care studen]ii au avut
posibilitatea de a dis cu ta despre scopul vie]ii. Spre finalul
programului a urmat un moment artistic sus]inut de
voluntarii ie[eni [i de par ti ci pan]ii din Basarabia, dup\
care s-au conturat concluziile `n prezen]a tuturor
participan]ilor [i a moderatorilor.

“Studentul Ie[ean”, edi]ia a II-a

Momente de `mplinire sufleteasc\ au fost
tr\ite `mpreun\ de mii de studen]i pe
str\zile capitalei Moldovei. Pe 27 mai,

la ceas de sear\, tinerii celor cinci universit\]i de
stat din Ia[i au luat parte la tradi]ionalul Mar[ al
Ab solven]ilor. Cu steaguri [i `nsemne proprii
facult\]ilor [i specializ\rilor pe care le vor absolvi,
tinerii au transformat un eveniment special din
via]a lor `n unul al comunit\]ii. Pe traseul Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Bulevardul Carol I
– Aleea Grigore Ghica – Stadionul „Emil Ale -
xandrescu”, bucuria a fost la ea acas\. Prezent `n
mijlocul tinerilor, IPS P\rinte Mitropolit Teofan i-a
`ndemnat pe ace[tia la rug\ciune. Un moment
emo]ionant a fost cuprins `n rostirea, `ntr-un singur
glas, de c\tre un `ntreg stadion, a rug\ciunii Tat\l
nostru. ~n acest context, P\rintele
Mitropolit a amin tit cele trei
coordonate ale vie]ii care se re g\sesc
`n cererile fiec\ruia c\tre Dumnezeu:
„Zice]i «Amin», c\ci «Amin»
`nseamn\ s\ se `mpli neasc\ ceea ce
a]i cerut acum. Poate nu a]i fost prea
aten]i la cuvintele rug\ciunii, dar a]i
cerut `n mod special trei lucruri. L-a]i
recunoscut pe Dum nezeu ca Tat\ [i
v\ doresc acum, dup\ ce termina]i
facultatea [i merge]i `n via]\, `n cele
mai grele clipe pe care le ve]i avea [i
voi, cum le-am avut [i noi, s\-L

recunoa[te]i pe Dumnezeu ca Tat\ – [i toate se vor
rezolva. A]i mai cerut [i un al doilea lucru:
«Precum `n Cer, a[a [i pe p\mânt». Adic\ dori]i s\
ave]i o via]\ frumoas\, a[a cum este via]a `n cer.
Iar o via]\ frumoas\ pe p\mânt este ar\tat\ `n via]a
de familie. C\ci trei sunt `n Cer – Tat\l, Fiul [i
Duhul Sfânt, iar pe p\mânt trei sunt – tat\l, ma ma
[i copiii lor. Dac\ ve]i `nfiin]a o familie frumoas\,
[i s-o face]i cât mai devreme, ve]i sim]i frumuse]ea
Cerului aici, pe p\mânt. {i cea de-a treia cerere,
dar mi-e team\ c\ voi o c\uta]i mai `ntâi de toate:
«Pâinea noastr\ cea de toate zilele». Adic\ a]i
cerut s\ v\ realiza]i din punct de vedere material [i
din punct de vedere spiritual, [i sunt sigur c\
sunte]i de acord [i cu aceasta”.

O rug\ciune a unit un stadion –

Mar[ul Absolven]ilor la Ia[i
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La Parohia Dumitre[tii G\l\]ii din comuna
Schitu Duca, Protopopiatul III Ia[i,
jude]ul Ia[i, a avut loc pe 24 iunie,

Festivalul „Poezie `n glas de copil“, edi]ia a VI-a.
Manifestarea s-a bucurat de prezen]a a peste 50
de copii din cinci localit\]i ale jude]ului Ia[i:
Slobozia – Schitu Duca, Pocreaca, Doro[cani –
comuna Pope[ti, Holm – Podu Iloaiei,
Dumitre[tii G\l\]ii – Schitu Duca. Festivalul a
fost structurat pe dou\ categorii de vârst\:
categoria mic\ (6-11 ani) [i categoria mare (12-
15 ani). Premiile au fost oferite de pre[edintele
juriului, prof. Viorica Mânc\, fost director al
[colii din Dumitre[tii G\l\]ii [i formator a
nenum\rate genera]ii de copii. Marele trofeu al
concursului a fost câ[tigat de Petronela Peptu,
13 ani, din Parohia Dumitre[tii G\l\]ii, care a
interpretat poezia „Moartea c\prioarei” de
Nicolae Labi[, iar trofeul organizatorului a fost
câ[tigat de D\nu] Zalinc\, 8 ani, din Parohia
Doro[cani, care a recitat poezia „Mama” de
George Co[buc.

Pe 28 mai, Departamentul
de Misiune pentru Tine -
ret al Arhiepiscopiei Ia [i -

lor prin Asocia]ia Tineretul
Ortodox Român a organizat la
Centrul de Conferin]e Providen]a
un concurs de [ah, intitulat
„Tân\rul [ahist”, adresat tinerilor
din jude]ul Ia[i. Participan]ii,
copii [i tineri cu vârsta cuprins\
`ntre 12 [i 25 de ani, iubitori ai
sportului min]ii, dar [i iubitori de
competi]ie, au dat curs acestui
concurs, fiind prezen]i peste 120
de tineri. Concursul s-a desf\ -
[urat `n sistem elve]ian, cu [apte
reprize, iar dup\ pauza de mas\

participan]ii, organiza]i `n gru -
puri, au colaborat la scrierea
unui eseu cu titlul: „Via]a – un
joc de [ah”. Concursul a oferit
câ[tig\torilor [i premii, iar tuturor
participan]ilor o diplom\ sem -
nat\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. Premiul I la grupa mare
de vârst\, 19-25 ani a fost ob -
]inut de c\tre Emanuel Chifor, ur -
mat de Lopa[cu Matei cu pre -
miul II [i Curcan Marian, premiul
III. La categoria mic\ de vârst\,
12-18 ani, premiul I a fost ob]i -
nut de C\lin Alexandru, premiul
II de Acstine Matei [i premiul III
de Zubcu Vlad.

“T=n\rul [ahist” – edi]ia I, Ia[i

Festivalul “Poezie `n glas

de copil„, edi]ia a VI-a

Ziua de 26 iunie va r\mâne mereu `n
amintirea celor 60 de copii [i tineri din
parohiile Mesteac\n [i Vorona Mare din

Protopopiatul Boto[ani drept `nceputul unor noi
[i frumoase prietenii. Totul a `nceput la ini]iativa
p\rintelui paroh din Mesteac\n, pr. Ionu]
Simionic\, [i a unui grup de tineri din parohie,
care au dorit s\ cunoasc\ [i al]i copii de vârsta
lor. Cei care au r\spuns invita]iei lor au fost tinerii

din Parohia Vorona Mare, `ndruma]i de p\rintele
Olivian Sandu. Grupurile de copii s-au `ntâlnit `n
curtea bisericii din Mesteac\n [i apoi au pornit
`mpreun\ la drum spre p\durea din sat. Jocurile
au fost nemaipomenite [i mul]i au aflat c\ au
pasiuni comune. Copiii s-au `mp\r]it `n patru
echipe cu membri de toate vârstele, [i-au ales un
nume [i un salut pe care l-au prezentat celorlal]i.
Probele au fost diverse, antrenante, solicitante [i
amuzante. Ziua s-a `ncheiat cu un foc de tab\r\.
Tinerii s-au desp\r]it cu greu, dar cu promisiuni
de revedere. 

Cu Hristos `n vacan]\
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Pe 25 mai, IPS P\rinte
Mi tropolit Teofan, a a -
cor dat echipei de im -

ple mentare a proiectului „Alege
{coala!” distinc]ii de vrednicie
pentru munca depus\ `n pro -
iect, `ntr-o ceremonie organi za -
t\ la re[edin]a mitropolitan\.
Din luna martie pân\ `n luna
noiembrie a anului 2015, pen -
tru o perioad\ de 9 de luni,
Mitropolia Moldovei [i Buco vi -
nei, `n parteneriat cu Patriarhia
Român\, a derulat Proiectul
„Alege [coala”, `n 15 jude]e ale
]\rii, `n 4 regiuni de dezvoltare
– Nord-Est, Bucure[ti – Ilfov,

Sud Muntenia [i Sud-Est, din
mediul rural [i urban de la
nivelul `nv\]\mântului preuni -
ver sitar, cu preponderen]\ din
zone foste industrializate, `n
care rata [omajului dep\[e[te
cu 20% media existent\ la nivel
na]ional [i care sunt izolate,
lipsite de mijloace de comu ni -
ca]ii [i infrastructura este slab
dezvoltat\. S-a avut `n vedere
`nfiin]area, dezvoltarea [i con -
solidarea unei re]ele regionale
pentru `mbun\t\]irea educa]iei
prin `nfiin]area unui num\r de
50 de centre educa]ionale
inovative „Alege {coala”, `n
patru regiuni de dezvoltare, cu

o abordare preventiv\ prin fur -
nizarea serviciilor de consiliere
[i asisten]\ educa]ional\. O -
biec tivul general al Proiectului
„Alege {coala” l-a constituit
elaborarea [i implementarea
unui plan de ac]iune [i m\suri
la nivel multiregional pentru
pre venirea fenomenului de
p\r\sire timpurie a [colii, [i
men ]inerea `n sistemul de
educa]ie a persoanelor expuse
acestui risc, precum [i dez -
voltarea unor ac]iuni remedial
corective pen tru persoane care
au p\r\sit timpuriu [coala. 

Proiectul „Alege {coala”, 
`n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei

Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” din

Piatra-Neam] a serbat `mplinirea
a 20 de ani de la `nfiin]area
primei clase cu profil teologic de
nivel preuniversitar din muni -
cipiul de la poalele Pietricic\i.
Manifest\rile aniversare au
debutat pe 20 mai, cu sus]inerea
de referate, având ca tem\ prin -
cipal\ „Sfin]ii ~mp\ra]i Con stan -
tin [i Elena `n istoria cre[ti nis mu -
lui”, dup\ care a urmat lansarea
pe holurille Seminarului a expo -
zi ]iei de grafic\ [i pictur\ a ele -
vilor seminari[ti „Limbajul plas -
tic – Ra]iune [i sentiment”. Mo -
men tul culminant al anivers\rii a
fost pe 23 mai, când IPS Mitro -
polit P\rinte Teofan, al\turi de
soborul de p\rin]i profesori ai se -
minarului [i de p\rin]i absol -
ven]i, a s\vâr[it Sfânta Liturghie
la Biserica „Sfin]ii ~mp\ra]i Con -
stantin [i Elena”. La finalul Sfin -
tei Liturghii, Mitropolitul Mol do -
vei [i Bucovinei a dat citire
mesajului Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Orto -

doxe Române, cu prilejul ani ver -
s\rii a 20 de ani de la `nfiin]area
Seminarului Teologic Ortodox
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” din Piatra Neam], mesaj
in titulat „Dou\ decenii de acti -
vitate didactic\ [i misionar\”.

IPS P\rinte Mitropolit Teofan
i-a oferit p\rintelui director Dan-
Ovidiu Cojan distinc]ia „Crucea
Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar con -
du cerii Inspectoratului {colar

Jude]ean [i conducerii Prim\riei
Piatra Neam] distinc]ii de vred -
nicie. De asemenea, conducerea
Seminarului a oferit distinc]ii de
merit tuturor celor care au con -
tri buit la `nfiin]area [i dez vol -
tarea colii teologice de la Piatra
Neam]. Dup\ slujba arhiereasc\,
to]i cei prezen]i au vizitat {coala
Gimnazial\ Nr.1 din Piatra
Neam], viitoarea substructur\ a
Liceului Teologic Ortodox.

Seminarul Teologic din Piatra-Neam]
la ceas aniversar
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~n contextul „Anului oma -
gial al educa]iei religioase
a tineretului cre[tin [i

Anului comemorativ al Sfân tu -
lui Antim Ivireanul [i al tipo gra -
fiilor biserice[ti”, Seminarul
Teologic Boto[ani a ini]iat pro -
iectul sugestiv intitulat „Cartea
– trecut, prezent [i vi itor“, care
are ca scop realizarea unor
activit\]i `n cadrul unor parte -
neriate menite s\ deschid\
elevilor drumul spre carte.

Proiectul se deruleaz\ pe o pe -
ri oad\ de 6 luni (15 iunie 2016
– 15 ianuarie 2017), [i se bu cu -
r\ de sus]inerea mai multor
parteneri educa]ionali: Colegiul
„Sf. Nicolae“ – Ia[i, ISJ Boto -
[ani, Liceul Pedagogic „N. Ior -
ga“ [i Colegiul Tehnic „G.
Asachi“. 

Una din principalele acti -
vit\]i presupune o dona]ie de
carte româneasc\ pentru elevii
români de peste Prut. Prin

bun\voin]a elevilor seminari[ti
[i a celorlal]i liceeni, s-au strâns
deja `n jur de 700 de volume
de literatur\ român\, ce urmea -
z\ s\ ajung\ la M\ n\stirea Z\ -
bri ceni `n decursul lunii iulie.
S-a realizat [i o pagin\ web de -
di cat\ proiec tu lui. De ase me -
nea, va fi orga ni zat\ o vizit\ la
tipografie pen tru ca elevii s\
aib\ posi bi li tatea de a vedea
cum ia na[ tere o carte, res pec -
tiv un sim po zion.

Proiect educa]ional interna]ional: 
„Cartea – trecut, prezent [i viitor“

~n perioada martie-iunie, `n
contextul declar\rii de c\tre
Sfântul Sinod al Bisericii

Orto doxe Române a anului 2016
ca „An omagial al educa]iei
religioase a tineretului cre[tin
ortodox [i An comemorativ al
Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul [i al tipo gra filor bise ri -
ce[ti”, {coala Gimnazial\ Spe -
cial\ „Constantin P\unescu“ din
Ia[i a imple men tat [i organizat
concursul na ]io nal de folclor [i
tradi]ii, intitulat „Raze de lumin\
[i har, din inima mea c\tre inima
ta“, edi]ia a II-a. Concursul a fost
coor do nat de c\tre prof. dr.
Mariana Pop [i pr. prof. drd. An -
drei Mocanu. Proiectul s-a adre -
sat ele vi lor cu cerin]e educative
speciale din [colile speciale,
centrele de educa]ie incluziv\ [i
[colile integratoare din regiunea
Mol dovei, clasele 0-X, dar [i
cadrelor didactice care lucreaz\
cu ace[tia [i a constat `n orga ni -
zarea unui concurs literar-artistic
pe teme moral-religioase la care
au participat 245 de elevi cu ce -
rin]e educative speciale, integra]i
`n [coli speciale, centre de edu -
ca ]ie incluziv\ [i/sau [coli inte -
gratoare din jude]ele Mol dovei
Ia[i, Vaslui, Bac\u [i Neam], [i a
unei sesiuni de comunic\ri [i
referate pentru cadrele didactice,

`nsumând un num\r de peste
100 de profesori implica]i. Pro -
iectul a avut tema central\
„S\rb\torile cre[tine `n familie [i
comunitate – influen]e educative
decisive `n construirea identit\]ii
moral-religioase“ [i a fost organi -
zat pe dou\ sec]iuni, una adre -
sat\ elevilor, [i cealalt\, cadrelor
didactice. ~n urma juriz\rii con -
cur sului de c\tre comisia for -
mat\ din cadre didactice [i
voluntari ai Colegiului „Sfântul
Nicolae” al Mitropoliei Moldo -
vei [i Bucovinei, s-au acordat un
num\r de 72 de premii I, II, III,
men]iuni [i premii speciale, dar
[i premiul de excelen]\ al con -
cursului. La final, Mitropolia
Mol dovei [i Bucovinei, prin
Sectorul `nv\]\mânt, a acordat,
cu binecuvântarea IPS P\rinte

Mitropolit Teofan, premii con -
stând `n c\r]i [i materiale didac -
tice editate de c\tre Editura Do -
xologia, bucurând astfel fiecare
copil premiant. 

Partenerii proiectului „Raze
de lumin\ [i har, din inima mea
c\tre inima ta“ au fost Inspec -
toratul {colar al Jude]ului Ia[i,
Mitropolia Moldovei [i Buco vi -
nei – Sectorul `nv\]\mânt, Paro -
hia „Schimbarea la Fa]\“ –
Cucuteni, Centrul {colar de Edu -
ca ]ie Incluziv\ „C. Pufan“ – Vas -
lui, Centrul {colar pentru Edu ca -
]ie Incluziv\ Târgu Neam], Liceul
de Arte „V. Brauner“ – Piatra
Neam], Liceul Special „Mol do -
va“ – Târgu Frumos, Colegiul
Tehnic „Ion Holban“ – Ia[i, Cen -
trul de Educa]ie Incluziv\ Nr. 2
Com\ne[ti, jud. Bac\u.

„Raze de lumin\ [i har, din inima mea
c\tre inima ta“
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~n cursul zilei de 2 iunie, un
e li copter apar]inând SMURD
Ia[i s-a pr\bu[it `n Repu bli -

ca Moldova, `n timpul unei ac -
]iuni de salvare. Aceasta a fost a
do ua tragedie de acest gen din
ul timii 10 ani la SMURD Ia[i.
Asis tentul medical Gabriel San -
du [i pilotul Doru Gavril au fost
`n mormânta]i pe 5 iunie, la Ci -
mitirul „Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pa vel”, iar medicul Mihaela Du -
mea – la „Cimitirul Buna Vestire”
din Ia[i. Cel de-al patrulea mem -
bru al echipajului SMURD Ia[i
care [i-a pierdut via]a `n misiu -
ne, pilotul Voicu {ocae, a fost
dus la Bac\u, unde se afl\ fa mi -
lia sa. Pentru cei trei eroi din
Ia[i, slujba de `nmormântare a
fost s\vâr[it\ la biserica Spi ta -
lului „Sfântul Spiridon” din Ia[i.
Al\turi de familiile victimelor, de
colegi, prieteni, studen]i, pa ci -
en]i [i simpli cet\]eni, la slujb\
au participat [i medicul Diana
Cimpoe[u, coordonatorul SMURD
Ia[i, secretarul de stat Raed Ara -
fat, precum [i alte oficialit\]i. Ra -
ed Arafat, secretar de stat `n ca -
drul Ministerului de Interne, a `n -
mâ nat familiilor `ndoliate, din
par tea pre[edintelui României,
de cretele de decorare post mor -
tem: „{tiu c\ aceste decora]ii
sunt doar simbolice, dar le vor
aduce aminte copiilor lor c\ au
fost [i sunt [i r\mân eroi”. 

IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
transmis un mesaj de condo le -
an]e la `nmormântarea celor pa -
tru eroi SMURD:

„~ndurerate familii,
~ndoliat\ adunare,
Am primit cu mult\ durere

vestea c\, `n timpul unei misiuni
de salvare, un elicopter SMURD
s-a pr\bu[it `n Republica Mol do -
va, `n dup\-amiaza zilei de joi, 2
iunie, curmând firul vie]ii p\ mân -
 te[ti a patru membri ai echi pa -
jului: medicul Mihaela Du mea,
asistentul medical principal
Adrian-Gabriel Sandu, coman do -
rul Ilie Doru Gavril [i c\pitan-co -
mandorul Constantin Voicu {ocae.

Este al doilea eveniment tra gic
de acest gen pentru SMURD Ia[i,
dup\ cel din ia nua rie 2006. Cu
siguran]\, cei care acum câteva
zile [i-au dat su fle tul `n mâinile
lui Dumnezeu [tiau despre
riscurile pe care le presupune
misiunea lor. Erau pe deplin
con[tien]i c\ activitatea lor nu
era o meserie ca oricare alta [i
c\ nu se pot salva vie]i o me ne[ti
pe calea aerului f\r\ a-]i risca
propria via]\. Fapta lor cu -
rajoas\, punerea lor `n slujba se -
me nilor afla]i `n mare suferin]\
sau chiar `n pericol de moarte `i
`n drept\]e[te s\ fie numi]i nu
doar eroi, ci cu adev\rat `m pli ni -
tori ai celei mai `nalte `nv\]\turi
a Mântuitorului Iisus Hristos, Ca -
re ne spune: «Aceasta este po -
run ca Mea: s\ v\ iubi]i unul pe
altul, precum v-am iubit Eu. Mai
mare dragoste decât aceasta
nimeni nu are, ca sufletul lui s\
[i-l pun\ pentru prietenii s\i»
(Ioan 15, 12-13). Cu adev\rat,
cei care-[i asum\ o misiune pre -
cum cea a acestor patru eroi, nu
o pot face având doar motiva]ii
financiare sau profesionale. Ni -
meni nu poate fi `nduplecat s\-[i
asume un asemenea risc dac\ nu
are o inim\ jertfelnic\, o dis po -
nibilitate de a pune via]a se me -
nului s\u mai presus de propria-i
via]\. Despre dragoste este vorba
aici, mai `ntâi [i dincolo de toa -
te. Iar o astfel de dragoste nu
poa te s\ moar\ sau s\ fie biruit\,
chiar dac\, temporar, cei `nsu fle -
]i]i de ea nu mai sunt fizic pentru
noi. Ei nu mai sunt printre noi,
dar faptele lor r\mân `n ve[nicie;
ei nu ne mai bucur\ cu prezen]a
lor, dar dragostea pentru ei este
mai puternic\ `n inimile celor
ca re i-au cunoscut.

E un moment greu acum pen -
tru to]i cei de fa]\, un moment
de cump\n\ pentru cei din fa mi -
liile celor patru eroi, ca [i pentru
to]i cei care i-au cunoscut `nde a -
proape. Dup\ tragica zi de 2 iu -
nie, nimic nu va mai fi la fel.
Mul te vie]i vor fi schimbate,

mul te inimi nemângâiate... Dar
s\ avem mereu `n minte un cu -
vânt pe care ni-l spune Sfântul
Apostol Pavel: «S\ nu v\ `ntris -
ta]i ca ceilal]i, care nu au n\ dej -
de, pentru c\, de credem c\ Iisus
a murit [i a `nviat, tot a[a credem
c\ Dumnezeu, pe cei adormi]i
`ntru Iisus, `i va aduce `mpreun\
cu El» (I Tesaloniceni 4, 13-14).

Biserica – cler [i credincio[i –
`i pomene[te cu n\dejde pe cei
patru, pentru c\ ei, prin moartea
lor jertfelnic\, sunt precum gr\ -
un tele de grâu care, «când cade
`n p\mânt» [i moare «aduce
mul t\ road\» (Ioan 12, 24). ~i po -
me nim cu numele lor de botez
pentru c\, prin Botez, omul
moa re acestei lumi [i `nvie `n
realitatea ~mp\r\]iei cerurilor.
Orice moarte con]ine promisiu -
nea `nvierii, atâta vreme cât ea
are p\rt\[ie cu moartea lui
Hristos Cel R\stignit [i ~nviat.
~ncât, ne rug\m ca Domnul Dum -
 nezeu s\ primeasc\ [i s\ odih -
neas c\ `n ~mp\r\]ia Sa sufletele
robilor S\i: Mihaela, Adrian-
Gabriel, Ilie Doru [i Constantin
Voicu. Pomenirea lor s\ fie din
neam `n neam [i jertfa lor s\ nu
fie uitat\ niciodat\.

Hristos a `nviat!”
To]i cei prezen]i la slujba de

`nmormântare [i to]i cei care au
fost `n rug\ciune al\turi de eroi
s-au rugat ca Dumnezeu s\ pri -
meas c\ [i s\ odihneasc\ `n ~m -
p\ r\]ia Sa sufletele robilor S\i:
Mihaela, Adrian-Gabriel, Ilie Do -
ru [i Constantin Voicu. Pomeni -
rea lor s\ fie din neam `n neam
[i jertfa lor s\ nu fie uitat\
niciodat\.

Cei patru eroi ai SMURD Ia[i au
fost `nmorm=nta]i
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La ini]iativa IPS P\rinte Ci -
pri an, Arhiepiscopul Bu -
z\ ului [i Vrancei, [i cu bi -

ne cuvântarea IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan, la M\n\stirea Aga -
pia din jude]ul Neam] a fost
oma giat pe 11 iunie, Mitropolitul
Irineu Mih\lcescu. Sfânta Litur -
ghie a fost s\vâr[it\ de IPS Pi -
men, Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, `mpreun\ cu IPS
P\rinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului [i Bac\ului, cu IPS
P\rinte Arhiepiscop Ciprian, cu
IPS P\rinte Casian, Arhiepis co -
pul Dun\rii de Jos, [i cu PS
Episcop-vicar Calinic Boto[\ nea -
nul. 

Dup\ slujba parastasului, IPS
P\rinte Ciprian a atras aten]ia c\
personalitatea ierarhului co me -
morat a fost trecut\ cu vederea,
de[i a marcat Biserica Ortodox\
Român\ prin scrierile sale de
Teologie Dogmatic\: „Mitro po li -
tul Irineu s-a impus ca un mare
om de cultur\ [i ca teolog, din
ope rele sale având s\ se inspire

pro fesorii de la facult\]ile de teo -
lo gie din ]ara noastr\. Ne-am
gân dit c\ este bine s\ ne rug\m
pentru astfel de oameni, `nde pli -
nindu-ne `ndatoririle de con[ti in -
]\. Este bine s\ cercet\m mai
mult trecutul `nainta[ilor no[tri,
s\ ne hr\nim sufletele din cuvin -

tele lor de `nv\]\tur\, s\ ana li -
z\m cu `n]elepciune faptele tre -
cutului, interpretându-le `n con -
tex  tul epocii `n care a tr\it o
anu mit\ persoan\. S\ re]inem
me reu ceea ce au f\cut bun pen -
tru neam, pentru ]ar\ [i pentru
Biseric\”.

Credincio[i din `ntreaga
]ar\ au participat pe 11
iunie, la M\n\stirea Pe -

tru Vod\ din jude]ul Neam], la
slujba parastasului, s\vâr[it\ pen -
tru vrednicul de pomenire arhi -
man drit Justin Pârvu, cu prilejul
`mplinirii a trei ani de la trecerea
la cele ve[nice. Slujba a fost s\ -
vâr [it\ de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan [i de PS P\rinte Andrei,
Episcopul Covasnei [i Harghitei,
`nconjura]i de un sobor de preo]i
[i diaconi. Pomenirea marelui
du hovnic, fost stare] al M\n\stirii
Petru Vod\, a fost precedat\ de
s\vâr[irea Sfintei Liturghii ar hi e -
re[ti. ~n cuvântul adresat credin -
cio [ilor prezen]i, Mitropolitul
Mol dovei [i Bucovinei a subli ni -
at faptul c\ principalul aspect
care i-a c\l\uzit via]a P\rintelui

Jus tin Pârvu a fost credin]a `n
Dum nezeu: „P\rintele Justin a
`ncercat, [i cu mila Domnului a
re u[it, s\ se `nscrie `n linia
autentic\ l\sat\ omenirii de
Domnul Hristos: «Crede]i Mie».
Nu a fost un alt cuvânt care s\
cu prind\ fiin]a p\rintelui mai
adânc [i mai `nalt, mai cuprin z\ -
tor [i mai autentic, decât cel le -
gat de credin]a `n Hristos, Mân -
tu itorul lumii. P\rintele Justin
avea con[tiin]a c\ manifestarea
cre din]ei se arat\, `n mod special,
`n trei st\ri, `n trei locuri sacre: `n
Biseric\, `n familie [i `n neam.
Spunea p\rintele c\ fiecare om
este dator s\-[i m\rturiseasc\
credin]a, [i mai spunea p\rintele
c\ po]i s\-]i m\rturise[ti ade v\ ra -
ta credin]\ [i pe Dumnezeu – [i
t\când din gur\, doar rugându-te

cu t\rie `n gând; dar cu o singur\
condi]ie – s\ te `mpotrive[ti du -
hu lui lumesc, s\ te `mpotrive[ti
duhului antihristic [i s\ nu te
ames teci niciodat\ cu ele”.

Pe parcursul `ntregii zile, sute
de credincio[i au venit la M\ n\s -
tirea Petru Vod\ [i s-au `nchinat
la mormântul P\rintelui Justin
Pâr vu, vizitând [i chilia marelui
duhovnic.

Mitropolitul Irineu Mih\lcescu, pomenit la
M\n\stirea Agapia

Trei ani de la trecerea la cele
ve[nice a p\rintelui Justin P=rvu
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~naltpreasfin]itul P\rinte
Teofan, Mitropolitul Mol do -
vei [i Bucovinei, a aflat cu

durere vestea despre accidentul
rutier petrecut `n jude]ul Bra[ov,
`n care [i-au pierdut via]a patru
persoane, [i care a adus traume
de diferite gravit\]i unui num\r
de cel pu]in dou\zeci de membri
ai Grupului folcloric „Hora” de
la Palatul Copiilor din Ia[i. 

„Suntem al\turi de familiile
`n doliate, rugându-ne ca Dum -
ne zeu s\-i `nt\reasc\ `n aceste
mo mente de grea `ncercare [i s\
odihneasc\ `n pace sufletele ro -
bilor S\i: Ilie, Andrei, Ovidiu-C\ -
t\ lin [i Cosmin.”

De asemenea, al\turi de com -
pasiunea exprimat\, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan adreseaz\ un
`ndemn c\tre preo]ii [i credin -
cio[ii din Arhiepiscopia Ia[ilor,

ca `mpreun\ s\-L rug\m pe
Dum  nezeu, Cel ce este Doctorul
sufletelor [i al trupurilor, s\ adu -
c\ vindecare celor r\ni]i `n acest

tragic accident rutier [i s\ `nt\ -
reasc\, `n aceste momente grele,
familiile celor muta]i la via]a cea
ve[nic\.

Mesajul IPS P\rinte Mitropolit Teofan adresat
familiilor `ndoliate [i ale celor r\ni]i `n accidentul
din jude]ul Bra[ov

La Biserica Toma Cozma din Ia[i a fost s\ vâr -
[it\ pe 19 iunie, slujba `nmormânt\rii pro -
fesorului C\t\lin Pop, de la Palatul Copiilor

din Ia[i. Maestrul C\t\lin Pop a murit `n urma unui
accident petrecut pe 17 iunie `n jude]ul Bra[ov.
Lâng\ sicriul maestrului C\t\lin au stat so]ia,
rudele, prietenii, colegii [i cunoscu]ii. Cu lacrimi
`n ochi, copiii pe care i-a `nv\]at ani la rând tainele
muzicii abia puteau privi la portretul a[ezat pe
sicriu. Al\turi de cel plecat `n lumea ve[niciei au
fost [i câ]iva copii din autocarul ce avea s\ curme
via]a a patru suflete. De[i aveau r\ni vizibile [i
trecuser\ prin clipe de co[mar, ei au venit s\ se
roage pentru cel care le-a salvat via]a `n urma
accidentului. La finalul slujbei de `nmormântare,
profesorul Lucian Gabriel Com\nescu, de la
Catedra de teatru a Palatului Copiilor din Ia[i, a
amintit de „plecarea surprinz\toare“ a profesorului
C\t\lin Pop, „un tat\ remarcabil, so] devotat, co -
leg, prieten [i profesor de excep]ie“. P\rintele
Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului I
Ia[i, a transmis un cuvânt de mângâiere din partea
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, care a aflat cu triste]e
de plecarea vremelnic\ din aceast\ lume a pro fe -
sorului C\t\lin Pop, pe care `l pomene[te `n rug\ -
ciu nile ~naltpreasfin]iei Sale. Cortegiul funerar s-a

`n dreptat, apoi, spre Cimitirul „Buna Vestire“ – P\ -
cu rari, din Ia[i, unde marele maestru a fost `n -
humat. La final, colegii de la Filarmonica de Stat
Mol dova Ia[i i-au oferit maestrului un ultim dar:
recviemul „Lacrimosa“ a compozitorului Wolfgang
Amadeus Mozart. 

Maestrul C\t\lin Pop, `n lumea ve[niciei



www.mmb.ro | 23

Repere |

Adresa redac]iei:
Ia[i, 700038
Str. Cuza-Vod\ nr. 51
(incinta M\n\stirii Golia)
Tel.: 0232-216693
Fax: 0232-216694

ISSN 1221-4884

http://editura.doxologia.ro; e-mail: editura@doxologia.ro
Tiparul executat la Tipografia mitropolitan\ Ia[i

Pre[edinte:

IPS Mitropolit TEOFAN

Vicepre[edinte:

PS Episcop-Vicar 

CALINIC BOTO{|NEANUL

Membri:

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe POPA
(prorector al Universit\]ii “Al. I. Cuza Ia[i”)

Pr. prof. univ. dr. Ion VICOVAN
(decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i)

Prof. univ. dr. {tefan AFLOROAEI
(membru onorific `n 

Adunarea Eparhial\ a Arhiepiscopiei Ia[ilor)

Pr. dr. Constantin STURZU
(consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor)

C\t\lin Jeckel
director (Editura Doxologia)

Pr. Cezar }\b=rn\
redactor-[ef (Editura Doxologia)

Pr. Adrian {tefan Chelaru
redactor coordonator

Constantin Ciofu
Tudorel Rusu
Silviu Cluci

Adrian Sirghi
Oana Nechifor

Constantin Comici
Pr. Constantin Prodan

fotoreporteri

Marta Gr\dinaru
corector

Lucian Dragomir
designer

Leonard Lunguleac
DTP-Prepress

Comitetul redac]ional:

Conceptul grafic al revistei: Pr. Constantin Sturzu

Surs\ informa]ii: „Ziarul Lumina” – Edi]ia de Moldova [i doxologia.ro

Pastorala de Sfintele Pa[ti .................................... 2

Ansamblul Mitropolitan din Ia[i s-a deschis

pentru public ..............................................................4

Procesiune religioas\ la Piatra Neam] .............. 7

Hot\r=rile Sf=ntului Sinod  

al Bisericii Ortodoxe Rom=ne ............................... 10

Hot\r=ri ale Permanen]ei  î

Consiliului Eparhial Ia[i .......................................... 11

Enciclica Sf=ntului [i Marelui Sinod Ortodox 

din Insula Creta ........................................................ 13

S\pt\m=na pentru familie la Ia[i ........................ 20

Conferin]ele pastoral-misionare din

Arhiepiscopia Ia[ilor .............................................. 21

Teologie [i pedagogie. Identitate specific\ [i

responsabilitate comun\ `n actul educa]iei ...... 23

Mar[ul absolven]ilor la Ia[i ...................................24

Seminarul Teologic din Piatra-Neam] 

la ceas aniversar .....................................................26

In memoriam ........................................................... 28

SUMAR


	02-03 editorial nou_CANDELA MOLDOVEI
	04-09  slujiri 6p_CANDELA MOLDOVEI
	10-11 documente 2p_CANDELA MOLDOVEI
	12-21 misiune 10p_CANDELA MOLDOVEI
	22-23 cultural 2p_CANDELA MOLDOVEI
	24-25  tinerii 2p_CANDELA MOLDOVEI
	26-27 invatamant 2p_CANDELA MOLDOVEI
	28-30  in memo 3p_CANDELA MOLDOVEI
	31 sumar_CANDELA MOLDOVEI

