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De fiecare dat\ c=nd
seceta d\ t=rcoale p\ -
m=ntului, se vorbe[te

despre „b\taia lui Dumnezeu
pentru p\catele noastre”. C\
omul, prin faptele sale, poate
influen]a mediul `nconjur\tor, e
un lucru de mon strat [i [tiin]ific
(a se vedea nu doar leg\tura
dintre defri[\rile masive sau po -
lu area aerului [i unele deregl\ri
ale climei, ci [i, spre exemplu,
influen]a pe care g=ndul sau
cuv=ntul unui om le poate avea
asupra materiei, mai ales asupra
apei). Dar a reduce o catastrof\
la statutul de pe deaps\ denot\
un mod `ngust de a-L `n]elege pe
Dumnezeu [i o ne`n]elegere a
statutului omului pe p\m=nt.
Omul este chemat, con[tienti -
z=nd efec tele ac]iunilor sale, s\-[i
adu c\, de fapt, aminte c\ este
chemat „ca s\ st\p=neasc\ (...)
tot p\m=ntul” (Facerea 1, 26). O
catastrof\ cum este seceta e o
[ans\ de a con[tientiza c\ sun -
tem chema]i spre a lucra `n mod
responsabil pe acest p\m=nt ce
ne este `ncredin]at nou\ [i c\
suntem `mpreun\ lucr\tori cu
Dumnezeu. Dou\ extreme sunt
de evitat aici: a considera c\
doar omul poate ac]iona (respec -
tiv c\ divini ta tea nu are nici un
rol, ci con teaz\ doar factorii
„naturali” [i cei umani) – speci fi -
c\ ateismului umanist –, respec -
tiv a considera c\ doar Dumne -
zeu este Cel ce decide [i lu crea -
z\, iar omul prime[te fie bine cu -
v=nt\ri, fie pedepse, dup\ cum
este starea lui moral\ – atitudine
specific\ unei religiozit\]i infan -
tile. ~n cea de a doua situa]ie, a
pune `n c=rca divinit\]ii [i cele
bu ne, [i cele rele nu denot\ cre -
din]\ `n Dumnezeu, ci este mai
degrab\ o form\ de a ne sp\la
pe m=ini precum Pilat, un soi de
fatalism amestecat cu fric\, cu
lene [i cu neasumare a res pon sa -
bi lit\]ii.

“Eu am spus c\ nu va
ploua, nu c\ nu se va face

porumbul”

Am vizitat acum c=teva
s\pt\m=ni un s\tuc pier -
dut printre dealurile

Moldovei, undeva la intersec]ia
jude]elor Ia[i, Neam] [i Vaslui.
Am fost uimit s\ aflu c\, de[i nu
plouase nici m\car o pic\tur\ `n
lunile mai [i iunie, totu[i po rum -
bul ar\ta ca atunci c=nd ploaia
vine la vreme (rom=nul are o
vorb\ din b\tr=ni: „Plou\ `n mai,
ai m\lai!”). Mi-am dat seama c\
aceast\ – o pot numi – minune
agricol\ era rodul credin]ei unei
femei din acel sat care mi-a
povestit c\, de[i nu ploua [i se
tot anun]a secet\, ea a continuat
s\ cultive [i apoi s\ pr\[easc\
porumbul ca [i cum toate erau `n
bun\ regul\. S\teanca respectiv\
mi-a oferit [i o pild\ care circul\
`n acele locuri: Se spune c\, `ntr-
o prim\var\, Sf. Petru s-a dus la
Dumnezeu [i L-a `ntrebat ce s\
spun\ oamenilor care cereau s\
afle dac\ va ploua sau nu `n acel
an. „Anul acesta va fi secet\” – a
spus Dumnezeu. Oamenii,
afl=nd aceasta, nu au mai
sem\nat porumb, g=ndindu-se
c\ nu are rost s\ munceasc\ de -
geaba. Toamna, au `nceput s\ se
pl=ng\ c\ nu au de m=ncare [i
s\ se roage pentru asta. Dar
Dumnezeu le-ar fi transmis, tot
prin Sf. Petru: „Eu am spus c\ nu
va ploua, nu c\ nu se va face
porumbul”.

{i noi ne pl=ngem, adesea, de
faptul c\ nu sunt condi]ii ideale
pentru agricultur\, dar ar trebui
s\ privim la cei ce, `n condi]ii cu
mult mai grele ca ale noastre, au
agricultur\ performant\. Am
vizitat, de-a lungul timpului,
serele din sudul Siciliei sau pe
cele din Israel, adic\ din locuri
unde vara nu plou\ deloc, iar
irigarea se face cu ap\ scoas\ de
la mari ad=ncimi, prin picurare,
la fiecare pl\ntu]\ `n parte. Iar

legumele [i fructele de acolo
ajung nu doar pentru consumul
intern, ci [i spre a fi exportate, `n
condi]iile `n care p\m=ntul de
acolo este de departe mai slab
calitativ (spun speciali[tii) dec=t
cel din Rom=nia. A[adar, pe de o
parte este nevoie [i la noi `n ]ar\
de ac]iune, de a ne mobiliza
resursele pe care le avem, nu de
a a[tepta ca „natura s\-[i fac\
treaba”.

Orice ac]iune a omului este
fondat\ pe anumite

credin]e

Pe de alt\ parte, este ne -
voie de o credin]\ real\.
Iar a crede `nseamn\ a

crea. Unii spun c\ nu pot crede
`ntruc=t „credin]a o ai sau nu”,
ea e „h\r\zit\ doar pentru cei
ale[i”. Dar chiar [i a[a de-ar fi,
tot exist\ o [ans\ [i pentru
ace[tia, `ntruc=t ei ~i pot cere lui
Dumnezeu s\ le d\ruiasc\
aceas t\ credin]\. ~nsu[i apostolii,
la un moment dat, I-au cerut
Dom nului: „Spore[te-ne credin -
]a” (Luca 17, 5)... Dincolo `ns\
de credin]a propriu-zis\ `n
Dumnezeu, orice ac]iune a
omului este fondat\ pe anumite
credin]e: credin]a c\ m\ pot
ridica [i merge pe picioare, cre -
din]a c\ dac\ ap\s pe ac ce lera]ie
ma[ina cap\t\ vitez\, credin]a
c\ dac\ beau otrav\ voi muri,
cre din]a c\ am un copil cu pro -
ble me [.a.m.d. Fiecare om, `n
fiecare clip\, alege ce s\ crea -
d\ – adic\ ac]ioneaz\ `n baza
unor credin]e care-i influen]eaz\
via]a. De aceea a crede `nseam -
n\ a alege, a decide cum s\ fie
via]a ta `n clipa de fa]\. Nu are
importan]\ ce avem acum, `n ce
stare sufleteasc\ suntem, cu ce
capacit\]i intelectuale suntem
dota]i sau care ne este condi]ia
fizic\. Conteaz\ cum ne ra -
port\m la toate ale noastre (bune
sau rele), ce CREDEM noi c\ se

A crede `nseamn\ a crea
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poa te face cu ceea ce avem
[i/sau suntem acum. Aici e mi -
nunea! Noi putem conlucra cu
Dumnezeu, aduc=nd [i lucr=nd
chiar cu acest pu]in peste care
suntem st\p=ni (talan]ii pe care 
i-am primit). Un buc\tar priceput
poate din doar c=teva (s\race)
ingrediente s\ g\teasc\ o m=n ca -
re delicioas\. O `nv\]\toare `n]e -
leap t\ poate [i pe cele ce se g\ -
sesc `n natur\ – p\m=nt, pie tre,
frunze etc. – s\ le foloseasc\
drept material didactic, `nc=t s\
capteze aten]ia elevilor s\i. Im -
por tant e actul creator, s\ cre -
dem c\ via]a noastr\ se edific\
acum, prin alegerea noastr\ [i cu

ajutorul lui Dumnezeu.
~n func]ie de credin]a mea, [i

via]a mea ia un anumit curs. Nu
exist\ bariere de netrecut sau
predestinare, ci e un dinamism
teandric (divino-uman): suntem
`mpreun\ creatori cu Dumne -
zeu, ne croim drum `n aceast\
via]\ [i, implicit, `n cea viitoare.
Dumnezeu nu poate de Unul
singur s\ lucreze `n via]a noas -
tr\. C=nd a venit „`n patria
Sa” (Nazaret), Iisus „Se mira de
necredin]a lor” [i „n-a putut
acolo s\ fac\ nici o minune,
dec=t c\, pun=ndu-[i m=inile
peste pu]ini bolnavi, i-a vin de -
cat” (v. Marcu 6, 1-6). Suta[ul [i

femeia cananeianc\, pe de alt\
parte, au primit tot ceea ce au
cerut: „Fie ]ie dup\ cum ai cre -
zut/ voie[ti” (cf. Matei 8, 13 [i
28). A[adar, Dumnezeu poate
lucra `n via]a noastr\ dup\ cum
credem noi. {i cum s\ credem?
R\spunsul ni-l d\ tot Evan ghe -
lia: „Toate c=te cere]i, rug=ndu-
v\, s\ crede]i c\ le-a]i primit [i le
ve]i avea” (Marcu 11, 24). Saltul
de credin]\ apare ra]iunii ome -
ne[ti, prin prisma acestui verset,
ca un salt `n gol: p\[esc prin aer,
dar sub piciorul meu apare, la
timp, puntea. Nu e mai `nt=i
puntea pe care apoi s\ pun eu
piciorul, ci gestul meu de a p\[i
`mi aduce puntea croit\ de
Dum  nezeu. Al meu e a p\[i, a
Lui e puntea ce-mi sus]ine pasul
[i pe care o creeaz\ atunci, pen -
tru mine, din „gol” (adic\
din nimic). Eu pun ceea ce este,
El adaug\ ceea nu este `nc\.
Dac\ ar fi mai `nt=i puntea, ar
`nsemna ca Dumnezeu s\-mi
`ncalce libertatea, s\ hot\rasc\ El
pentru mine. Or, El m\ iube[te
at=t de mult, `nc=t nu vrea s\
creeze dec=t `mpreun\ cu mine,
omul creat „dup\ chipul S\u”. E
bucuria unei Persoane de a fi
`mpreun\ cu alt\ persoan\.

Pr. Constantin Sturzu
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Pe 5 august, `n ziua pr\z -
nuirii hramului, Biserica
„Sfântul Cuvios Ioan Ia -

cob de la Neam]”, paraclisul Se mi -
narului Teologic „Veniamin Cos -
tachi” de la M\n\stirea Neam], [i-a
`mplinit zidirea prin sfin]irea pic -
turii exterioare. Slujba de bi ne -
cuvântare a picturii a fost s\ vâr -
[it\ de [ase ierarhi ai Bisericii
noastre: IPS P\rinte Teofan, Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovinei,
IPS P\rinte Ioachim, Arhiepis co -
pul Romanului [i Bac\ului, PS
P\rinte Andrei, Episcopul Covas -
nei [i Harghitei, PS P\rinte Am -
bro zie, Episcopul Giurgiului, PS
P\ rinte Varlaam Ploie[teanul,
Epis cop-vicar patriarhal [i PS P\ -
rinte Emilian Lovi[teanul, Epis -
cop vicar al Arhiepiscopiei Râm -
ni cului. Peste o mie de credin -
cio[i au participat la slujba
Aghesmei mici, la slujba Sfântului
Mas lu, a Acatistului Sfântului [i
la Sfânta Liturghie. Spre finalul
Sfintei Liturghii, PS P\rinte Var -
laam Ploie[teanul a dat citire
mesajului transmis de Preafe ri ci -
tul P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, cu
prilejul sfin]irii picturii exterioare
a bisericii din incinta seminarului
nem ]ean, intitulat „Vorone]ul
nem ]ean – Biserica Seminarului
Te ologic de la M\n\stirea Neam]”:
„Acum, la 5 august 2015, tot `n
ziua pomenirii Sfântului Cuvios
Ioan Iacob de la Neam], dup\ 21
de ani de la sfin]irea locului de
construire a bisericii, se `mpli -
ne[te un eveniment mai deosebit,
[i anume sfin]irea picturii exteri -
oare a bisericii. Pentru acest eve -
ni ment sfânt adres\m un mesaj
de aleas\ pre]uire p\rintelui
profesor Ioan Mihoc, bucovi nea -
nul care aduce `n zona Neam]
lumina [i vestirea pictu ri lor
exterioare ale unor m\n\stiri
celebre din Bucovina.(...) Ast\zi
vedem c\ frumuse]ea arhitecturii,
a picturii interioare [i exterioare a
bisericii Seminarului Teologic de
la M\n\stirea Neam] o distinge

ca fiind cea mai frumoas\ bi se -
ric\ a unei [coli de teologie din
cuprinsul Patriarhiei Române.
Aceas t\ biseric\ se adaug\ ce lor -
lalte biserici din zona Moldovei
ca re sunt `mpodobite cu pictur\
exterioar\. Faptul c\ o parte din
moa[tele Sfântului Cuvios Ioan
Iacob [i o parte din obiectele ca -
re i-au apar]inut se afl\ aici, pre -
cum [i frumuse]ea picturii ei
interioare [i exterioare consacr\
biserica Seminarului Teologic de
la M\n\stirea Neam] ca prim loc
de pelerinaj pentru cinstirea
aces tui mare sfânt român”.

IPS P\rinte Teofan a rostit apoi
cuvântul de `nv\]\tur\ `n care a
explicat ra]iunea pict\rii interi oa -
re [i exterioare a bisericilor orto -
doxe: „De ce sunt a[eza]i sfin]ii
lui Dumnezeu pe zidurile inte ri -
oare [i exterioare ale bisericilor?
R\spunsul e urm\torul: pentru ca
noi, oamenii, s\ constat\m c\
sun tem chema]i s\ fim acelea[i
prelungiri ale frumuse]ii iubirii [i
smereniei dumnezeie[ti. V\zând
sfin]ii a[eza]i pe zidurile bisericii
sau `n icoane, trebuie s\ ajungem
la urm\torul adev\r: drep]ii lui
Dumnezeu, de[i au fost oameni
ca [i noi, [i-au dep\[it condi]ia [i
patimile. ~n al doilea rând, sfin]ii
se a[az\ pe exteriorul zidurilor
bisericii pentru ca s\ se m\r tu ri -

seasc\ adev\rul c\ `ntreaga cre -
a]ie a lui Dumnezeu este sfin]it\,
ea fiind creat\ de Dumnezeu. ~n
al treilea rând, pictura exterioar\
a unui loca[ de cult `i `nva]\ pe
cei din afara Bisericii c\, `nainte
de a intra `n sfânta sfintelor, tre -
buie s\ priveasc\ la sfin]ii zugr\ -
vi]i [i s\ tind\ spre starea lor
l\untric\ de pace [i rug\ciune”.

~n semn de pre]uire pentru lu -
crarea `mplinit\, p\rintelui direc -
tor Ioan Mihoc i-a fost acordat,
din partea Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române, Ordinul „Sfin -
]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”
pen tru clerici, iar Seminarului
Teologic de la M\n\stirea Neam],
Diploma [i Medalia omagial\
„Sfântul Ioan Gur\ de Aur”. De
ase menea, preo]ii profesori Va si -
le P\v\leanu, Viorel Romus Laiu,
Vasile Sandu [i Ioan Viorel Irina
au primit, din partea Mitro po li -
tului Moldovei [i Bucovinei, dis -
tinc ]ia „Crucea Sfântul Ierarh
Dosoftei”. Au mai fost acordate [i
alte distinc]ii de vrednicie per -
soa nelor care au contribuit la ri -
dicarea [i `nfrumuse]area Bise ri -
cii „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de
la Neam]”.

Pe 6 august, `n ziua când Bi se -
rica noastr\ pr\znuie[te Schim -
barea la Fa]\ a Mântuitorului, `n
jur de o mie de pelerini de toate

„Pa[tele nem]ean”, timp de trei zile `n Moldova
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vârstele [i din toat\ ]ara au par -
curs dificilul traseu spre m\n\s -
tirea din vârful Ceahl\ului, lo ca -
[ul de cult situat la altitudinea de
1800 m serbându-[i hramul. {i `n
acest an, a[ezarea monahal\ de
pe Ceahl\u a devenit, pre] de câ -
teva ore, un Tabor al credin]ei [i
al nevoin]ei duhovni ce[ti. Al\turi
de credincio[i, a participat, con -
form tradi]iei, [i IPS P\rinte Mi -
tropolit Teofan, care a urcat spre
vârful muntelui, al\turi de al]i doi
ierarhi – PS P\rinte Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, [i PS P\rinte
Emilian Lovi[teanul, Episcop-vi -
car al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Slujba hramului a debutat cu
rug\ciunea de dez le gare rostit\
de PS P\rinte Emilian Lovi[tea -
nul, Episcop-vicar al Arhiepis co -
piei Râmnicului. Cuvântul de `n -
v\]\tur\ a fost rostit de PS P\rinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.
La sfâr[itul slujbei, IPS Mitropolit
Teofan a f\cut referire la necesi -
tatatea dobândirii p\cii l\untrice:
„Ne-am bucurat de frumuse]ea
muntelui, dar [i de faptul c\ to]i
credincio[ii prezen]i au fost, par -
c\ mai mult decât `n al]i ani, `ntr-o
stare l\untric\ de pace, de li ni[ te.
Pu]in câte pu]in, parc\ `nce pem
s\ `n]elegem taina acestei zile [i
lini[tea siha[trilor de alt\ dat\ [i
de acum. Trebuie s\ r\mânem
statornici cuvântului Sfântului
Serafim de Sarov: «Mântuie[te-te
pe tine `nsu]i [i mul]i se vor

mântui `n jurul t\u»”.
Ultima din triada zilelor

`nchinate sfin]ilor nem]eni – po -
menirea Sfintei Cuvioase Teodora
de la Sihla – a adunat mii de
pelerini din toat\ ]ara, care au
participat la slujbele arhiere[ti
oficiate cu acest prilej. La s\r b\ -
toarea hramului bisericii celei
noi a M\n\stirii Sih\stria, au par -
ticipat [ase ierarhi ai Sinodului
Bisericii Ortodoxe Române: IPS
P\rinte Teofan, Mitropolitul Mol -
do vei [i Bucovinei, IPS P\rinte
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor, PS P\rinte Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, PS P\rinte
Macarie, Episcopul românilor din
Europa de Nord, PS P\rinte Var -
laam Ploie[teanul, Episcop-vicar
patriarhal, [i PS Ignatie Mure [a -
nul, Episcop-vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Spaniei [i
Portugaliei. ~n cuvântul de `nv\ -
]\ tur\, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a punctat trei aspecte
din via]a Sfintei Cuvioase Teo do -
ra de la Sihla ce pot fi folositoare
vie]ii oric\rui cre[tin: „Suntem
chema]i ca, asemenea Sfintei Te -
odora, s\ acord\m locul central
[i unic `n vie]ile noastre Mântu i -
torului Iisus Hristos. Sfânta Teo -
do ra, la fel to]i sfin]ii Bisericii, nu
a l\sat s\ fie altceva `n locul
central al inimii sale decât
Hristos Dumnezeu. ~n al doilea
rând, [i noi, precum Sfânta, sun -
tem oameni, purt\tori de trup,

diferen]a fiind dat\ `ns\ de in -
tensitatea cu care suntem cu -
prin[i de dumnezeiescul dor.
Via]a pustnicilor, de[i plin\ de
greut\]i, este una fericit\, pentru
c\ ace[tia se `ntraripeaz\ cu
dum  ne zeiescul dor. ~n al treilea
rând, via]a Sfintei Teodora a fost
una de rug\ciune, prin care [i-a
`ndumnezeit dorul ei dup\ de s\ -
vâr[ire. Acesta este leg\mântul
pe care sfin]ii lui Dumnezeu `l
a[az\ la r\d\cina inimilor noas -
tre – s\-I acord\m lui Dum nezeu
locul central `n inimile noastre,
s\ fim cuprin[i de dum nezeiescul
dor [i s\ avem rug\ ciu ne `n via]a
noastr\”. ~n dup\-amiaza ace le -
ia[i zile, conform tradi]iei, IPS
P\rinte Mitropolit Te ofan a par ti -
cipat la proce siu nea f\cut\ cu
icoana Sfintei Te odora de la M\ -
n\stirea Sihla la pe[tera unde
Sfânta s-a nevoit. Al\turi de Mi -
tro politul Moldovei [i Bucovinei,
au mai urcat la pe[ tera Sfintei: PS
P\rinte Ambrozie, Episcopul
Giur giului, PS P\rinte Macarie,
Episcopul românilor din Europa
de Nord, [i PS Ignatie Mure[anul,
Episcop-vicar al Epis co piei Or to -
doxe Române a Spa niei [i Por tu -
galiei, al\turi de zeci de preo]i [i
sute de credincio[i. Ierarhii au
poposit pre] de mai bine de
jum\tate de or\ `n pe[ tera Cu vi -
oasei Teodora, timp `n care au
citit Acatistul Sfintei. 

Sute de credincio[i la hramul M\n\stirii Bistri]a

P
e 15 august, de s\rb\ toa -
rea Adormirii Maicii Dom -
 nului, M\n\stirea Bistri]a

din jude]ul Neam] [i-a ser bat hra -
mul, ocazie cu care numero[ii
cre dincio[i au avut bu curia du -
hov niceasc\ de a par ti cipa la
slujba Sfintei Liturghii Ar hiere[ti,
s\vâr[it\ de IPS P\ rinte Mitropolit
Teofan. S\rb\toarea de la marea
ctitorie mu[atin\ a de butat cu
procesiunea de scoatere `n curtea
m\n\stirii a Icoanei F\ c\ toare de
minuni a Sfintei Ana, la care cei

prezen]i s-au putut `nchina pe
parcursul `ntregii zile. ~n cuvântul
de `nv\]\tur\, IPS P\rinte Mitro -
polit Teofan a vorbit credincio [i -
lor despre cele trei lucruri pe care
trebuie s\ le `n]e leag\ la aceast\
mare s\rb\toare: „Taina smere ni -
ei, taina lipirii noas tre de Dum -
ne  zeu [i taina cea mare a mat er -
ni t\]ii – sânul Preasfintei Treimi,
sânul Tat\lui ceresc din care se
na[te Domnul Hristos, din care
pur cede ne`n cetat Duhul Sfânt;
sânul Prea sfin tei N\sc\toare de

Dumnezeu ca re a ad\postit `n
dânsul pe Dumnezeul cerului [i
al p\mân tului; sânul mamei de
alt\ dat\ [i cel de ast\zi, cu tot
ceea ce `m pli ne[te aceast\ mare
tain\ a sâ nului, a pântecelui (iz -
vor de via ]\, izvor de ~mp\r\]ia
cerurilor) pentru a ajunge la sâ -
nul lui Avra am, chipul locului,
sau mai ales al st\rii pe care n\ -
d\jduim s\ o dobândim `n ~mp\ -
r\]ia cerurilor”.
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P
e 16 august, M\n\stirea
V\ ratec din jude]ul Neam]
[i-a serbat ocro titorul, pe

Sfântul Cuvios Iosif de la V\ratec,
ocazie cu care numero[ii credin -
cio[i au avut bucuria duhovni -
ceas c\ de a participa la slujba
Sfintei Liturghii Arhiere[ti, s\vâr -
[i t\ de IPS P\rinte Mitropolit Teo -
fan. Cu aceast\ ocazie, racla
cu moa[tele Sf. Cuvios Iosif au
fost scoase `n curtea m\n\stirii,
pentru `nchinare pe parcursul `n -
tregii zile. ~n cuvântul de `nv\]\ -
tur\ adresat credincio[ilor, IPS
Teofan a ]inut s\ precizeze c\:
„Dintre cei care au `mplinit acest
statut de pecete a apostoliei [i au
f\cut parte [i fac parte dintre cei
care r\spund celor care ast\zi se
num\r\ sfin]ii lui Dumnezeu –
cei dintre cre[tinii adev\ra]i –, iar
`n cazul nostru cei pe care-i pr\z -

nuim ast\zi: Sfin]ii Brâncoveni [i
Sfântul Iosif de la V\ratec. Ziua
de ast\zi este rânduit\ pentru a-i
cinsti. Pentru c\ `ntr-o zi de 16
august 1828 Sfântul Iosif de la
V\ ratec a plecat `n ~mp\r\]ia ce -
ru rilor [i `ntr-o zi de 15 august, la
`nceputul veacului al XVIII-lea,
Sfin ]ii Brâncoveni [i-au dat via]a
pentru credin]a lor ortodox\,

pen  tru m\rturisirea dreptei cre -
din]e [i rânduit-a Biserica ast\zi
s\ fie cinsti]i cu to]ii. (…) S\-i
cinstim pe sfin]ii Bisericii prin
`ncercarea de a le sesiza adân ci -
mile vie]ii, de a le percepe
luminile din via]a lor [i, mai
presus de toate, dac\ au l\sat
scrieri pentru noi, de a ne adânci
`ntru aces tea”.

C
u ocazia pr\znuirii T\ ierii Capului
Sfântului Ioan Botez\torul, cre din  cio[i din
`ntreaga zon\ a Moldovei, dar [i din alte

jude]e ale ]\rii au participat la hramul M\n\stirii
Secu. Sfânta Liturghie a fost s\vâr[it\, potrivit
tradi]iei ultimilor ani, de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi.

Dup\ citirea Evangheliei, Mitro politul Moldovei [i
Bucovinei a punctat trei aspecte ce-l definesc pe
cre[tinul adev\rat, pe cel ce este un om al
poc\in]ei: „Cel ca re are duhul poc\in]ei se cu noa[ -
te pe sine, adic\ cunoa[te starea de p\cat `n care se
afl\. Recu noa[ terea acestei st\ri de p\cat `nseamn\
cunoa[terea de sine a cre[tinului autentic, fiindc\
doar Unul Sfânt – Iisus Hristos este f\r\ de p\cat.
Omul poc\in]ei, `n cel de-al doilea rând, este cel
care nu judec\ p\catele altora, privirea sa fiind
`ndreptat\ `n exclusivitate spre p\catele pro prii.
Omul poc\in]ei nu dore[te [i nu gânde[te s\ vad\
ceva r\u `n via]a celuilalt. Iar cel care nu judec\ pe
aproapele s\u este un cre[tin adev\rat, un om
puternic `ntru cele ale adev\rului. ~n al treilea rând,
omul poc\in]ei este un om care `[i iube[te
aproapele. ~l iube[te pentru c\ vede `n el nu
p\catul, ci vede `n el doar chipul lui Dumnezeu,
doar f\ptura lui Dumnezeu. Omul poc\in]ei se
vede pe sine cuprins de sl\bi ciuni [i p\cate, iar pe
cel\lalt `l vede `n lumina chipului lui Dum nezeu [i
pentru aceasta `l iu be[ te”. Credincio[ii prezen]i la
M\ n\s tirea Secu s-au putut `nchina moa[telor
Sfântului Ierarh Var la am, ce au fost depuse `n a -
gheasmatarul din curtea m\n\stirii. 

M\n\stirea V\ratec [i-a serbat hramul

„Cel care are duhul poc\in]ei se cunoa[te pe sine”
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~n perioada 1 iulie – 31 au -
gust, ~naltpreasfin]itul P\ -
rin te Mitropolit Teofan a

vizitat parohiile: „Sf=ntul Pan te -
li mon” – Ia[i (Protopopiatul I
Ia[i); „Adormirea Maicii Dom -
nu lui“ – Holm (Protopopiatul III
Ia[i); „Sfin]ii ~mp\ra]i Constan -
tin [i Elena” – {cheia, „Sf=nta
Cu vioas\ Parascheva“ – Bursuc
(Protopopiatul Pa[cani); „Ador -

mirea Maicii Domnului” din
T=r gu Neam] (Protopopiatul
T=rgu Neam]); „Sf=ntul Proroc
Ilie“ – Ivane[, com. Bicaz Chei,
„Soborul Sf=ntului Ioan Bote z\ -
torul” – Lacu Ro[u, „Sfin]ii ~m -
p\ ra]i Constantin [i Elena” –
Baratca, com. B=rg\oani, „Sfin ]ii
Apostoli Petru [i Pavel“ – }epe -
[eni, com. Bicazu Arde lean
(Protopopiatul Piatra Neam]);

„Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Hri[ -
cani (Protopopiatul Boto[ani). 

~n aceea[i perioad\, P\rin -
tele Mitropolit Teofan a vizitat
m\ n\s tirile: Agapia, Paltin,
Petru Vod\, Ceahl\u, Neam],
Sih\s tria, Bistri]a, V\ratec, Secu
(jud. Neam]), E[anca, Co[ula
(jud. Boto[ani).

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

~
n prezen]a ministrului S\ -
n\ t\]ii, Nicolae B\nicioiu,
[i a secretarului de stat din

Mi nisterul de Interne, Raed Ara -
fat, la Ia[i s-a inaugurat, pe 1 iu -
lie, Unitatea de Primire Ur gen]e

din cadrul Spitalului „Sf=ntul Spi -
ri don“. La acest moment deosebit
a participat [i IPS P\rinte Mitro -
po lit Teofan, care a s\v=r[it sluj -
ba de sfin]ire a unit\]ii medicale.
~n cuv=ntul de `nv\]\tur\, Mitro -

politul Moldovei [i Bucovinei a
felicitat pe to]i cei care au con tri -
buit la extinderea activit\]ii Uni -
t\ ]ii de Primire a Urgen]elor [i a
amintit rolul pe care `l au me di cii
`n t\m\duirea pacien]i lor: „Dum   -
neavoastr\, ca medici, `i cu noa[ -
te]i cu ce ochi plini de speran]\
p\trund `ntr-un a[ez\m=nt de
genul acesta. C=nd sunt `nt=m pi -
na]i de acest alb frumos a[ezat [i
pe trupurile medicilor, dar [i prin
cur\]enia ar\tat\ de ziduri sau
de complexitatea aparaturii, na[ -
te]i speran]\ `n om [i deja un
prim pas spre vindecare a fost
s\v=r[it. S\ binecuv=nteze Dum -
ne zeu acest a[ez\m=nt [i s\ fie
un pas suplimentar spre norma li -
tate”. 

Z
iua de 12 iulie va r\m=ne `n amintirea
eno ria[ilor din Parohia Talpa, Proto po -
piatul Boto[ani, `ntruc=t Biserica „Na[terea

Maicii Domnului” a fost resfin]it\ de PS Episcop-
vicar Calinic Boto[\neanul. Cu sprijinul celor 70
de familii, p\storite de preotul paroh Ioan Ca za -

ciuc, a fost restaurat [i pictat loca[ul de `nchi n\ -
ciune, s-a ridicat clopotni]a, casa parohial\ [i un
a[ez\m=nt social. La finalul slujbei, preotul paroh
Ioan Cazaciuc a primit rangul de iconom stavrofor,
iar principalii donatori au primit distinc]ii de vred -
nicie.

Unitatea de Primire Urgen]e din cadrul
Spitalului “Sf=ntul Spiridon” – o speran]\ `n
plus pentru pacien]ii din zona Moldovei

Resfin]irea bisericii din Talpa
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Sfin]irea bisericii M\n\stirii E[anca

P
e 19 iulie, `n istoria M\ -
n\s tirii E[anca din muni -
ci piul Boto[ani s-a mai

scris o fil\, una `nc\rcat\ de
frumuse]ea [i m\re]ia slujbei de
sfin]ire a bisericii cu hra mu ri -
le „Sf=nta Cuvioas\ Parascheva“
[i „Sf=ntul Serafim de Sarov“.
An samblul monahal a fost t=r -
nosit de cinci ierarhi ai Bisericii
noastre: IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, IPS P\rinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului [i
Bac\ului, PS P\rinte Macarie,
Episcopul Ortodox Rom=n al
Europei de Nord, PS P\rinte
Varlaam Ploie[teanul, Episcop-
vicar patriarhal [i PS P\rinte
Calinic Boto[\neanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~n
ciuda vremii caniculare, slujba
arhiereasc\ de t=rnosire a adunat
zeci de credincio[i din toate
col]urile ]\rii care au venit s\ se
`nchine `n altarul sfin]it. La final,
ca o `ncununare a tuturor efor -

turilor depuse, protos. Serafim
Grigora[, ctitorul M\n\stirii
E[anca, a primit, din partea Mi -
tro politului Moldovei [i Buco vi -
nei, distinc]ia „Crucea Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”, iar maica sta re -
]\ Petronia Ila[ a fost hirotesit\
stavrofor\. De asemenea, pr.

Dumitru Av`rvarei a primit dis -
tinc ]ia „Crucea Sf=ntul Ierarh
Dosoftei”, preo]ii Vlad Drob [i
Cla  udiu Chebac au fost ridica]i
la rangul de iconom stavrofor, iar
principalii donatori au primit
distinc]ii de vrednicie.

C
redincio[ii din locali ta -
tea nem]ean\ Ivane[ au
participat pe 20 iulie la

resfin]irea bisericii parohiale cu
hramul „Sf=ntul Proroc Ilie“, de
c\tre IPS P\rinte Mitropolit Te -
ofan. La sf=r[it, Mitropolitul Mol -
dovei [i Bucovinei l-a hirotesit

pe p\rintele paroh Constantin
Polo[an iconom stavrofor [i i-a
acordat primarului comunei
D\muc, dl Anton Covasan, dis -
tinc]ia „Crucea Moldav\ pentru
mireni”. De asemenea, ~nalt prea -
sfin]ia Sa a felicitat pe enoria[i
pentru felul `n care au [tiut s\-[i

`mpodobeasc\ biserica, oferind
distinc]ie de vrednicie Consi liu -
lui parohial, precum [i tuturor
ce lor care au ajutat de-a lungul
timpului la renovarea loca[ului
de cult.

L
a Parohia „Adormirea
Mai cii Domnului” – Po -
do leni II din Protopopiatul

Roznov s-a reu[it, prin grija
p\rintelui paroh Bogdan Fr\sil\,
ridicarea [i finalizarea unui altar

de var\ care va fi folosit at=t
pen tru s\v=r[irea slujbelor reli -
gi oase, c=t [i a altor activit\]i
misionare. Ca o `ncununare a
efor turilor enoria[ilor [i a pre o -
tului din Podoleni, slujba de

sfin]ire a altarului a fost s\ v=r -
[it\ pe 20 iulie de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, `nconjurat de
un sobor de preo]i [i diaconi.

Resfin]irea bisericii din Ivane[

Sfin]irea altarului de var\ al 
Parohiei Podoleni II
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D
up\ cincisprezece ani, mi ca comunitate din Ba rat -
ca, `ndrumat\ ini ]ial de preotul Nicolae Talpalaru,
apoi de t=n\rul preot Andrei Sa vin, a reu[it s\ ri di -

ce biserica pa   rohial\ cu hramul „Sfin]ii ~m p\ ra]i Constantin [i
Elena”, s\ o `nfrumuse]eze [i s\ o doteze cu toate cele ne ce -
sa re. Ca o `ncu nu nare a eforturilor comunit\]ii din Baratca,
lo ca[ul de cult a fost t=rnosit pe 2 august c\tre IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Drept r\splat\ pentru eforturile f\cute, IPS
Teofan l-a hirotesit pe pr. An drei Savin iconom stavrofor.
Totodat\, ~naltpreasfin]ia Sa a mul]umit enoria[ilor din
Baratca pentru implicarea [i dragostea de care au dat
dovad\, oferind distinc]ii de vrednicie tuturor celor care au
ajutat la ridicarea [i pictarea loca[ului de cult.

P
e 26 iulie, Protopopiatul
Piatra Neam] l-a avut ca
oaspete pe IPS P\rinte

Mitropolit Teofan, care a sfin]it
bi  serica cu hramul „Soborul
Sf=n tului Ioan Botez\torul” din
Lacu Ro[u, comuna Bicaz Chei.
La final, IPS Teofan l-a hirotesit
pe preotul paroh Iulian Marc ico -
nom stavrofor [i i-a oferit pri ma -
ru lui comunei Bicaz Chei, dl
Con stantin B`rsan, distinc]ia
„Cru cea Sf=ntul Ierarh Dosoftei”.

~
n dup\ amiaza zilei de 26 iulie, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a poposit pentru c=teva
ceasuri `n Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i

Pavel“ – }epe[eni din comuna Bicazu Ardelean,
Pro topopiatul Piatra Neam], unde a s\v=r[it

slujba de binecuv=ntare a noii case sociale [i pa -
ro hiale. Drept r\splat\ pentru cei care s-au im -
pli cat, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a ofe -
rit distinc]ii de vrednicie.

Binecuv=ntare
arhiereasc\ `n Parohia
Baratca

Sfin]ire de cas\ social\ [i parohial\ la
}epe[eni

Sfin]irea
bisericii din
Lacu Ro[u 
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P
e 8 august, IPS P\rinte
Mi  tropolit Teofan, `mpre -
un\ cu PS P\rinte Am -

bro zie, Episcopul Giurgiului, `n -
con jura]i de un sobor de preo]i [i
diaconi, au s\v=r[it Sf=nta Li tur -
ghie la Biserica „Adormirea Mai -
cii Domnului” din T=rgu Neam],
cu ocazia celebr\rii a 140 de ani
de la sfin]irea impun\torului lo -
ca[ de cult din centrul ora[ului.
~n semn de pre]uire pentru ac -
tivit\]ile desf\[urate, preo]ii Ioan
Mihoc [i Mihai Vizitiu au primit
din partea ~naltpreasfin]itului
P\rinte Teofan distinc]ia „Crucea
Sf=ntul Ierarh Dosoftei”. ~n ca -
drul manifest\rilor spiritual-
culturale organizate `n T=rgu
Neam] s-a num\rat [i Simpo zi -
onul „Catedrala Adormirii Maicii

Domnului din Tg. Neam] –
istorie [i contemporaneitate”, ce
a avut loc `n sala de conferin]e a
Seminarului Teologic de la M\ -

n\s tirea Neam], precum [i lan sa -
rea c\r]ii „Monografia Catedralei
Adormirii Maicii Domnului”,
autor fiind pr. dr. Mihai Vizitiu. 

~
n dup\ amiaza zilei de 16 august, IPS P\rinte
Mitro po lit Teofan a sfin]it casa so ci al\ din
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” –

Holm, Pro to popiatul III Ia[i. A[ez\m=ntul `i are ca
ocrotitori pe Sfin]ii Br=n co veni [i este destinat at=t
lo cuirii familiei preotului, c=t [i derul\rii
activit\]ilor social-filantropice [i cultural-educative
ale parohiei. La final, p\rintele Io nu] Dasc\lu,
parohul bisericii din Holm, a fost hirotesit iconom
de Mitropolitul Moldovei [i Bu covinei, iar enoria[ii
binef\c\tori au primit diplome de vrednicie.

S
ute de credincio[i au fost prezen]i pe 9
august, la Sf=nta Li turghie [i la sfin]irea
casei parohiale a Bise ricii „Sf=ntul

Pantelimon” din Ia[i, slujbe s\v=r[ite de IPS

P\rinte Mitropolit Teofan. La fi nal, pr. paroh
Mihail Ovidiu Ciubotaru a fost hi ro tesit iconom
stavrofor. 

Sf=nt\ Liturghie arhiereasc\ [i sfin]ire de cas\
parohial\ la Biserica “Sf=ntul Pantelimon”
din Ia[i

Sfin]irea casei sociale a Parohiei Holm

140 ani de la sfin]irea Catedralei din ora[ul
T=rgu Neam]
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C
omunitatea mic\ a
cre dincio[ilor din satul
Bursuc Deal, din co -

mu na ie[ean\ Lespezi, a fost
gazd\ primitoare pentru miile
de pelerini care au dorit s\

participe la slujba de resfin]ire
a Bisericii „Sf=nta Cuvioas\ Pa -
ras cheva“, slujb\ s\v=r[it\ de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n
semn de apreciere pentru efor -
turile depuse, IPS P\rinte Mi tro -

polit Teofan i-a acordat p\rin -
telui paroh Ion Sorin Luca dis -
tinc]ia de iconom stavrofor, iar
Consiliului parohial, Comite tu -
lui parohial, dar [i altor cre -
dincio[i distinc]ii de vrednicie.

S
atul Topile din comuna ie[ean\ Valea
Seac\, Protopopiatul Pa[cani, a tr\it pe 23
august momente de mare s\rb\toare

prilejuite de sfin]irea unei troi]e ridicate de
comunitatea credincio[ilor `n memoria celor care
au plecat la Domnul. Slujba de binecuv=ntare a
troi]ei a fost s\v=r[it\ de p\rintele Pavel Postolachi,
protopop al Protopopiatului Pa[cani, `mpreun\ cu
un sobor de preo]i [i diaconi. Bucuria [i
surpriza credincio[ilor prezen]i la eveniment au
fost nem\surate `ntruc=t printre ei a poposit [i IPS
P\rinte Mitropolit Teofan. Cu acest prilej,
chiriarhul Moldovei [i Bucovinei s-a `nchinat la

crucea `n\l]at\ `n incinta complexului parohial din
Topile, a rostit rug\ciuni de binecuv=ntare, apoi a
]inut celor prezen]i un cuv=nt de `nv\]\tur\.

S\rb\toare istoric\ `n Parohia Bursuc Deal

Troi]\ ridicat\ `n memoria ctitorilor trecu]i
la cele ve[nice

B
iserica Parohiei Hri[cani
din Protopopiatul Boto -
[ani a fost sfin]it\ pe 30

august de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan. La finalul Liturghiei, au
fost acordate distinc]ii de vred ni -
cie tuturor celor care au sprijinit
ridicarea [i `nfrumuse]area lo ca -
[ului de cult. Actualul paroh de
la Hri[cani, preotul Ovidiu L\z\ -
rescu, a fost hirotesit iconom
stavrofor, iar fostul suplinitor al
comunit\]ii din Hri[cani, preotul
Mihai Ovidiu Anastasiei, a primit
Crucea Arhiepiscopal\ „Sf=ntul
Ierarh Dosoftei”. Printre persoa -
nele care au primit distinc]ii de
vrednicie s-a num\rat [i dl Con -
stan tin Macale], prefectul jude -

]ului Boto[ani, fiu al satului Hri[ -
cani, acesta fiind decorat cu

„Cru cea Sf=ntul Ierarh Dosoftei
pentru mireni”.

A fost sfin]it\ Biserica 
“Sf=ntul Ierarh Nicolae” din Hri[cani
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Pe 21 iulie, Permanen]a Consiliului Epar -
hi al Ia[i a luat `n discu]ie necesitatea
continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i

repara]ie pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum
[i a furniz\rii lemnului de foc necesar acelor uni -

t\]i biserice[ti care nu au resurse
financiare sufi ciente [i nu `[i pot procura
materialul lemnos. Prin urmare, a fost

aprobat\ acordarea, cu titlu gra tuit pentru anul
2015, a unei cantit\]i de 497 m.c. material
lemnos din care 234 m.c. lemn de foc, 185 m.c.
lemn de lucru [i 78 m.c. lemn pre lu crat
(cherestea) pentru 30 unit\]i de cult. 

Material lemnos pentru unit\]i de cult

~
n luna iulie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhie pis -
co piei Ia[ilor a efectuat 55 opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 14 la Centrul Eparhial Ia[i, 23 `n cadrul

Pro   topopiatelor [i 18 la m\n\stiri. Dintre acestea, 30 au fost `n -
ca dr\ri [i numiri, 11 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 1 con -
ce diere, 5 suspend\ri, 1 revenire la locul de munc\ dup\ con -
cediul de cre[tere a copilului [i 7 modific\ri ale raporturilor de
munc\.

~n luna august, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhie pis -
co  piei Ia[ilor a efectuat 93 opera]iuni de personal, dup\ cum
ur  mea z\: 28 la Centrul Eparhial la[i, 54 `n cadrul Proto po -
piatelor [i 11 la m\n\stiri. Dintre acestea, 37 au fost `ncadr\ri [i
numiri, 25 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 7 suspend\ri, 1
re venire la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a co -
pilului [i 23 de modific\ri ale raporturilor de munc\.

Sprijin financiar pentru
unit\]ile de cult

~
n [edin]a de Permanen]\ a Con si   l i u -
lui Eparhial Ia[i din 25 iunie, a fost
aprobat\ acordarea unui ajutor

financiar de 30.000 lei pentru 3 de
unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor,
care au lucr\ri de `ntre]inere, repara]ii
sau de construc]ie, dup\ cum urmeaz\:

- Protopopiatul III Ia[i: Parohia
„Sf=ntul Gheorghe” – Recea, com. }i -
b\ ne[ti;

- Protopopiatul T=rgu Neam]: Schi -
tul „Sf=ntul Voievod {tefan cel Mare” –
C\rbuna;

- Protopopiatul Boto[ani: Parohia
„Sf=nta Ecaterina”, Boto[ani.

Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante 
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor

~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din 21
iulie, ]i n=nd cont de programul de sfin]iri [i de
resfin]iri de biserici, case sociale [i case

parohiale, de activitatea pastoral-misionar\ [i
administrativ-gospod\reasc\ [i de propunerile
`naintate de p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea ran gu rilor biserice[ti
onorifice de ico nom [i iconom stavrofor urm\torilor
preo]i:

- iconom: pr. Dumitru Florin Laz\r, Parohia
„Adormirea Mai cii Domnului” – Podoleni II, Pro to -
popiatul Roznov; pr. Ionu] C\t\lin Dasc\lu, Parohia
„Ador mi rea Maicii Domnului“ – Holm,
Protopopiatul III Ia[i.

- iconom stavrofor: pr. Vlad Drob [i pr. Claudiu
Ghebac pen tru activitatea de la M\n\stirea E[anca,
Protopopiatul Darabani; pr. Bogdan Fr\sil\, Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” – Podoleni II,
Protopopiatul Roz nov; pr. Andrei Savin, Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Baratca,
com. B=rg\ oani, Protopopiatul Piatra Neam]; pr.

Ovidiu Mihail Cio botaru, Parohia „Sf=ntul Pante li -
mon” – Ia[i, Protopopiatul I Ia[i; pr. Ioan Sorin
Luca, Parohia „Sf=n ta Cuvioas\ Parascheva“ –
Bursuc, Protopopiatul Pa[cani; pr. Ovidiu
L\z\rescu, Parohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae” – Hri[ -
cani, Protopopiatul Boto[ani.

~n aceea[i [edin]\ de Per ma nen]\ a fost aprobat\
[i acor darea urm\toarelor distinc]ii:

- Crucea Arhiepiscopal\ “Sf=ntul Ierarh
Dosoftei” pentru clerici: pr. prof. Ioan Mihoc,
Vasile P\v\leanu, Viorel Romus Laiu, Vasile Sandu
[i Ioan Viorel Irina de la Seminarul Teologic
„Veniamin Costachi” de la M\ n\s tirea Neam], pr.
dr. Mihai Vi zi tiu (Protopopiatul T=rgu Neam]),
protos. Serafim Grigo ra[, pr. Dumitru Av=rvarei
(Pro to popiatul Darabani) [i pr. Mihai Ovidiu
Anastasiei (Protopopiatul Boto[ani);

- “Crucea Moldav\ pentru mireni”: dlui Anton
Covasan, primarul comunei D\muc.

- Crucea Arhiepiscopal\ “Sf=ntul Ierarh
Dosoftei” pentru mireni: dlui Constantin Macale],
pre fectul jude]ului Boto[ani, dlui Constantin B`rsan,
primarul co mu nei Bicaz Chei.

Acord\ri de ranguri biserice[ti

Opera]iuni de personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor `n lunile iulie-august
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~ncheierea acordului de parteneriat `ntre Arhiepiscopia

Ia[ilor [i Asocia]ia P\rin]i pentru Ora de Religie, fililala Ia[i

Reconfirmarea PC. Pr. Toma Gradinaciuc `n postul de
protopop al Protopopiatului I Ia[i [i a 
PC. Pr. Valentin Tofan `n postul  de protopop al
Protopopiatului Piatra Neam]

~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Epar hial Ia[i din 2 iulie
s-a aprobat înche ierea aco rdului

de parteneriat între Arhiepiscopia Ia[i lor
[i Aso ci a]ia P\rin]i pentru Ora de Re li -
gie, fililala Ia[i, în vederea pro mo v\rii
prezen]ei orei de Religie în cadrul {colii
rom=ne[ti, a activi t\ ]ilor educative [i a
celor de dez vol tare personal\ cu
caracter re ligios, în [coal\ [i în
societate, în vederea p\str\rii, ap\ r\ rii [i
pro mo v\rii valorilor moral-cre[tine [i a
tra di ]i ilor rom=ne[ti autentice.

Av=nd în vedere nevoia intensific\rii acti -
vit\]ilor misionare în cadrul Arhiepis co -
pi ei Ia[ilor [i experien]a pozitiv\ a ta be -

relor organizate în anii preceden]i, în {edin]a de
Per manen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i din 28

august s-a aprobat organizarea `nt=lnirii Tinerilor
Ortodoc[i din Boto[ani, edi]ia I, cu tema „Tinerii
de sub cerul Boto[anilor”, în perioada 25-27
septembrie. 

~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din
28 august s-a aprobat re -

con firmarea PC. Pr. Toma Gradi -
naciuc în postul de protopop al
Protopopiatului I Ia[i, pentru o
pe rioad\ de 4 ani (al doilea man -
dat), pentru perioada 1 septem -
brie 2015 – 1 septembrie 2019
sau p=n\ la revocarea de c\tre
Chi riarh, în acelea[i condi]ii sa -
lariale. De asemenea, s-a aprobat
reconfirmarea PC. Pr. Valentin
To fan în postul de protopop al
Protopopiatului Piatra Neam],
pentru o perioad\ de 4 ani (al
doilea mandat), pentru perioada
1 septembrie 2015 – 1 sep tem -
brie 2019 sau p=n\ la revocarea
de c\tre Chiriarh, în acelea[i con -
 di]ii salariale. 

Aprobarea organiz\rii `nt=lnirii Tinerilor Ortodoc[i
din Boto[ani
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Plan misionar special pentru trei parohii din jude]ul
Boto[ani: Unguroaia, Tudor Vladimirescu [i St=nca

~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din
2 iulie s-a aprobat imple -

men tarea unui plan misionar spe -
cial pentru trei parohii din ju de -
]ul Boto[ani: Unguroaia, Tudor
Vla dimirescu (Protopopiatul Bo -
to [ani) [i St=nca – comuna Geor -
ge Enescu (Protopopiatul Doro -
hoi).

1. Se aprob\ planul misionar
pentru Parohia Unguroaia, Pro -
topopiatul Boto[ani, care cu prin -
de urm\toarele:

Noul preot paroh s\ fie sus -
]inut financiar cu 1000 de lei pe
lun\ pe parcursul unei perioade
de 7 ani, încep=nd cu data in -
stal\rii în parohie a noului preot.
S\ se finalizeze biserica paro hi -
al\ început\. S\ se construiasc\ o
cas\ parohial\ din fonduri Cen -
trului Eparhial (sursa ASBI). S\ se
angajeze c=nt\re] bisericesc cu
alo carea unei CBS [i completarea
salariului de la Centrul Eparhial.
S\ se achizi]ioneze o suprafa]\
de 5 ha de teren pentru parohie,
care s\ fie folosit cu titlu gratuit
de c\tre familia preotului. ~n
func ]ie de situa]ie, doamna preo -
teas\ s\ fie angajat\ la parohie cu
alocarea unei CBS. S\ se aloce o
sum\ de 500 lei lunar pentru ac -
tivit\]i misionare în parohie. Pre -
otul nou numit va avea posi bi -
litatea transferului la o parohie de
gradul I, mediul rural, în mod
pre zidial, dup\ o perioad\ de mi -
nim 7 ani. Pentru noul preot pa -
roh se va alc\tui un plan pastoral-
misionar adaptat condi]iilor cu -
nos cute. Preotul paroh va pre -

zen ta justificare financiar\ în fie -
care lun\ [i un raport privind ac -
tivitatea pastoral-misionar\ o
dat\ pe trimestru.

2. Se aprob\ planul misionar
pentru Parohia Tudor Vladi mi res -
cu, Protopopiatul Boto[ani, care
cuprinde urm\toarele:

Noul preot paroh s\ fie sus -
]inut financiar cu 1000 de lei pe
lun\ pentru primul an, 700 de lei
pe lun\ pentru al doilea an, 500
de lei pentru urm\torii 5 ani.
C=n t\re]ul bisericesc s\ fie an ga -
jat cu alocarea unei CBS [i
completarea salariului de la
Centrul Eparhial. Recomand\m
ca dl Viorel Grosu, actualmente
c=nt\re] parohial, s\ fie sprijinit
cu suma de 3000 de lei în ve -
derea racord\rii locuin]ei proprii
la re]eaua electric\. ~n func]ie de
situa]ie, doamna preoteas\ s\ fie
angajat\ la parohie cu alocarea
unei CBS. S\ se aloce o sum\ de
500 lei lunar pentru activit\]i mi -
sionare în parohie. S\ se achi zi -
]io neze suprafa]a de 5 ha de te -
ren arabil pentru parohie. Preotul
nou numit va avea posibilitatea
transferului la o parohie de gra -
dul I, mediul rural, în mod pre -
zidial, dup\ o perioad\ de minim
7 ani. Pentru noul preot paroh se
va alc\tui un plan pastoral-mi sio -
nar adaptat condi]iilor cunos cu -
te. Preotul paroh va prezenta jus -
tificare financiar\ în fiecare lun\
[i un raport privind activi ta tea
pas toral-misionar\ o dat\ pe
trimestru.

3. Se aprob\ planul misionar
pentru Parohia St=nca, comuna

Geor ge Enescu, Protopopiatul
Do rohoi, care cuprinde urm\toa -
rele:

Preotul paroh s\ fie sus]inut fi -
nanciar cu 1000 de lei pe lun\ pe
parcursul unei perioade de 7 ani.
S\ se acorde sprijin financiar
pen tru finalizarea bisericii paro -
hiale început\ înc\ din 2006. S\
se construiasc\ o cas\ parohial\
din fondurile Centrului Eparhial
(sursa ASBI). S\ se angajeze c=n -
t\ re] c\ruia s\ i se pl\teasc\ sa la -
riul cu alocarea unei CBS [i com -
pletarea salariului de la Centrul
Eparhial. ~n func]ie de situa]ie,
doam na preoteas\ s\ fie angajat\
la parohie cu alocarea unei CBS.
S\ se aloce o sum\ de 500 lei lu -
nar pentru activit\]i misionare în
parohie. S\ se achizi]ioneze su -
pra fa]a de 5 ha de teren arabil
pentru parohie. Pentru preotul
pa  roh se va alc\tui un plan pas -
toral misionar adaptat condi]iilor
cunoscute. Preotul paroh va pre -
zenta justificare financiar\ în
fiecare lun\ [i un raport privind
activitatea pastoral misionar\ o
dat\ pe trimestru.

Pentru Parohia St=nca se poate
avea în vedere [i p\strarea preo -
tului  Tudor Aconstantinesei, pa -
roh la Parohia Arborea [i su -
plinitor la St=nca. Acest preot s-a
implicat destul de mult în via]a
credincio[ilor [i, fiind lipsit de
sus]inere din partea enoria[ilor, s-a
implicat direct în construc]ia
bisericii parohiale care a fost
în\l]at\ p=n\ la nivelul centurii
superioare.

Implementarea proiectului Grup de
socializare [i reabilitare preotese
v\duve

~n {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
din 2 iulie s-a aprobat organizarea unei tabere pentru
19 preotese v\duve la Casa de Odihn\ B\l]\te[ti, în

perioada 12-17 iulie. 
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Cea de-a [aptea serie a
conferin]elor preo]e[ti
semestriale de toamn\

din Arhiepiscopia Ia[ilor a de bu -
tat, `n perioada 23-25 august, cu
`nt=lnirea preo]ilor din pro to po -
piatele I Ia[i, II Ia[i, S\veni,
H=rl\u, Ceahl\u, Roznov, Boto -
[ani, Piatra Neam], care au venit
`nso]i]i de doamnele preotese [i
de copiii lor. Locul de desf\ [u -
rare a evenimentului a fost Cen -
trul Social-Cultural „Sf=ntul Pai -
sie de la Neam]”. ~ntrunirea a
fost prezidat\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. Participan]ii la
conferin]\ s-au bucurat de pre -
zen]a Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae de
la Facultatea de Teologie din
Alba Iulia, care a sus]inut o con -
fe rin]\ cu tema „Parohia – adu -
na re euharistic\ [i spital duhov -
nicesc”.

~n cuv=ntul rostit partici pan -
]ilor, Mitropolitul Moldovei [i
Bu covinei a f\cut referire la as -
pec tele care ar trebui s\ defi -
neas c\ parohia: „~n general, se
vorbe[te pu]in despre teologia
parohiei, v\zut\ ca un spa]iu `n
care coboar\ iubirea Tat\lui ce -
resc, despre parohia ca spa]iu `n

care se dob=nde[te Duhul Sf=nt,
despre existen]a poporului lui
Dum nezeu adunat `n jurul Sf=n -
tului Potir, sau despre parohie ca
loc unde omul r\nit suflete[te
ca ut\ s\-[i dob=ndeasc\ m=n tu -
irea. Nu de pu]ine ori, biserica
es te v\zut\ ca un loc unde
omului i se iart\ p\catele prin
pri mirea unui canon, uit=ndu-se
de vindecarea r\nilor pe care
p\catul le las\ pe suflet. Se re du -
ce astfel parohia la un tribunal
unde se judec\ p\catele. F\r\ a
exclude dimensiunea p\catului,

a iert\rii, a pedepsei [i a tribu na -
lului, avem nevoie s\ vorbim
despre faptul c\ orice iertare,
dac\ nu este dublat\ de vin de ca -
re, r\m=ne `n cele din urm\ un
act exterior, f\r\ consecin]e”. De
asemenea, p\rintele Jan Nicolae
a ar\tat c\ datoria prim\ a slu ji -
torilor Bisericii este aceea de a-i
aduce pe enoria[i `n fa]a Sf=n tu -
lui Potir: „Nu poate exista o
comunitate vie f\r\ cuminecare,
care este cheagul care adun\
oamenii `n jurul lui Hristos –
Via]a. De aceea, prima datorie a

Conferin]\ preo]easc\ semestrial\: 
„Parohia – adunare euharistic\ [i spital duhovnicesc”

ð
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Pe 6 iulie, a debutat cea de-a IV-a edi]ie a
Ate li erului de formare pentru tinerii preo]i
hirotoni]i din Arhie piscopia Ia[ilor. Pro -

gramul a de bu tat de la primele ore ale dimi ne ]ii,

cu s\v=r[irea Sfintei Litur ghii `n biserica M\n\stirii
Mi cl\ u [eni de c\tre IPS P\rinte Mi tro po lit Teofan.
~n cadrul slujbei arhi ere[ti, t=n\rul diacon Andrei
Ionu] Constantin a fost hirotonit preot pe seama

Parohiei „Sf=ntul Gheorghe” – Bo ro -
lea din co mu na H\ne[ti, Proto po -
piatul S\ veni. Timp de dou\ s\p t\ -
m=ni, cei 19 participan]i au avut un
program care s-a desf\[urat dup\
urm\toarele repere: rug\ ciu ne,
prelegeri invita]i, sesiuni de dia log cu
par ti cipan]ii cu referire la con]inutul
prezentat, lecturi ghi date, semina -
rizarea temelor fo lo sind experien]e
personale.

Atelierul de formare pentru ti ne rii
preo]i hiro to ni]i din Arhie pis copia
Ia[ilor este organizat, cu binecu v=n -
tarea IPS P\rinte Mi tro polit Teofan, de
Sectorul Edu ca ]ional al Arhiepis co -
piei Ia[ilor, prin Centrul de formare [i
ino va re al Funda]iei „Var la am Mitro -
po litul“ [i `n parteneriat cu Fa cul  tatea
de Teologie Ortodox\ „Du mitru
St\niloae“ din Ia[i. 

Atelier de formare pentru tinerii preo]i hirotoni]i
din Arhiepiscopia Ia[ilor 

pre o]ilor este de a hr\ni
euha ris tic poporul lui
Dumnezeu, de a aduce
oamenii la verdea]a
dum ne zeie[tilor Taine.
Atunci c=nd bate clo -
potul are loc invita]ia
Trupului lui Hristos de a
se `nnoi `n Euharistia
acelei duminici sau
acelei s\rb\tori”.

Tot la Centrul Social-
Cultural „Sf=ntul Paisie
de la Neam]” a avut
loc, `n perioada 30
august–1 septembrie,
cea de-a opta serie a
conferin]elor preo]e[ti
semes tri ale din Arhi e -
pis copia Ia[ilor. La `n -
t=lnire au fost prezen]i
60 de pre o]i, `nso]i]i de
doamnele pre o tese, [i
de 38 de copii, majo ri -
ta tea din Protopopiatul
T=rgu Neam], dar [i din celelalte
pro to po piate ale eparhiei. 

~ntrunirea a fost prezidat\ de
IPS P\rinte Mi tro polit Teofan [i l-a
avut ca in vi tat special pe

p\rintele Petru Mo ga de la
Parohia „Sf=ntul Nico lae“ din
C=mpina.
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„Cununa binecuvântată a anului creștin”
Pr. Placide Deseille

Semnele vremii noastre.
7 întâlniri cu Părintele Iustin Pârvu

Adrian Alui Gheorghe

Conștiinţă dogmatică
și viaţă duhovnicească

în gândirea Părintelui Sofronie Saharov
Ieromonah Nathanael Neacșu

Adierea Duhului –
purtarea de grijă faţă de suflete
Mitropolitul Antonie de Suroj

Teologie ortodoxă și știinţă.
Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog?

Pr. Răzvan Andrei Ionescu

Observaţii preliminare
la Rugăciunea lui Iisus

Nicolae Ionel

Convorbiri, taifasuri, divanuri, portrete
Grigore Ilisei

Povești
Ion Creangă

Cartea dragostei creștine
Livia Ciupercă

Athos. Însemnările netăcutelor cărări
Alexandru Rădescu

Noutăţi  editoriale la Editura Doxologia:

Părintele Hrisostom Dănilă –
Matematicianul vieţii trăite în Hristos

† Calinic Botoșăneanul (coordonator)

– în iulie și august –

Canoane de mângâiere
la Domnul nostru Iisus Hristos și

la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Sfântul Ioan Mavropous,
Mitropolitul Evhaitelor
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Iosif cel Sf=nt, Mitropolitul
Mol dovei, el `nsu[i bun
c=n  t\re] [i compozitor, a

`nsufle]it cetatea Moldovei cu
pri mul cor din ]ara noastr\. Me -
ritul acestui cor s-a datorat [i diri-
jorului – Gavriil Musices cu. Prinos
adus marelui compozitor ie[ean,
Asocia]ia Iubire [i „~ncredere din
Ia[i” a organizat, `n perioada 1-7
iulie, Festivalul-Concurs Coral
In terna]ional pentru Tineret
„Gavriil Musicescu”, edi]ia a III-a.
Timp de [apte zile, muzicologi,
profesori, dirijori, coruri, tineri [i
tinere din Rom=nia, Italia,
Grecia, Bulgaria, Ucraina [i Re -
pu blica Moldova au f\cut ca
ora[ul s\ fie pe primul loc pe sce -
na interna]ional\ a muzicii. Totul
a `nceput cu sec]iunea dedicat\
muzicii psaltice, de factur\ bi -
zan  tin\, `n ziua de pomenire a
Sf=ntului Voievod {tefan cel Ma -
re. Ziua a doua, 3 iulie, a fost de-
dicat\ corurilor de Licee cu profil
muzical [i de Seminarii Teolo -
gice, corurilor Universit\ ]i lor de
Muzic\ [i ale Facult\]ilor de
Teologie, dar [i sec]iunii corurilor
de tineri amatori. ~n teologia
cre[tin\, cuv=ntul este, `n acela[i
timp, scris [i c=ntat. Acest fapt l-a
pus `n practic\ [i „Asocia]ia
Iubire [i ~ncredere” din Ia[i care,
`n cadrul Festivalului-Concurs

Coral Interna]ional „Gavriil Mu -
si ces cu”, edi]ia a III-a, a organi-
zat, `m preun\ cu Editura Do -
xologia a Mitropoliei Moldovei [i
Buco vi nei, lansarea c\r]ii „Athos.
~n sem n\rile net\cutelor c\r\ri”. 4
iulie a fost o zi special\ `n care
actorii principali au fost copiii.
Cu lumin\ `n suflet [i muzic\ pe
buze, copii din trei ]\ri [i-au unit
glasurile sub numele proiectului
„Cantus Mundi”, eveniment desf\ -
[u rat la Casa de Cultur\ a Stu den -
]ilor [i `n Parcul Copou din Ia[i.
De asemenea, au avut loc concer -
te corale `n Centre pentru b\tr=ni
[i copii, concerte `n aer liber,
concerte corale `n zece biserici
din Ia[i. ~n prezen]a IPS P\rinte
Mitropolit Teofan, cel care a bi-
necuv=ntat ca evenimentul s\ se
desf\[oare `n capitala Moldovei,
Festivalul-Concurs Coral Interna -
]io nal pentru Tineret „Gavriil Mu -
sicescu”, edi]ia a III-a s-a `ncheiat
pe 5 iulie cu Gala de Excelen]\,
care a avut loc `n sala mare a
Teatrului Na]ional „Vasile Alec -
san dri” din Ia[i. Organizatorii au
adus `n aten]ia publicului coru-
rile c=[tig\toare la cele dou\
sec]iuni – coral [i psaltic, cu sub-
sec]iunile aferente. Astfel, au ur-
cat pe scen\ [i au `nc=ntat publi-
cul Corul Na]ional de Camer\
„Madrigal”, dirijat de Ana Un gu -

reanu, Corurile reunite de copii
sub tutela „Cantus Mundi”, Corul
de copii „Fusion Sound” al {colii
de muzic\ – Odessa, Ucraina, di-
rijor Vermedovskaia Elisabeta,
Corul „Lia Cioc=rlia” din Chi[i -
n\u, dirijat de Svetlana Istra -
te, Corul de Copii Radio Bucu -
re[ti, dirijat de maestrul Voi cu
Popescu, Corul de Tineret „Can -
temus” al Centrului de Ac tivitate
extra[colar\ „Curcu be ul” – Chi -
[in\u, dirijor Denis Ceau[ov, [i
Corul Academic „Anghel Ma no -
lov” al Casei studen]ilor – So fia,
Bul garia, dirijat de Darena Po -
pova.

Parte a festivalului, muzica
psal  tic\ a avut un loc important
`n seara galei. Corurile c=[ti g\ -
toa re au fost premiate de organi-
zatori – Corul bizantin al Semi -
narului Teologic Chesarie Epis co -
pul din Buz\u, condus de c\tre
diaconul Constantin Stoica [i
Corul „Chivotul” al Catedralei
Mi tropolitane din Ia[i condus de
arhidiacon Ciprian Rusu. Invita]ii
speciali ai sec]iunii psaltice au
fost dou\ coruri de renume inter -
na]ional – „Byzantion”, condus
de c\tre asist. drd. Adrian S=rbu,
[i Corul psaltic „Tronos” al Ca te -
dralei Patriarhalei din Bu cu re[ti,
dirijat de protopsaltul arhidiacon
Mihail Buc\.

Cetatea Ia[ilor a fost inima muzicii corale [i a
celei psaltice
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~n perioada 7-10 iulie, la Ia[i
a avut loc cea de a VIII-a
edi]ie a Masterclas-ului In -

ter na]ional de C=nt Bizantin.
Evenimentul a fost organizat de
Aso cia]ia Cultural\ „Byzantion”
[i de Universitatea de Arte „Geor -
ge Enescu”, `n parteneriat cu
Mitropolia Moldovei [i Buco vi -
nei [i Prim\ria Municipiului Ia[i.
Invitatul special a fost Panagiotis
Neochoritis, protopsalt al Cate -
dra lei Mitropolitane „Sf=ntul
Gheor ghe” din Neopolis (Tesalo -
nic), care a sus]inut mai multe
cursuri de interpretare. Dimine -
]ile au fost dedicate participante-
lor, prin cursul pentru ansamblu
feminin cu soprana Mihaela
Gr\j  deanu, Miriam Marinou [i
conferen]iar dr. Maria Alexandru.
Dup\-amiaza, cursan]ii au putut
participa la cursul op]ional de ka-
nonaki a prof. univ. dr. Maria
Alexandru, precum [i la seria de
cursuri practice de interpretare

psal tic\ sus]inute de prep. univ.
drd. Adrian S`rbu. Ca [i `n anii
trecu]i, cursan]ii au putut c=nta la
stran\, de data aceasta la slujba
de priveghere `n cinstea Sfin]ilor
Epictet [i Astion, ce a avut loc pe
7 iulie, la biserica „Sf=ntul Sava”
din Ia[i. Cea de a VIII-a edi]ie a

Masterclass-ului Interna]ional de
C=nt Bizantin s-a `ncheiat pe 10
iulie, `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i, unde a avut loc concer-
tul extraordinar de muzic\ bizan-
tin\ intitulat „Psaltichia – rug\,
ar t\, [tiin]\”.

A VIII-a edi]ie a Masterclass-ului Interna]ional de
C=nt Bizantin

S\rb\toare `n Protopopiatul Piatra-Neam]

Pe 22 august, parohia
„Na[terea Maicii Dom nu -
lui” – C\ciule[ti din Pro -

to popiatul Piatra-Neam] a `mbr\ -
cat ve[m=nt de s\rb\toare. Sub
genericul „C\ciule[ti – 600 de
ani de atestare documentar\”, `n
parohie a fost organizat un eveni-
ment care a adunat oficialit\]i
laice jude]ene [i locale, repre-
zentan]i ai Arhiepiscopiei Ia[ilor
[i numero[i credincio[i din loca-
litate [i din `mprejurimi. Ziua a
debutat `n biserica parohial\ cu
slujirea Sfintei Liturghii de c\tre
un sobor de preo]i, `n frunte cu
p\rintele Marian Timofte, vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor. Rug\ciuni -
le au precedat lansarea studiului
monografic „C\ciule[ti – 600 de
ani de atestare documentar\”,
autorii acestuia fiind: profesor
Vasile Ciubotaru, profesor Da -
niela Ciubotaru [i pr. paroh Ioan
Florin Horceac. P\rintele vicar
Ma  rian Timofte a vorbit celor

pre zen]i despre `nsemn\tatea
momentului aniversar: „~n timp,
au fost `n\l]ate cet\]i care ast\zi
nu mai sunt, de[i s-a dorit `n
multe cazuri conservarea lor [i,
de[i acum 600 de ani Constan -
tinopolul era `nc\ o mare metro-
pol\, capitala Imperiului Bizan -
tin, satul C\ciule[ti a mers `n is-
torie, p=n\ la noi. Aduc cuv=ntul
de apreciere [i binecuv=ntare al

IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care m-a delegat s\ particip la
acest eveniment din via]a paro-
hiei [i a comunit\]ii de aici. ~n -
cerca]i s\ p\stra]i vii chipurile
str\mo[ilor dumneavoastr\ [i,
prin calit\]ile [i realiz\rile pe ca -
re le ave]i, duce]i mai departe
acest tezaur identitar, mo[tenit
din genera]ie `n genera]ie”.
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La Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\ni-
loae” din Ia[i s-a desf\ -

[urat `n perioada 8-11 iulie Se mi -
narul-simpozion de traductologie
greac\ veche „Limba greac\ ve-
che `n scrierile Sfin]ilor P\rin]i ai
Bisericii. Principii generale de
traductologie”. Evenimentul a
avut ca principali invita]i pe prof.
univ. dr. Venetsiana Astara – pro-
fesor al Departamentului de Filo -
logie Greac\ Veche `n cadrul
Uni versit\]ii de Stat „Kapo dis -
trias” din Atena [i pe conf. univ.
dr. Adrian Muraru de la Facul -
tatea de Filosofie a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
doctor `n Filosofie [i coordonator
al Centrului de Editare [i Tra ducere

„TRADITIO” din cadrul univer-
sit\]ii ie[ene. Simpozionul a fost
organizat cu binecuv=ntarea IPS
P\rinte Mitropolit Teofan [i la
ini]iativa [i cu efortul depus de
protos. Nathanael Neac[u.

Participan]ii au discutat despre
principiile, dar [i despre proble-
mele de traducerea din limba
greac\ a operelor Sfin]ilor P\rin]i.

Promo]ia 2011-2015 a
ab solven]ilor Facult\]ii
de Teologie Ortodox\

„Dumitru St\niloae” din Ia[i a
participat, `n data de  5 iulie, la
cursul fes tiv de `ncheiere a ani-
lor de studiu. Sf=nta Liturghie
arhie reas  c\ a fost s\v=r[it\ `n
Cate drala Mitropolitan\ din Ia[i
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan
[i de PS P\rinte Nicodim, Epis -
co pul Severinului [i Strehaiei,
al\ turi de un sobor format din
preo]ii profesori ai facult\]ii. ~n
ca drul Sfintei Liturghii, a avut
loc solemnul moment al depu-
nerii jur\m=ntului, c=nd tinerii
teologi au rostit cu m=na pe
cruce [i pe Evanghelie c\ vor
p\zi [i vor propov\dui `nv\ ]\ -
tura Bisericii. Dup\ Sf=nta Litur -
ghie, programul festiv a conti-
nuat la Centrul de conferin]e
„Providen]a“ al Mitropoliei
Mol  dovei [i Bucovinei. ~n cu -
v=n tul adresat tinerilor absol-
ven]i, IPS Teofan a `ndemnat la
n\dejde [i statornicie: „S\ v\

ajute Dumnezeu s\ ave]i privi-
rea a]intit\ spre Cetatea cea de
Sus, neaplec=ndu-v\ nici `n
dreap ta, nici `n st=nga. Chiar [i
`n anumite c\deri, s\ nu uita]i
niciodat\ ]inta care v\ st\ `na -
inte – Cetatea cea de Sus, Hris -
tos-Dumnezeu. Totodat\, v\ `n -
demn s\ nu v\ pierde]i speran]a

c=nd auzi]i vorbe de genul: to-
tul este pierdut, este prea mult
p\cat, prea mult `ntuneric, prea
mult\ corup]ie, prea multe avor-
turi, prea mult\ confuzie, derut\
[i haos. Da, exist\ toate acestea
[i le `nt=lne[ti mai la tot pasul,
`ns\, dincolo de ele, exist\ at=ta
lumin\ [i credin]\ `n lume”. 

Seminar–simpozion de traductologie greac\ veche

Curs festiv la Facultatea de Teologie Ortodox\
“Dumitru St\niloae” din Ia[i
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~n perioada 23-26 iulie, Ar -
hiepiscopia Ia[ilor a organi -
zat la Nem]i[or ce de-a VI-a

edi]ie a Adun\rii Tinerilor Cre[ -
tini Ortodoc[i din Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei. La aceas -
t\ `ntrunire au participat peste
600 de tineri cu v=rste cuprinse
`ntre 14-30 de ani, `n special din
zona Moldovei, dar [i din alte
re giuni ale ]\rii, precum [i tineri
de peste Prut. ~n fiecare zi a ta -
berei s-a slujit Sf=nta Liturghie,
care a fost urmat\ de ateliere fo -
to, origami, ateliere de g\tit,
t=mpl\rie, activit\]i sportive,
pelerinaje [i conferin]e. Pentru
c\ anul acesta se `mplinesc 600
de ani de la aducerea Sfintelor
Moa[te ale Sf=ntului Ioan cel
Nou la Suceava, tema `nt=lnirii
tinerilor a fost „Un t=n\r printre
tineri. Sf=ntul Ioan cel Nou de la
Suceava – 600”. Invita]ii speciali
din acest an au fost arhid. prof.
pr. Vasile Demciuc care a mij lo -
cit, prin conferin]a sus]inut\,
`nt=lnirea tinerilor cu Sf=ntul
Ioan cel Nou de la Suceava, [i
pr. prof. dr. Constantin Coman,
ca re vorbit despre „Martiriu –
dep\[irea la[it\]ii [i [ansa m\r -
turiei”. Pe 25 iulie, Sf=nta Litur -
ghie a fost s\v=r[it\ de IPS P\ rin -
te Mitropolit Teofan, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi. ~n
cuv=ntul de `nv\]\tur\, ierarhul

i-a avertizat pe tinerii prezen]i de
pericolul c\derii `n patima
dezn\dejdii: „~n ultima perioad\,
se observ\ `n mijlocul lumii o
cre[tere a st\rilor de triste]e,
m=hnire, dezam\gire, dezn\dej -
de. Foarte curios [i foarte de zas -
truos este faptul c\ aceste st\ri
`ncep s\ prind\ tot mai multe
suflete tinere. Nu exist\ o con tra -
dic]ie mai mare dec=t s\ fii t=n\r
[i s\ fii trist, precum nu este con -
tra dic]ie mai mare `ntre a fi
cre[tin [i a fi trist. Aceast\ tris te -
]e, cu diferitele ei forme, cuprin -
de pe mul]i dintre cei de v=rsta
voastr\, uneori cu deznod\minte
tra gice, definitive, prin luarea

zilelor `ntr-o form\ sau alta. S\
v\ d\ruiasc\ Dumnezeu s\ de ve -
ni]i [i s\ r\m=ne]i oameni ai
bucuriei, s\ g\si]i fericirea `ntr-o
clip\ de rug\ciune, `ntr-un ceas
de lectur\, `ntr-un pelerinaj, `ntr-o
prietenie curat\, `ntr-o com pa nie
binecuv=ntat\, `ntr-o `nt=l ni re
precum Nem]i[orul. ~ntr-o ta b\r\
ca aceasta, este imposibil s\ nu
observi [i s\ nu `n]elegi ade v\ rul
«C=t de Bun [i de Dulce este
Domnul» [i s\ nu vezi c\ omul
poate fi [i t=n\r, [i entu ziast, [i
credincios, bucur=ndu-se de cele
ce a binecuv=ntat Dum nezeu –
prieteni, familie, slu jiri diferite `n
societate”.

„Un t=n\r printre tineri. Sf=ntul Ioan cel Nou de
la Suceava – 600”
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Proiectul „Tab\ra din prid -
vo rul satului” a `nceput
`n vara anului 2012, prin

organizarea de tabere pentru
copiii din parohiile s\race ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor. {i `n vara
aceasta, c=teva sute de copii au
participat gratuit `n taberele din
parohii, organizate prin Departa -
mentul de Tabere din cadrul
Sectorului de Misiune, Statistic\
[i Prognoz\ Pastoral\ al Arhi e -
piscopiei Ia[ilor.

~n perioada 5-10 iulie, `n
Parohia Urecheni, Protopopiatul
T=rgu Neam], s-a desf\[urat
„Tab\ra din pridvorul satului”.
Echipa tinerilor voluntari, co or -
do nat\ de teologul Marian Ru -
gin\ de la Facultatea de Teologie
„Justinian Patriarhul” din Bucu -
re[ti, a implementat diferite ac ti -
vit\]i cu peste 130 de copii, cu
v=rs tele cuprinse `ntre 4 [i 16
ani.

Parohia Horodi[tea, din Pro to -
popiatul Darabani, a organizat
cea de-a IV-a edi]ie a „Taberei
din pridvorul satului” `n pe ri oa -
da 14-19 iulie. Ultima zi a ta be -
rei s-a desf\[urat `ntr-un mod
ine dit pentru copii. ~nso]i]i de
pre otul paroh, de animatorii ta -
be rei [i de o parte dintre p\rin]i,
co piii au mers la M\n\stirea
„Sf=nta Treime” – E[anca. Un
mo ment special pentru grupul de

copii a avut loc la terminarea
Sfintei Liturghii c=nd s-au `nt=lnit
cu IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
care i-a binecuv=ntat [i felicitat
pentru ini]iativa de a participa la
Sf=nta Liturghie.

~n perioada 14-18 iulie, pen -
tru copiii [i tinerii din Parohia
„Pogor=rea Sf=ntului Duh” –
Sm=rdan, comuna Suhar\u,
Protopopiatul Darabani, a fost
organizat\ „Tab\ra din pridvorul
satului”. To]i copiii au fost im pli -
ca]i `n diferite ateliere de lucru [i
multe activit\]i.

Pe 21 iulie a avut loc des chi -
derea taberei din Parohia Co -
m\ne[ti, Protopopiatul Darabani.

O echip\ format\ din opt ani ma -
tori din cadrul Mitropoliei Mol -
do vei [i Bucovinei s-a g=ndit s\
aduc\ z=mbetul pe buzele unor
copii din acest sat al Rom=niei,
unde, prin aceast\ ini]iativ\, jo -
cul [i distrac]ia au luat locul gri -
ji lor [i treburilor din gospod\rie. 

~n perioada 17-21 august `n
cadrul proiectului „Tab\ra din
pridvorul satului“, `n parohiile
„Sf. Dimitrie [i Sf. Ilie“ - Ba ran -
ca, „Sf. Voievozi“ - Fundu Her]ii
[i „Na[terea Maicii Domnului“ -
Poiana, com. Cristine[ti, jud.
Bo to[ani, peste 85 de copii [i
tineri au participat la diferite
activit\]i de muzic\, dans, tir cu
arcul, supravie]uire `n natur\
(busol\, foc, village bound),
crea]ie (origami, quilling, mode -
laj etc.), comunicare.

~n perioada 24-28 august a
avut loc cea de-a doua edi]ie a
„Taberei din pridvorul satului”
din localitatea Moreni, jude]ul
Ia[i. Aceasta a fost organizat\ de
Parohia „Sf=ntul Ierarh Nicolae”
– Moreni, `n colaborare cu pa ro -
hiile „Acoper\m=ntul Maicii
Dom nului” – Tome[ti Deal [i
„Sf=n  tul Ioan Botez\torul” – M\ -
c\ re[ti, din Protopopiatul II Ia[i.
Timp de cinci zile, 150 de copii,
cu v=rste cuprinse `ntre 5 [i 18
ani, s-au bucurat de atelierele [i
activit\]ile puse la dispozi]ie de
organizatori [i de echipa de
animatori.

„Tab\ra din pridvorul satului”
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< ~n lunile iunie [i august, `n Parohia Holm din
jude]ul Ia[i s-au desf\[urat dou\ ateliere de tradi]ie
[i spiritualitate ortodox\: ,,Portul meu popular” [i
,,Sf=ntul meu ocrotitor”. Au fost realizate 21 de ii
populare cu model tradi]ional [i 22 de icoane
`nchinate M=ntuitorului, Maicii Domnului [i
sfin]ilor ocrotitori ai tinerilor [i copiilor. 

< La S\vine[ti, jude]ul Neam], au debutat la
sf=r[itul lunii iunie seriile Taberei de crea]ie „Aripi
de `nger“, edi]ia a X-a. ~n fiecare s\pt\m=n\ din
perioada vacan]ei de var\, peste 250 copii din
jude]ul Neam], dar [i din alte p\r]i ale ]\rii, s-au
implicat `n activit\]ile programului. Tab\ra a fost
organizat\ de Parohia „Sfin]ii Voievozi“ – S\vine[ti
din Protopopiatul Roznov, jude]ul Neam], `n
parteneriat cu Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\“ –
filiala S\vine[ti [i cu Funda]ia „~mpreun\ pentru
Solidaritate Social\“.

< Proiectul „Lumina Bucuriei” din Parohia
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constatin [i Elena” – Chi[c\reni,
Protopopiatul S\veni, s-a derulat la ini]iativa pr.
paroh Vasile Viorel `n fiecare duminic\ din
perioada 28 iunie–26 iulie. Proiectul a constat `ntr-un
concurs cu premii `n bani [i medalii, [i a avut 5
sec]iuni: „Poezie [i muzic\ bisericeasc\”, „Toac\”,
„Pescuit”, „Pictur\” [i „Expozi]ia de iepuri [i
porumbei”. ~n perioada 12-20 august, s-a derulat
un nou proiect – „Dar din dar“, `n care copiii [i
enoria[ii parohiei, `mpreun\ cu p\rintele paroh, au
adus bucurie `n sufletele oamenilor nevoia[i din
localitate.

< ~n perioada 29 iunie–4 iulie, la Seminarul
Teologic de la M\n\stirea Neam], a avut loc prima
tab\r\ pentru copii organizat\ de Oastea
Domnului. Tema taberei a fost: „~mi caut un
prieten”. La activit\]i au participat 43 de copii
`nso]i]i de trei instructori [i de coordonatorii de
activit\]i cu tinerii din Seminar.

< ~n perioada 3-5 iulie, la Fl\m=nzi, jud.
Boto[ani, a fost organizat\ prima tab\r\ de tineret
de c\tre ATOR – filiala Fl\m=nzi. Tema `nt=lnirii a
fost: „Duhovnici sfin]i nasc ucenici sfin]i. Sfin]ii:
Leontie de la R\d\u]i, Daniil Sihastrul [i Voievodul
{tefan cel Mare”. Invitatul special al taberei,
p\rintele Nicodim Petre, a vorbit tinerilor dornici
de cunoa[tere despre cei trei sfin]i, `ndeosebi
despre rolul marcant al voievodului moldovean `n
ap\rarea patriei [i a credin]ei str\bune. 

< Pentru dou\ zile, pe 6 [i 7 iulie, curtea bise -
ricii din Ruginoasa a fost plin\ de copii. Parohia
„Adormirea Maicii Domnului” `n colaborare cu
ATOR – filiala Pa[cani, a organizat o tab\r\ cu 80
de copii din sat, cu v=rste cuprinse `ntre 7 [i 17
ani, av=nd tema: „Familia – mica biseric\, Biserica
– marea familie”. 

< Tinerii din Parohia Bivolari, Protopopiatul I
Ia[i, [i din Parohia {endreni, Protopopiatul H=rl\u,
au participat `n perioada 6-11 iulie la o tab\r\ de
crea]ie la M\n\stirea Bal[ (com. Frumu[ica, jud.
Boto[ani). Cea de-a VIII-a edi]ie a Taberei „{colari
la M\n\stirea Bal[“ s-a bucurat de participarea a
33 de copii, coordona]i de c=]iva voluntari
inimo[i.

< ~n perioada 8-10 iulie, `n Parohia Pietr\rie,
Protopopiatul III Ia[i, jud. Ia[i, a avut loc a doua
edi]ie a Taberei „Veselie `n Pietr\rie”. Activit\]ile s-au
desf\[urat `n parteneriat cu ATOR – filiala Ia[i, prin
implicarea p\rintelui paroh Ciprian George
Bamboi, la tab\r\ particip=nd 65 de copii [i tineri,
cu v=rste cuprinse `ntre 4 [i 20 de ani. 

< Parohia Grin]iesu Mare din Protopopiatul
Ceahl\u a organizat, `n perioada 12-18 iulie, cea
de-a doua edi]ie a Taberei de zi „Micii zugravi”.
Tema a fost: „Sfin]i rom=ni [i sfin]i contemporani”.
Programul a cuprins pictur\ de icoane pe lemn,
jocuri, drume]ii, activit\]i sportive, precum [i un
program duhovnicesc.

< ~ntre 12 [i 19 iulie, Departamentul Pro Vita al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a organizat, la Colegiul
Na]ional „Mihai Eminescu” Ia[i, „~nt=lnirea
misionar\ a copiilor din familiile numeroase”,
eveniment aflat la cea de-a treia edi]ie. ~n total, 35
de copii din jude]ul Boto[ani, `nscri[i `n Programul
de Solidaritate pentru familiile cu mul]i copii –
„Sf=ntul Stelian”, au participat pentru [apte zile la
ateliere lucru, concursuri sportive, mini-excursii [i
jocuri. 

< Pentru o parte dintre micii enoria[i ai
parohiilor „Sf. Mc. Dimitrie“ Store[ti, comuna
Frumu[ica, [i „Pogor=rea Sf. Duh“ Fl\m=nzi-
Cordun din ora[ul Fl\m=nzi, ziua de 16 iulie a fost
una memorabil\. Ei au participat la excursia „Pe
urmele sfin]ilor“ la c=teva m\n\stiri din jude]ele
Suceava [i Boto[ani, precum [i la Planetariul
Universit\]ii „{tefan cel Mare“ din Suceava. 

< ~n Parohia „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” –
{endreni – Frumu[ica, Protopopiatul H=rl\u, jud.
Boto[ani, s-a desf\[urat `n perioada 16-19 iulie,
Tab\ra de zi „Voio[eii din {endreni”. Activit\]ile s-au
derulat cu sprijinul tinerilor voluntari ai ATOR –
filiala Ia[i, coordona]i de Andreea Timofte, `n
cadrul Proiectului „Verde la bucurie”, al c\rui

Vacan]a de var\ este prilej de bucurie [i de
recreere pentru tinerii din Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei. ~n mai multe parohii au fost
organizate numeroase activit\]i `n tinda bisericii.

Tabere pentru tineri `n Arhiepiscopia Ia[ilor
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`ndrum\tor este protos. Nicodim Petre, inspector al
Departamentului misiune pentru tineret din cadrul
Arhiepiscopiei Ia[ilor. 

< Pe 19 iulie, copiii din satul Br\te[ti, com.
Stolniceni-Pr\jescu, jud. Ia[i, s-au bucurat de o zi
plin\ de energie, jocuri [i multe surprize. ATOR –
filiala Br\te[ti, coordonat\ de p\rintele Ciprian
Hapliuc, `n colaborare cu ATOR Pa[cani, a orga -
nizat o zi special\ pentru 60 de copii. Tema
`nt=lnirii a fost: „Tinere]e f\r\ b\tr=ne]e [i via]\ f\r\
de moarte“.

< Copiii [i tinerii din mai multe jude]e ale
Moldovei s-au `nt=lnit `n Parohia Buhalni]a din
jude]ul Neam] pentru a participa la Tab\ra de
crea]ie „R\d\cini”, edi]ia a XII-a. ~n cele [apte zile
(20-26 iulie), s-au organizat o serie de activit\]i
care au avut menirea de a-i determina pe to]i
participan]ii s\ simt\ bucuria copil\riei. Invitatul
special al taberei a fost arhimandritul Gavriil
Alexa, stare]ul M\n\stirii Basaraba din jude]ul Ia[i. 

< Spre sf=r[itul lunii iulie, Parohia Rediu-
Sc=nteii a organizat o tab\r\ pentru tineri cu
ajutorul voluntarilor ATOR – filiala Ia[i.
Participan]ii au `nv\]at cum s\ acorde primul
ajutor, au asistat la un curs despre alimenta]ia
s\n\toas\, au deprins s\ fac\ pr\jituri gustoase [i
s\n\toase, s-au bucurat de atelierul de muzic\
folk, de dans, pictur\ pe pietre, teatru [i
comunicare. Activit\]ile s-au `ncheiat cu un foc de
tab\r\ sub cerul liber. ~n zilele de 28 [i 29 august,
`n aceea[i parohie, Echipa Funda]iei Medicale
Providen]a, sus]inut\ de colaboratorii s\i, a
desf\[urat proiectul „Educa]ia prin iubire”. 

< ~n perioada 26 iulie–6 august, la Biserica
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“ din Parohia
Filioara, Protopopiatul T=rgu Neam], a avut loc cea
de-a XIV-a edi]ie a Taberei de crea]ie „D\ruind vei

dob=ndi“. Tab\ra a adunat `n acest an, pe l=ng\
cei 20 de formatori din cadrul universit\]ilor
ie[ene, aproape 100 de tineri din `mprejurimile
Agapiei, a comunelor limitrofe [i din ora[ul T=rgu
Neam]. Tab\ra a presupus [i ac]iuni umanitare,
[ase studente la Medicin\ au mers `n Filioara [i `n
satele `nvecinate pentru a sta de vorb\ cu oamenii
[i pentru a le oferi scurte consulta]ii medicale.

< ~n zilele de 28 [i 29 iulie, la Parohia „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena“ din G\ne[ti,
Protopopiatul Pa[cani, s-a desf\[urat o tab\r\
pentru tineri cu tema „Eu [i ceilal]i“. Evenimentul a
fost organizat de ATOR – Pa[cani, `n colaborare cu
parohia, Prim\ria comunei Ion Neculce [i {coala
Gimnazial\ Buznea. 

< ~n perioada 2-9 august, Centrul de Tineret
„Vestitorii Bucuriei” din sta]iunea B\l]\te[ti, jude]ul
Neam], a g\zduit prima edi]ie a Taberei de Film,
Teatru [i Televiziune „Cine(i)STAR”. Aceasta s-a
desf\[urat `n parteneriat cu Asocia]ia Cultural\
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STAR din Piatra Neam] [i Victor Mihalache Film
Production din T=rgovi[te. Cei 25 de copii
participan]i, s-au bucurat de activit\]i specifice
acestui gen de tab\r\ tematic\. 

< La mijlocul lunii august, `n Parohia Glodenii
G=ndului, Protopopiatul III Ia[i, a fost organizat\
cu ajutorul ATOR – filiala Ia[i o tab\r\ de trei zile
pentru 65 de copii [i tineri. Activit\]ile desf\[urate
sub genericul „V\l\tuci de prietenie” au constat `n
jocuri de cunoa[tere, ateliere de comunicare, art\,
muzic\, vizion\ri de filme.

< ~n Parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil“ – Zlodica, com. Cepleni]a, jud. Ia[i, Proto -
popiatul H=rl\u, s-a desf\[urat, `n perioada 12-15
august, Tab\ra de zi „Fiii C\t\linei“. 

< ~n perioada 15-19 august, la M\n\stirea
Sih\stria Putnei s-a desf\[urat tab\ra de var\ a
Clubului IQ Ia[i. Ca [i anul trecut, acest eveniment
a fost organizat [i demarat de Colegiul „Sf=ntul
Nicolae“. Timp de patru zile, tinerii au participat la
c=teva ateliere [i prezent\ri pe teme de dezvoltare
personal\ [i duhovniceasc\. P\rintele arhimandrit
Hrisostom R\d\[anu, consilierul educa]ional al
Arhiepiscopiei Ia[ilor [i coordonatorul acestor
`nt=lniri, a apreciat c\ „aceast\ experien]\ de
formare a tinerilor olimpici ie[eni a avut ca scop
descoperirea motiva]iilor ascunse ale gesturilor
noastre [i modalitatea `n care, `n contextul acestei
descoperiri, putem s\-L reg\sim pe Hristos,
Doctorul sufletelor noastre“.

< ~n perioada 15-25 august, Centrul pentru
copii [i tineret „Vestitorii Bucuriei” – B\l]\te[ti,
ATOR – filiala T=rgu Neam] [i Parohia S\c\lu[e[ti
– Agapia, Protopopiatul T=rgu Neam], au organizat
mai multe evenimente social-filantropice [i
cultural-educa]ionale. Astfel, 91 de copii de la
centrele de educa]ie incluziv\ din Piatra Neam] [i
T=rgu Neam], precum [i 38 de persoane v=rstnice
de la Centrul social „Pietricica” din Piatra Neam],
au fost invitate s\ ia parte activit\]ile
organizatorilor, oferindu-le ocazia s\ petreac\

timpul altfel dec=t `n mod obi[nuit. 

< ~n perioada 16-18 august, a avut loc la
Parohia „Sf=ntul Nicolae” Satu Nou, Belce[ti, cea
de-a doua edi]ie a Taberei de var\ „NICOLAUS”,
av=nd ca tem\ „T=n\rul [i pre]uirea
vie]ii”. La tab\r\ au participat 120 de tineri cu
v=rste cuprinse `ntre 10 [i 20 de ani din parohiile
comunei Belce[ti (Ciorani, Satu Nou, Munteni,
V\leni [i Tansa), dar [i din `mprejurimi (Parohia
Hodora [i Parohia Rediu-Sticl\ria).

< Parohia Corni din jude]ul Neam] a g\zduit,
`n perioada 17-23 august, cea de-a treia edi]ie a
taberei pentru copii „Dacii liberi”. Desf\[urat\ sub
sloganul: „To]i pentru unul, unul pentru to]i `ntru
Hristos!”, tab\ra a adunat peste 46 de participan]i,
cu v=rste cuprinse `ntre 5 [i 18 ani, majoritatea din
localitatea Corni – comuna Bode[ti, dar [i din
c=teva sate `nvecinate. 

< Tineri de pe ambele maluri ale Prutului au
participat, `n perioada 21-26 august, la {coala de
var\ „Primul pas unionist“, g\zduit\ de Parohia
„Sfin]ii Voievozi“ S\vine[ti din Protopopiatul
Roznov, jud. Neam]. Ace[tia au avut posibilitatea
de a-[i `nsu[i no]iunile elementare de istorie care
s\-i fac\ s\ fie eficien]i `n a promova utilitatea
unirii celor dou\ state. 

< ASCOR [i ATOR Ia[i au organizat, spre
sf=r[itul lunii august, o tab\r\ de spiritualitate la
M\n\stirea Oa[a. La aceast\ tab\r\ au participat
50 de ascoreni [i atoreni ie[eni [i 50 de ascoreni [i
atoreni de la celelalte filiale din ]ar\. Scopul
acestei tabere a fost aprofundarea g=ndirii [i
`nv\]\turii Sf=ntului Siluan Athonitul, cel care,
dup\ cuvintele p\rintelui Iustin P=rvu, este
„modelul cre[tinului de azi, c\lug\r sau mirean”.
Programul taberei a cuprins participare la Sf=nta
Liturghie, ascultare la m\n\stire, sesiuni de
cunoa[tere, sesiuni de discu]ii [i de eseuri,
conferin]\, vizionare de film, drume]ie, activit\]i
sportive, spectacol de final etc. 
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~n ziua de 7 august, p\ rin -
tele Paulian Oprea, fost
paroh al Parohiei Ta[ca,

Pro topopiatul Piatra Neam],
jude]ul Neam], a trecut la cele
ve[nice. Slujitorul Sfântului Altar
mutat în lumina cereasc\ s-a
n\scut pe 7 aprilie 1938. ~n anul
1973 a primit Taina Hirotoniei
de la vrednicul de pomenire Pa -
triarh Teoctist, pe vremea ar -
hip\storii ca Mitropolit al
Moldovei [i Bucovinei. A slujit
vreme de nou\ ani la R\d\u]i,
jude]ul Suceava, iar apoi a fost
transferat în Parohia Izvorul-Alb
(anexa ora[ului Bicaz) unde a
p\storit aproape trei ani. ~ntre

anii 1984-2005, p\rintele Pau -
lian Oprea a fost preot paroh la
Parohia „Sfântul Spiridon” din
Ta[ca, Protopopiatul Piatra
Neam], unde a desf\[urat o
frumoas\ activitate pastoral-
misionar\. ~n anul 2005, a ie[it
la pensie, dar [i-a continuat
activitatea preo]easc\ suplinind,
pe rând, parohiile Plopu[or,
Tico[, Preluca [i Crivoaia. Slujba
înmormânt\rii a fost oficiat\ pe 9
august, de un sobor de preo]i, în
biserica Parohiei Secu-Ta[ca,
Protopopiatul Piatra Neam], în
prezen]a membrilor familiei
îndoliate [i a numero[i cre din -
cio[i. Delegatul IPS P\rinte

Mitropolit Teofan a fost pr. Adri -
an Zaharia, consilier adminis -
trativ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. 

P\rintele Paulian Oprea, condus pe ultimul
drum

~n contextul împlinirii a 40
de ani de la trecerea la
Dom nul a P\rintelui Nico -

dim M\ndi]\, unul dintre cei mai
cunoscu]i c\lug\ri misionari din
Moldova, la M\n\stirea Agapia s-a
s\vâr[it pe 4 iulie Sfânta Litur ghie
de c\tre IPS P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Buco vi -
nei, al\turi de IPS P\rinte Ioa -
chim, Arhiepiscopul Romanului
[i Bac\ului, PS P\rinte Nicodim,
Episcopul Severinului [i Strehaiei
[i PS P\rinte Andrei, Episcopul
Covasnei [i Harghitei, împreun\
cu un sobor numeros de preo]i [i
diaconi. La momentul comemo -
rativ au fost prezen]i numero[i
credincio[i, precum [i mai multe
monahii de la M\n\stirile Agapia
[i V\ratec. 

„Ne afl\m ast\zi la aceast\ ve -
nerabil\ a[ezare pentru c\ peste
câteva zile se împlinesc 40 de ani
de la plecarea dintre p\mânteni a
P\rintelui Nicodim M\ndi]\.
Mormântul s\u este în cimitirul
M\n\stirii Agapia, [i mul]i dintre
preo]i [i pelerini, de 40 de ani,
urc\ aceast\ colin\ [i vin la acest
loca[ monahal pentru a-l cinsti

pe cel care le-a fost duhovnic,
mare pov\]uitor, prieten, preot
paroh sau dasc\l prin c\r]ile sale
l\sate posterit\]ii. O privire
atent\ asupra vie]ii P\rintelui
Nicodim arat\ împlinirea în via]a
lui a cuvântului evanghelic «Vino
dup\ Mine» [i o împlinire a cu -
vân tului Sfântului Apostol Pavel,
care dorea ca to]i cre[tinii s\ fie
mâna]i de Duhul, s\ fie fii [i mo[ -
te nitori ai ~mp\r\]iei lui Dum ne -

zeu, aceasta realizându-se prin
p\timirea împreun\ cu Domnul
Hristos, urmat\ de pream\rirea
îm preun\ cu Domnul Hristos.
Aceasta a fost via]a p\rintelui pe
care noi încerc\m s\-l cinstim la
trecerea a patru decenii de la
plecarea sa în lumea ve[niciei”, a
spus IPS Mitropolit Teofan în
cuvântul de înv\]\tur\.

40 de ani de la trecerea la Domnul 
a P\rintelui Nicodim M\ndi]\



www.mmb.ro | 27

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

Bogdan Zamfirescu
fotoreporteri

Drago[ D=sc\
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

A crede `nseamn\ a crea.......................................... 2

“Pa[tele nem]ean”, 

timp de trei zile `n Moldova..................................... 4

Hot\r=ri ale 

Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i .................. 12

“Parohia – adunare euharistic\ [i spital

duhovnicesc”..............................................................15

Nout\]i editoriale la Editura Doxologia .............. 17

Festivalul-Concurs “Gavriil Musicescu”, 

edi]ia a III-a ............................................................... 18

Seminar-simpozion de 

traductologie greac\ veche ................................ 20

“Un t=n\r printre tineri. Sf=ntul Ioan cel Nou 

de la Suceava – 600” ............................................ 21

Tabere pentru tineri 

`n Arhiepiscopia Ia[ilor ......................................... 23

In memoriam ........................................................... 26

SUMAR


	02-03 editorial_CANDELA MOLDOVEI
	04-06 sarbatoare_CANDELA MOLDOVEI
	07-11 slujiri_CANDELA MOLDOVEI
	12-14 documente_CANDELA MOLDOVEI
	15-16 misiune_CANDELA MOLDOVEI
	17-19 cultural_CANDELA MOLDOVEI
	20 invatamant_CANDELA MOLDOVEI
	21-25 tinerii_CANDELA MOLDOVEI
	26 in memo_CANDELA MOLDOVEI
	27 sumar_CANDELA MOLDOVEI

