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| editorial

Spovedania [i ~mp\rt\[ania - o lectur\ prin
prisma evangheliilor duminicale
nul acesta, 2014, este
proclamat de c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne drept “An
oma gial euharistic (al Sfintei
Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii)”. O decizie menit\ s\ atrag\ [i mai mult aten]ia asupra importan]ei celor dou\ Sfinte Taine
`n via]a credincio[ilor. ~n rubrica
de fa]\ vom aborda acest su biect, pornind de la duminicile
care marcheaz\ liturgic anul bisericesc.
S\ lu\m, spre exemplu, pri mele patru duminici ale anului.
Prima dintre ele este cea “dinaintea Botezului Domnului”. Evanghelia ce s-a citit `n aceast\ zi
ni-l descrie pe Proorocul Ioan ca
“botez=nd `n pustie, propov\duind botezul poc\in]ei, spre iertarea p\catelor” (Marcu 1, 4). Spovedania mai este numit\ [i “al
doilea botez” sau “botezul lacrimilor”, nu `n sensul c\ botezul
se repet\ (ceea ce nu se face nici
`n cazuri de revenire `n s=nul Bisericii a unui apostaziat), ci `n
sensul c\ o eventual\ c\dere a
omului botezat poate fi „reparat\” prin poc\in]\. Aceast\ poc\in]\ se manifest\ `n mod concret
`n m\rturisirea p\catelor la scaunul de spovedanie c=nd, prin
m=na duhovnicului, Hristos Domnul dezleag\ [i `nfiaz\ pe cel ce
voie[te s\ se `ntoarc\ la Dumnezeu cu toat\ fiin]a lui. Dar tot
Ioan Botez\torul ne vorbe[te, `n
aceast\ duminic\, despre Cel ce
vine [i boteaz\ cu Duh Sf=nt.
Aceast\ precizare `nseamn\ c\
dez legarea de p\cate nu este
scop `n sine, ci un pas necesar
pe care-l are de f\cut cel ce s-a
rupt de Dumnezeu [i acum vo-

A

ie[te a se `ntoarce la El. Lucrarea
omului care se poc\ie[te se des\v=r[e[te `n actul unirii cu Hristos euharistic, `n aceast\ dumnezeiasc\ `nt=lnire, c=nd omul prime[te acela[i Duh Sf=nt Care a
pref\cut darurile de p=ine [i vin
`n trupul [i `n s=ngele Domnului.
De aceea [i spune preotul la
Sf=nta Liturghie, la epiclez\, cuvintele: “Trimite Duhul T\u cel
Sf=nt peste noi [i peste aceste
daruri ce sunt puse `nainte”.
~n urm\toarea duminic\, cea de
dup\ Botezul Domnului, afl\m
c\, dup\ ce Ioan a fost “pus la
`nchisoare”, M=ntuitorul a ie[it
la propov\duire, primele Sale
cuvinte fiind acelea[i ca ale ~naintemerg\torului: “Poc\i]i-v\, c\
s-a apropiat `mp\r\]ia cerurilor”
(Matei 4, 17). G\sim aici, `n acest
`ndemn, un lucru esen]ial pentru
m=ntuirea noastr\: nimic nu se
face f\r\ conlucrarea omului cu
Dumnezeu! Dumnezeu este Cel
care apropie de noi ~mp\r\]ia
cerurilor, dar ea nu se poate impune cu for]a, este nevoie ca noi
s\ ne convertim (poc\im), s\ ne
repozi]ion\m cu fa]a spre El, s\
ne ar\t\m disponibilitatea de a o
primi. A[a este [i `n Taina Spove-
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daniei, c=nd omul vine `naintea
lui Dumnezeu, pun=nd la vedere
via]a lui, m\rturisind [i sco]=nd
la lumin\ p\catele sale, iar
Dumnezeu este Cel care cur\]\,
iart\, dezleag\. Nici omul nu se
poate cur\]i de unul singur, nici
Dum nezeu nu poate cur\]i pe
cel ce nu vrea aceasta... O aceea[i conlucrare divino-uman\
(sau teandric\) se reg\se[te [i `n
Taina Sfintei Euharistii. Numai
c\, dac\ `n Taina Sfintei Spoveda nii, ini]iativa apar]ine mai
degrab\ omului ce se hot\r\[te
s\-[i „r\suceasc\” via]a sa c\tre
Dumnezeu, `n Taina ~mp\rt\[irii
ini]iativa apar]ine mai degrab\
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Domnului, Care, prin duhovnic,
cheam\ pe cel ce se poc\ie[te
spre a se apropia de Euharistie.
Sigur, vorbim aici nu de o diferen ]iere categoric\, ci doar de
una de accent. Pentru c\ nici poc\ in]a omului n-ar putea s\
`nceap\ dac\ Dumnezeu ~nsu[i
nu ar cerceta pe cel aflat `n p\cate [i, `n chip tainic, l-ar conduce [i l-ar sus]ine spre a se ridica
din cele `ntunecate, dar nici apropierea de Sf=ntul Potir nu se face
f\r\ ca omul s\-[i doreasc\ [i s\
cread\ c\ nu poate primi “bel[ug
de via]\” dec=t dac\ se hr\ne[te
cu “adev\rata m=ncare [i adev\rata b\utur\” (Ioan 6, 55).
Urmeaz\ o duminic\ extrem
de pilduitoare pentru ceea ce se
`nt=mpl\ [i azi `n biserici. Zece
lepro[i cer mila lui Iisus – ~nv\]\torul, iar ei sunt trimi[i s\ se
arate preo]ilor. Pe aceast\ cale
merg=nd, ei se vindec\. De ce-i
trimite Domnul la preo]ii Legii
Vechi (precum era [i scris, de altfel, `n cartea Leviticul)? Nu putea
El s\-i vindece direct, f\r\ acest
sacerdotal ocol? Evident, putea.
Dar ne arat\ nou\, tuturor, c\ de
p\cat – lepra sufletului – nu ne
vindec\m dec=t prin Spovedanie
– pentru c\ asta `nseamn\ “a
merge [i a ne ar\ta preo]ilor”!
Merg=nd pe calea aceasta, de
fapt, ~l `nt=lnim pe HristosVindec\torul. De aceea [i spune
duhovnicul `ntr-un cuv=nt rostit
`nainte de a `ncepe propriu-zis
omul a se m\rturisi: “Iar eu sunt
numai un martor...” –, precum [i
preo]ii Legii Vechi nu f\ceau dec=t s\ constate vindecarea leprosului, s\ fie martori `n fa]a comunit\]ii c\ vindecarea e real\ [i
se pot reintegra. Deci m\rturisirea se face la Hristos direct, dar
prin acest mic „ocol”, pe care-l
facem „]in=ndu-ne” de epitrahil.
~ns\ din faptul c\ doar un lepros
s-a `ntors, “sl\vind pe Dumnezeu”
[i mul]umind Domnului, `n]ele-

gem c\ nu este suficient a fi dezlega]i `n Taina Spovedaniei. C\ci
numai acest lepros aude cuvintele “credin]a ta te-a m=ntuit”.
Ceilal]i nou\ r\m=n vindeca]i,
dar nu sunt [i m=ntui]i! Asta `nseamn\ c\ f\r\ Hristos euharistic
nu exist\ m=ntuire (euharistie asta
[i `nseamn\ – mul]umire!). Dac\
ie[im din p\cate, ne lep\d\m de
cele rele (lepr\), dar nu ne `ntoarcem cu totul la Hristos, fiind mul]umitori, atunci nu am parcurs
p=n\ la cap\t drumul m=ntuirii.
Ultima duminic\ din prima
lun\ a anului a fost dedicat\ lui
Zaheu, vame[ul plin de f\r\delegi
[i tr\d\tor de neam, care s-a coco]at `ntr-un copac spre a vedea
“cine este Iisus”. Aceast\ c\]\rare – distan]are de p\m=nt – `nseamn\ a te desprinde de p\cate, a nu mai tr\i la nivelul celor
p\m=nte[ti. O astfel de eleva]ie
nu este posibil\ dec=t printr-o
umilire, prin a-]i asuma riscul de
a fi luat `n batjocur\ de lume.
Acesta este un alt mod de a vorbi despre Spovedanie, cea prin
care aleg a m\ lep\da de o vie]uire dup\ trup, aleg=nd “`n\l]imea g=ndului smerit” [i umilin]a, zdrobirea inimii. Ea include [i
o sf=nt\ curiozitate, aceea de a
ve dea cum e Dumnezeu, pe
Care nu-L po]i z\ri de la nivelul
celor p\ m=nte[ti pentru c\ te
`mpresoar\ mul]ime de p\cate [i
de griji. Dar [i aici sesiz\m c\
Spovedania nu este suficient\ `n
sine. Dac\ ar fi fost a[a, Zaheu
ar fi r\mas `n copac, iar Hristos
Domnul i-ar fi spus tot ceea ce
avea de spus l\s=ndu-l `n aceast\
postur\. Or, M=ntuitorul vine cu
un categoric ([i nea[teptat) trebuie: “Zahee, coboar\-te degrab\, c\ci ast\zi trebuie s\ r\m=n
`n casa ta” (Luca 19, 5). Cu alte cuvinte, dac\ vrem s\ ne apropiem
de Dumnezeu cu adev\rat, s\-L
cunoa[tem, atunci trebuie s\-L
primim `n casa sufletului nostru.

Euharistia nu este o tain\ op]ional\ (cum este, spre exemplu,
Taina Sf=ntului Maslu), ci este
una obligatorie, este Taina Tainelor. De aceea „trebuie” s\ ne str\duim a ne `mp\rt\[i, dac\ vrem
ca Domnul s\ locuiasc\ `n inima
noastr\. De altfel, acest lucru `l
g\sim men]ionat [i `n rug\ciunile
de dinainte de ~mp\rt\[anie. ~n
rug\ciunea a doua, a Sf=ntului
Ioan Gur\ de Aur, ne rug\m ca
Hristos s\ intre [i “`n casa smeritului, leprosului [i p\c\tosului
meu suflet”, iar `n cea de a noua
rug\ciune, a aceluia[i sf=nt, spunem: “De vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei s\ locuie[ti
`ntru mine, `ndr\znind, m\
apropii”.
Prima duminic\ a lunii februarie ne-a amintit de insistenta rug\ciune adresat\ Domnului de o
femeie de alt neam dec=t iudeii
(Matei 15, 21-28). Aceast\ cananeeanc\ ~i cerea lui “Iisus, fiul lui
David” ca fiica sa s\ fie izb\vit\
de demonul care o chinuia. Strig\tul ei r\m=ne o vreme f\r\ un
r\s puns din partea Domnului,
Care ~[i continu\ drumul “prin
p\r]ile Tirului [i ale Sidonului”.
Abia c=nd intervin apostolii, M=n- 
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tuitorul vorbe[te, dar nu direct c\tre ea, ci c\tre ucenici, `ns\ astfel
`nc=t r\spunsul s\ fie auzit [i de
c\tre aceast\ mam\ disperat\...
La fel se `nt=mpl\ [i `n Taina
Spovedaniei. Avem `n duhovnic
un ucenic al Domnului care
poart\ strig\tul nostru de implorare a milei. Duhovnicul este, dac\ e s\ ne exprim\m `n termenii
moderni, o adev\rat\ “interfa]\”
`ntre noi [i Dumnezeu, cel care
face posibil\ comunicarea noastr\ cu El. De aceea se [i cere s\
primim orice cuv=nt de la Spove danie ca de la Dumnezeu,
c\ci doar a[a el poate deveni
lucr\tor `n via]a noastr\ (asta,
evident, dup\ ce ne-am ales cu
grij\ acel pov\]uitor `n care s\
avem `ncredere c\ ne poate
ghida spre m=ntuire). Convingerea Bisericii este c\, [i dac\ un
sfat ar fi dat gre[it la scaunul de
spovedanie – duhovnicul cuget=nd omene[te, nu duhovnice[te
–, pentru credin]a noastr\ c\ e
de la Dumnezeu [i pentru ascultarea noastr\, `mplinirea acelui
cuv=nt aduce roada a[teptat\,
c\ci Dumnezeu va `ndrepta ceea
ce este gre[it, ulterior. Finalitatea
Spovedaniei, evaluat\ `n dimensiunea sa dialogic\, este deci [i
aceea de a ne pune `n contact direct (mijlocit la `nceput) cu Dumnezeu, a[a cum femeia cananeeanc\ a ajuns s\ vorbeasc\ direct cu M=ntuitorul. E ceea ce se
`nt=mpl\ `n cazul celor care primesc [i `ncredin]\ri divine directe, dar care sunt `n armonie cu

cele primite la scaunul de spovedanie... Dar cel mai tulbur\tor
lucru ce reiese din „p\]ania”
cananeencei este modul `n care
ea se smere[te [i accept\ “f\r=miturile ce cad de la masa st\p=nilor”. {i st\p=nul casei, [i c=inele m\n=nc\ din aceea[i p=ine,
chiar dac\ cel din urm\ doar din
resturile ei. {i cel virtuos, ce s-a
`nvrednicit a fi numit “casnic al
lui Dumnezeu”, [i cel ce s-a “c=init” de at=tea p\cate, dar care s-a
poc\it [i a fost dezlegat spre a se
`mp\rt\[i, se hr\nesc din acela[i
trup [i acela[i s=nge al Domnului. Dumnezeu nu face nici o diferen]\ atunci c=nd ne hr\ne[te
euharistic.
~n Duminica Vame[ului [i a
Fariseului (Luca 18, 10-14) `nv\]\m c\ la Spovedanie venim s\
ne c\im de faptele noastre cele
rele, nu s\ ne l\ud\m cu cele
bu ne ale noastre. Fariseul nu
exa gera cu nimic, chiar `mpli nise cele ale Legii. Ba, mai mult,
avea `ntru totul dreptate c=nd vedea c\ “ceilal]i oameni” sunt
“r\pitori, nedrep]i [i desfr=na]i”.
Era o constatare corect\, dar care lui nu-i folosea absolut deloc,
dimpotriv\. Judec=ndu-i pe ceilal]i dup\ gre[elilor lor – f\r\ a
lua `n calcul, eventual, [i faptele
bune pe care le vor fi f\cut ace[tia – [i constat=nd la sine doar
lucruri bune – f\r\ a se g=ndi c\,
poate, va fi avut [i gre[eli sau
porunci pe care nu le-a `mplinit
–, fariseul nu face dec=t s\ rateze
“`ndreptarea”. O rateaz\ pentru
c\ nu o caut\: el vinde “`ndreptarea” pe “`ndrept\]ire”. A[a e [i
la Spovedanie, cu cei care vin s\
se laude cu cele bune [i/sau spovedesc p\catele altora, `n loc s\
se ocupe de ale lor.
Atitudinea vame[ului este corect\ nu doar ca model de poc\in]\, ci [i ca mod de raportare la
euharistie. Atunci c=nd acesta,
cu ochii `n p\m=nt [i b\t=ndu-[i,
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cu durere, pieptul, spune: “Dumnezeule, milostiv fii mie, p\c\tosului”, el spune, de fapt: “Doamne, eu am gre[it [i am c\zut `ntrun mod de existen]\ `n care `ntreaga mea f\ptur\ este neputincioa s\, corupt\ fiind de relele
s\v=r[ite. Doar Tu, Doamne, m\
po]i izb\vi de trupul mor]ii acesteia, doar dac\ Te jertfe[ti pentru mine, ca s\-mi dai via]\ din
via]a Ta, doar a[a eu pot `nvia,
m\ pot ridica la demnitatea la
ca re m-ai chemat atunci c=nd
m-ai creat”. {i atunci `n]elegem
c\ noi putem alege s\ ne hr\nim
cu rodul jertfei s\v=r[ite pe Golgo ta – ad\p=ndu-ne din acea
coast\ dumnezeiasc\ `mpuns\
de suli]a soldatului, adic\ s\ ne
ad\p\m din Izvorul vie]ii noastre. Dar putem s\ [i refuz\m,
plini de sine, consider=nd c\ neam c=[tigat deja dreptul la via]\
ve[nic\ prin faptele/meritele
noastre. Aceasta este mentalitate
fariseic\.
Reflect=nd asupra Duminicii `ntoarcerii Fiului risipitor (Luca 15,
11-32), unii pot trage concluzii
gre[ite. Este vorba de cei care
consider\ c\ dac\ nu au p\cate
mari, grave, atunci nu au ce spovedi. C=nd am spus, enoria[ilor
de la parohie, c\ ne putem spovedi [i s\pt\m=nal, nu pu]ini au
fost cei care au vociferat, consider=nd c\ te apropii de scaunul
de spovedanie doar c=nd ai ceva
grav pe suflet (avort, furt, desfr=nare etc.) sau atunci c=nd “mai aduni ceva p\cate, s\ ai ce spune”.
C\ci uite – sus]in ace[tia –, fiul
ri sipitor s-a poc\it pentru c\ a
gre[it mult, a plecat de acas\, a
pierdut averea `n desfr=n\ri, fapte pe care fratele s\u, cel cuminte [i ascult\tor, nu le-a f\cut. Aici
este la mijloc un [iretlic diavolesc. Omului i se pare c\ dac\
“n-a dat `n cap la nimeni, n-a
furat, nu [i-a `n[elat so]ul/so]ia
etc.”, `nseamn\ c\ nu are ce spo- 
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vedi. Or Taina Poc\in]ei nu se reduce la a sesiza lucrurile rele s\v=r[ite. Chiar [i reduc=ndu-o la
asta, [i tot am g\si ce spovedi [i
zilnic. C\ci, nu-i a[a, cine poate
s\ tr\iasc\ un ceas [i s\ nu p\c\tuiasc\? A p\c\tui nu `nseamn\ a
face unul din lucrurile grave, strig\toare la cer. ~n orice secund\
`n care nu suntem cu totul uni]i
cu Dumnezeu, suntem `n p\cat
(c\ci asta `nseamn\ a fi departe
de Dumnezeu). Dar, chiar [i nelu=nd `n calcul acest aspect, tot
am g\si suficiente motive s\ ne
spovedim. Iat\, fratele fiului risipitor a dat dovad\ de invidie [i
de neiubire de aproapele s\u ([i
ru d\ de s=nge, pe deasupra!).
Acestea nu sunt lucruri de spovedit? Mai mult, acest frate mai
mare c\uta aprecierea [i r\splata, `ns\ nu acestea sunt lucrurile
pe care le c\ut\m atunci c=nd
plec\m genunchii no[tri sub
epitrahil.
Iar ceea ar trebui s\ ne pun\
foarte serios pe g=nduri este c\
“vi]elul cel `ngr\[at ” (adic\
Hristos euharistic, `n t=lcuirile
patristice) nu a fost junghiat dec=t pentru fiul risipitor, nu [i pentru fratele s\u. Adic\ ~mp\r t\ [ania nu se d\ celui cuminte [i
moralice[te impecabil, dar cu
preten]ia c\ “i se cuvine”, ci se
d\ celui ce este `n permanent\
stare de poc\in]\, care are con[tiin]a c\ a “cheltuit `n p\cate
via]a lui” [i care, la fiecare Sf=nt\ Liturghie, reface traseul fiului
risipitor, de la chinuitoarele ro[cove ale unei existen]e (`nc\) `n
afara lui Dumnezeu, la negr\ita
veselie a Cinei la care se jertfe[te
“vi]elul cel `ngr\[at”.
Duminica ~nfrico[\toarei Judec\]i pare a pune `n dificultate
de mersul nostru, la o lectur\,
chiar [i atent\, a pericopei de la
Matei 25, 31-46, nesesiz=nd elemente de leg\tur\ nici cu Spovedania, nici cu Euharistia. {i

totu[i dialogul pe care-l poart\
~mp\ratul cu cei separa]i – “cum
desparte p\storul oile de capre”
– de o parte [i de alta este unul
relevant pentru cel ce voie[te s\
se spovedeasc\. De la cei de-a
dreapta, `nv\]\m c\ nu e bine s\
ne asum\m nici un merit din
faptele noastre. Cu smerenie s\
spunem: “C=nd, Doamne, am f\cut eu ceva bun?”. Iar dac\ sesiz\m, totu[i, fapte concrete prin
care am `mplinit voia Domnului,
s\ spunem c\ nu suntem dec=t
ni[te “slugi netrebnice, pentru
c\ am f\cut ceea ce eram datori
s\ facem” (Luca 17, 10).
De la cei de-a st=nga, `nv\]\m
c\ `ntotdeauna trebuie s\ m\rturisim nu doar r\ul pe care l-am
f\cut, ci [i binele pe care nu lam f\cut, de[i ne st\tea la `ndem=n\ [i nu se cerea de la noi dec=t un dram de bun\voin]\. C\ci
acest lucru se cere c=nd ]i se
spune s\ hr\ne[ti pe cel fl\m=nd
sau s\ r\core[ti pe cel `nsetat
(din cele care-]i prisosesc, pe
care de multe ori le arunci la gunoi!), s\ prime[ti pe cel str\in (`n
casa ta, nu s\-i recomanzi un
hotel!), s\ `mbraci pe cel gol (cu
haina aceea care st\ degeaba `n
garderoba ticsit\!), s\ cercetezi
pe cel bolnav (nu s\-l vindeci!),
s\ mergi la cel aflat `n temni]\
(nu s\-l eliberezi!). Adic\ nu ni
se cer lucruri peste puterile noastre sau care ar presupune un mare efort, ci tocmai cele care ne
sunt foarte la `ndem=n\.
Hristos Se smere[te, identific=ndu-Se cu “ace[ti prea mici”
tocmai spre a ne da [ansa s\ ~i
ve nim `n ajutor – adic\ s\ ne
plec\m spre El. A[a Se smere[te
[i c=nd preface prescura `n
Sf=ntul S\u Trup [i vinul liturgic
`n Sf=n tul S\u S=nge. Devine,
astfel, accesibil! C\ci cine poate
spune c\ este greu a deschide
gura spre a primi aceste Sfinte
Taine (cu ex cep]ia celor gravi

bolnav, desigur). Problema este
cum ajun gem p=n\ la acest
moment, dac\ ne str\duim s\
afl\m calea spre Potirul
euharistic. C\ci o dat\ ajun[i
acolo – cu dezlegare [i bi ne cuv=ntare – Hristos Domnul face
totul posibil [i accesibil. Revolt\tor de accesibil pentru to]i fra]ii
fiilor risipitori [i pentru to]i
fariseii acestei lumi!
~n multe [i felurite chipuri ne
cheam\ Hristos M=ntuitorul la
bucuria `mpreun\-cin\rii cu El.
Nu numai `n ceea ce auzim `n
biserici, dar [i `n via]a noastr\ de
toate zilele am putea sesiza cu
c=t drag ne cheam\ la D=nsul...
Numai c\ noi ne astup\m urechile cu m=ini unsuroase, ne lipim ochii de ecrane de tot felul
[i ne umplem gura cu ro[cove,
am\ gindu-ne c\ a[a avem tot
ceea ce ne trebuie. Iar din ad=ncul nostru abia r\zbate, uneori,
ecoul acelei delicate b\t\i `n u[a
inimii [i vocea Iubirii care nu
contene[te a ne chema: “De va
auzi cineva glasul Meu [i va deschide u[a, voi intra la el [i voi
cina cu el [i el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20).
Pr. dr. Constantin Sturzu
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 ianuarie – 28
februarie 2014, IPS P\rinte
Mitropolit Teofan a vizitat
parohiile: „Sfntul Haralambie”, „Adormirea Maicii Domnului” – Galata, „Pogorrea
Sfntului Duh” – Bucium, „Sfntul Antonie cel Mare”, „Sfntul
Iulian din Tars”, „Sfntul Arhidiacon {tefan” – T\t\ra[i II, „Sfnta Mahram\” [i „Sfin]ii Martiri
Brncoveni” din Ia[i; Rediu
Mitropoliei (Protopopiatul I Ia[i),
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” – Bohotin, (Protopopiatul
II Ia[i), „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Frenciugi
(Protopopiatul III Ia[i); „Sfnta

~

Cuvioas\ Teodora de la Sihla“ [i
„Sfnta Ecaterina“, „Acoper\mntul Maicii Domnului” –
Precista III din Piatra Neam]
(Protopopiatul Piatra Neam]);
Parohia Lunca, com. Vn\tori
(Protopopiatul Trgu Neam]);
„Sfntul Antonie cel Mare” din
Boto[ani (Protopopiatul Boto[ani).
~n aceea[i perioad\, P\rintele
Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: „Sfin]ii Atanasie [i Chiril” – Copou, „Sfin]ii Trei Ierarhi”
[i Galata din Ia[i, Bistri]a [i
Dumbr\vele din jud. Neam].

“Singurul cuv=nt care nu `n[al\ este
cuv=ntul M=ntuitorului nostru Iisus Hristos”
Continu=nd bucuria prilejuit\
de marele praznic al Na[terii
Domnului, peste o mie de credincio[i ie[eni s-au adunat la
Catedrala mitropolitan\ pentru a
s\rb\tori Botezul Domnului.
Slujba Sfintei Liturghii, n cadrul
c\reia a fost s\v=r[it\ [i slujba
Aghesmei Mari, a fost s\v=r[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan,
al\turi de un numeros sobor de
preo]i [i diaconi.
~n cuv=ntul de nv\]\tur\, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
i-a ndemnat pe cei prezen]i s\
aib\ drept c\l\uz\ n via]a de zi
cu zi pe M=ntuitorul nostru Iisus
Hristos: „Suntem la nceput de
an. De obicei, mai mult sau mai
pu]in credincio[i fiind, nu [tim n
ce direc]ie s\ mergem [i pe ce
cale s\ ne ndrept\m pa[ii n
multe momente din timpul unui
an. De aceea, n orice clip\ a
vie]ii noastre, dar mai ales n momentele de cump\n\, avem
nevoie de o c\l\uz\, de un glas
care s\ ne spun\ ce avem de

f\cut, iar noi s\ avem con[tiin]a
c\ respectivul cuv=nt nu este
unul care n[al\ [i care te a[az\
pe c\i r\t\cite. Singurul cuv=nt
care nu n[al\, singurul cuv=nt
care nu r\t\ce[te este cuv=ntul
Domnului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, despre care
Dumnezeu Tat\l, la botezul lui
Hristos n Iordan, a spus: «Pe
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Acesta s\-L asculta]i», [i Maica
Domnului la nunta din Cana
Galilelii a spus: «Face]i tot ceea
ce v\ spune El!»”.
La finalul Sfintei Liturghii, IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, nconjurat de ntreg soborul slujitorilor,
a s\v=r[it slujba Aghesmei celei
Mari.

slujiri arhiere[ti |

Hramul Facult\]ii de Teologie
„Dumitru St\niloae“ din Ia[i
fin]ii Trei Ierarhi, Vasile
cel Mare, Grigorie Teologul [i Ioan Gur\ de Aur,
ocrotitorii nv\]\m=ntului teologic, au fost serba]i pe 30 ianuarie la Catedrala mitropolitan\ din
Ia[i. Studen]ii Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ au participat la Sf=nta
Liturghie s\v=r[it\ de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan [i de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, mpreun\ cu preo]ii profesori ai facult\]ii [i cu slujitorii
Catedralei. R\spunsurile liturgice
au fost date de Corul b\rb\tesc
„Mitropolitul Iosif Naniescu“,
dirijat de pr. asist. univ. Gabriel
N\stas\.
La finalul Sfintei Liturghii, IPS
Mitropolit Teofan a explicat celor prezen]i, dar n special studen]ilor Facult\]ii de Teologie
Ortodox\, ce nseamn\ a fi urm\tor al lui Hristos, a[a cum au
fost cei trei mari sfin]i pr\znui]i:
„A fi urm\tor al Domnului Hristos, n teologia Sfin]ilor Trei Ierarhi, nseamn\ a vie]ui ntru
Dumnezeu, prin Hristos, n Duhul Sf=nt. La fel, a vie]ui ntru
Dumnezeu, prin Hristos, n Du-

S

hul Sf=nt, nseamn\, dup\ cum
ne spune Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur, a fi prietenul lui Dumnezeu,
a dob=ndi haina dumnezeie[tii
iubiri, a fi mbr\cat n haina smereniei. Marele Vasile ne spune [i
el: «S\ ave]i cur\]ie sufleteasc\,
s\ ave]i nep\timire trupeasc\, dragoste nef\]arnic\ [i sfiala cea duhovniceasc\, iar cinstea cea lumeasc\ de nimic s\ o socoti]i». {i
pentru a nu trece cu vederea ceea
ce a tr\it [i a m\rturisit de Dumnezeu-cuv=nt\torul Grigorie, Pa-

triarhul Constantinopolului, red\m r\spunsul lui la ntrebarea
«Ce este preotul?»: «Preotul este
acea fiin]\ uman\ ndumnezeit\
[i care ndumnezeie[te»”.
Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan,
decanul Facult\]ii de Teologie
din Ia[i, a adresat mul]umiri ierarhilor, profesorilor [i studen]ilor
pentru prezen]\ [i pentru mpreuna-rug\ciune, dar [i conducerii
Universit\]ii „Al. I. Cuza“ pentru
sprijinul acordat de-a lungul timpului. 
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Catedrala mitropolitan\ din Ia[i
`n hain\ de s\rb\toare
e praznicul ~nt=mpin\rii Domnului, Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i
[i-a pr\znuit hramul istoric. Cu
acest prilej, ierarhi, clerici [i credincio[i din ntreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
[i-au ndreptat pa[ii spre m\re]ul
l\ca[. Sf=nta Liturghie a fost
s\v=r[it\ de IPS P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, al\turi de un impresionant
sobor de ierarhi, stare]i de la m\n\stirile din jude]ul Ia[i [i preo]i
slujitori ai Catedralei. Al\turi de
IPS Mitropolit Teofan, ierarhii
care au slujit la hramul catedralei
ie[ene au fost PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor, PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
R\spunsurile liturgice au fost date
de Corul „Sanctus“ al Catedralei
mitropolitane, dirijat de Costel
Mirel Nechita.
~n cuv=ntul de nv\]\tur\, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
a explicat credincio[ilor ce nseamn\ a fi dedicat lui Dumnezeu [i Bisericii Sale: „Omul este
chemat [i binecuv=ntat s\-L nt=mpine pe Domnul n via]a lui;
numai a[a putem n]elege cuvintele Sf=ntului Apostol Pavel, care
zice: «Nu mai tr\iesc eu, ci Hris-

D

tos tr\ie[te n mine». La ntrebarea pe care un p\rinte din
Pateric a primit-o, anume «Unde
este Dumnezeu?», acesta a r\spuns: «Acolo unde El este l\sat s\
intre». Aceast\ intrare a lui Dumnezeu n via]a noastr\, aceast\
mplinire a vie]ii p\m=nte[ti a omului n perspectiva mo[tenirii
vie]ii ve[nice nu este altceva
dec=t dedicarea continu\ a omului pentru taina ~mp\r\]iei Cerurilor. A fi dedicat lui Dumnezeu
nseamn\ a ne aduce aminte [i a
actualiza n permanen]\ f\g\duin]a pe care, prin na[ii no[tri, am
f\cut-o la Botez, anume c\ ne
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unim cu Hristos [i ne lep\d\m de
satana, nseamn\ s\ devenim fiii
[i fiicele lui Dumnezeu, s\ avem
Biserica mam\, iar pe Dumnezeu
Tat\, nseamn\ s\ con[tientiz\m
c\ suntem destina]i ndumnezeirii, sfin]irii, adic\ ~mp\r\]iei Cerurilor”.
Pe l=ng\ hramul ~nt=mpin\rii
Domnului, Catedrala mitropolitan\ din Ia[i mai are hramurile
Sf=nta Cuvioas\ Parascheva [i
Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe.
Hramul cel mai cunoscut al Catedralei este pe 14 octombrie, de
s\rb\toarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

slujiri arhiere[ti |

„Dumnezeu [i familia sunt adev\rurile
fundamentale ce ajut\ o na]iune s\ fiin]eze [i
s\ vie]uiasc\”
i n acest an, Pia]a Unirii din Ia[i a fost
locul de nt=lnire pentru cei care au dorit
s\ serbeze [i s\ retr\iasc\ momentul Unirii Principatelor Rom=ne de acum 155 de ani. IPS
P\rinte Mitropolit Teofan a fost prezent la eveniment, s\v=r[ind mpreun\ cu un sobor de preo]i
[i diaconi o slujb\ de Te Deum, precum [i rug\ciuni pentru odihna celor care au nf\ptuit Unirea
din 1859.
IPS Mitropolit Teofan a rostit [i un scurt cuv=nt
de nv\]\tur\: „24 ianuarie este at=t zi de aniversare, c=t [i de con[tientizare. Pentru ca aceast\
dubl\ fa]et\, aniversare [i con[tientizare, s\ se
mplineasc\, putem fi ajuta]i de dou\ cuvinte pe
care m\ritul domn Alexandru Ioan Cuza le-a rostit la c=]iva ani dup\ Unirea din 1859, ce au fost
cuprinse n documentele oficiale ale vremii. Iat\
ce gr\ia domnitorul n 1860, respectiv 1861:
«Dumnezeul p\rin]ilor no[tri a fost cu ]ara, a fost

{

cu noi. El a nt\rit silin]ele noastre, prin n]elepciunea poporului [i a condus na]ia c\tre viitor. (...)
Acolo unde nu este familie, nu este societate, [i
f\r\ societate nu poate fi na]ie». Aceste dou\ cuvinte testament, rostite de Alexandru Ioan Cuza,
pot fi mplinite dac\ rom=nul de ast\zi [i rom=nul
de m=ine ncearc\ s\ n]eleag\ c\ Dumnezeu [i
familia sunt adev\rurile fundamentale ce ajut\ o
naiune s\ fiineze, s\ vieuiasc\ [i s\ supravieuiasc\”.
Dup\ manifest\rile din Pia]a Unirii, IPS P\rinte
Teofan, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a
s\v=r[it n biserica M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi“
din Ia[i, slujba Parastasului pentru domnitorul
Alexandru Ioan Cuza [i pentru nf\ptuitorii Unirii
Principatelor, precum [i pentru domnitorii Vasile
Lupu [i Dimitrie Cantemir, ale c\ror oseminte
sunt a[ezate n acela[i l\ca[ de cult monahal
ie[ean. 

Sfin]ire de clopotni]\ la Rediu Mitropoliei
e 23 februarie, IPS P\rinte Mitropolit
Teofan a fost prezent n mijlocul credincio[ilor Parohiei Rediu Mitropoliei, Protopopiatul I Ia[i, unde a s\v=r[it o
slujb\ de sfin]ire pentru ultimele lucr\ri efectuate la l\ca[ul de cult [i la anexele acestuia.
La ini]iativa p\rintelui paroh Constantin
Grigore, credincio[ii au construit o mic\ buc\t\rie [i o magazie, care s\ deserveasc\ casa
de pr\znuire. S-a finalizat [i construc]ia unei
clopotni]e din fier. Biserica [i incintele au trecut n ultima vreme printr-un proces de renovare [i modernizare. La final, p\rintele
Constantin Grigore a fost hirotesit iconom de
IPS P\rinte Mitropolit Teofan. 

P
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Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
~n ziua de 13 februarie, n Sala Sinodal\ din
Re[edin]a patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc prima
[edin]\ de lucru a Sf=ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne din acest an.
Dintre hot\r=rile luate men]ion\m:
¯ Sf=ntul Sinod a aprobat programul manifest\rilor organizate la nivel na]ional de Patriarhia
Rom=n\ n anul 2014 proclamat de Sf=ntul Sinod
ca An comemorativ al Sfin]ilor Martiri Br=ncoveni, la mplinirea a 300 de ani de la moartea lor
martiric\ (1714-2014);
¯ ~n perspectiva dezbaterilor parlamentare
referitoare la proiectul de modificare a Constitu]iei Rom=niei, Sf=ntul Sinod reitereaz\ pozi]ia privind definirea n Legea Fundamental\ a familiei
ca fiind ntemeiat\ pe c\s\toria liber consim]it\
ntre un b\rbat [i o femeie, pe egalitatea acestora
[i pe drepturile [i ndatoririle p\rin]ilor de a asigura cre[terea, educa]ia [i instruirea copiilor;
¯ Ca urmare a invita]iei Sanctit\]ii Sale
Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Sf=ntul Sinod a aprobat participarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Rom=niei, la
Sinaxa ~nt=ist\t\torilor de Biserici Ortodoxe pri-

vind preg\tirea Sinodului Panortodox (Constantinopol, 5-9 martie 2014);
¯ Sf=ntul Sinod a luat act cu bucurie de semnarea de c\tre Patriarhul Ierusalimului [i Patriarhul Rom=niei a Acordului patriarhal de restabilire
a comuniunii biserice[ti depline dintre cele dou\
Patriarhii;
¯ Sf=ntul Sinod exprim\ compasiunea Bisericii Ortodoxe Rom=ne fa]\ de cre[tinii sirieni afla]i
n suferin]\, [i pentru ajutorarea acestora a hot\r=t, n semn de solidaritate, organizarea unei colecte n bani n bisericile [i m\n\stirile din Patriarhia Rom=n\ n primele trei duminici de dup\
s\rb\toarea Sfintelor Pa[ti (27 aprilie, 4 [i 11 mai
2014).

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

~nfiin]area fondului de
sprijin pentru activit\]ile
catehetice
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din 6 februarie, a fost aprobat\ nfiin]area, n cadrul
fiec\rui protopopiat al Arhiepiscopiei Ia[ilor, unui
fond catehetic de 2000 lei. Acest fond este necesar
pentru decontarea anumitor cheltuieli necesare
desf\[ur\rii activit\]ilor catehetice. La acest fond,
Centrul Eparhial Ia[i va contribui cu c=te 1000 lei
(13000 lei anual pentru cele 13 protopopiate ale
Arhiepiscopiei Ia[ilor), iar fiecare protopopiat cu
1000 lei. 

~nfiin]area
Departamentului
Prognoz\ Pastoral\
Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat, pe 31 ianuarie, nfiin]area Departamentului
Prognoz\ Pastoral\ n cadrul Sectorului Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\. Necesitatea nfiin]\rii acestui departament este impus\ de realizarea unor strategii misionare eparhiale pentru
omogenizarea [i organizarea direc]iilor misionare existente. 
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Ini]iativa Cet\]eneasc\ European\ “Unul dintre noi„
rintre evenimentele importante ale anului 2013
se num\r\ [i Ini]iativa
Cet\]eneasc\ European\ „Unul
dintre noi“, pe care sus]in\torii
Pro vita din ntreaga Uniune
European\ le-au desf\[urat n
vederea protej\rii vie]ii [i demnit\]ii umane din momentul conceperii. Concret, a fost vorba de
colectarea unui num\r minim de
un milion de semn\turi din toate
cele 28 de ]\ri din Uniune, precum [i a unui num\r minim de
[apte ]\ri ale Uniunii care s\ ating\ pragul de 100% de semn\turi alocate n vedere opririi finan]\rii cercet\rilor [tiin]ifice pe
embrioni umani.
Embrionul este, n viziunea Bisericii, dar [i n viziunea [tiin]ific\, o persoan\ uman\ aflat\ ntrun anume stadiu de dezvoltare.
De la momentul conceperii, de la
stadiul de zigot, fiin]a uman\ trece prin mai multe stadii de dezvoltare: embrion, f\t, nou-n\scut
etc. A permite cercet\rile [tiin]ifice pe persoana uman\ aflat\ n
stare embrionar\ este la fel de

P

grav ca o cercetare pe persoana
uman\ nou-n\scut\, adolescent\, matur\.
Acest demers democratic european a fost asumat de c\tre
Arhiepiscopia Ia[ilor ca o ocazie
de a afirma, nc\ o dat\, importan]a sus]inerii valorilor autentice
pe care M=ntuitorul nostru Iisus
Hristos, prin glasul Bisericii Sale,
le-a l\sat nou\, oamenilor. Or,
protejarea acestui minunat dar al
lui Dumnezeu, via]a, este o datorie fundamental\ a fiec\rui om.

Implicarea Arhiepiscopiei Ia[ilor n Ini]iativa Cet\]eneasc\ European\ „Unul dintre noi“ a nsemnat angajarea tuturor celor
13 protopopiate (din jude]ele
Ia[i, Boto[ani [i Neam]) ntr-o
campanie de colectare de semn\turi n favoarea vie]ii n r=ndul
credincio[ilor. ~n perioada iunie –
octombrie 2013 s-au str=ns la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
71.521 de semn\turi din totalul
de 137.045 semn\turi str=nse n
Rom=nia.
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Noi preo]i misionari
protopope[ti la Boto[ani
[i T=rgu Neam]
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din
31 ianuarie, a fost aprobat\ numirea a doi preo]i
misionari protopope[ti pentru Protopopiatul
Boto[ani [i Protopopiatul T=rgu Neam]. La Protopopiatul Boto[ani a fost numit ca preot misionar protopopesc Pr. Petru Fercal de la Parohia „Sf. Ioan Botez\torul”, iar la Protopopiatul
T=rgu Neam], Pr. Marian Filip de la Parohia „Sf.
Haralambie”. Cei doi preo]i s-au remarcat at=t
n parohie prin activit\]ile sus]inute n r=ndul tinerilor [i adul]ilor, c=t [i n proiectele pastoralmisionare ale celor dou\ protopopiate de care
apar]in.

Acord\ri de ranguri
biserice[ti
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din 19
februarie, ]in=nd cont de programul de sfin]iri [i resfin]iri de biserici, case sociale [i case parohiale [i de
propunerile naintate de p\rin]ii protopopi, IPS
Mitropolit Teofan a aprobat acordarea rangului bisericesc onorific de iconom p\rintelui Constantin
Grigore, de la Parohia „Sf=ntul Mare Mucenic Dimitrie” – Rediu Mitropoliei, Protopopiatul I Ia[i.

Material lemnos pentru
unit\]ile de cult
Pe 23 [i 31 ianuarie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a luat n discu]ie necesitatea continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i repara]ie
pentru c=teva l\ca[uri de cult, precum [i a
furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i
biserice[ti care nu au resurse financiare suficiente [i nu [i pot procura material lemnos.
Prin urmare, n [edin]a din 23 ianuarie, a fost
aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2014, a cantit\]ii de 5005 mc material lemnos,
din care 4340 mc lemn de foc, 550 mc lemn de
lucru [i 115 mc lemn prelucrat (cherestea) pentru 69 unit\]i de cult.
~n Permanen]a de pe 31 ianuarie, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2014, a cantit\]ii de 355 mc material lemnos,
din care 130 mc lemn de foc, 45 mc lemn prelucrat (cherestea) [i 180 mc lemn de lucru pentru 18 unit\]i de cult. 

„Sf=nta Spovedanie [i Sf=nta
~mp\rt\[anie – pregustare a
~mp\r\]iei Cerurilor”
Anul 2014
este proclamat
de c\tre Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
drept „An omagial euharistic (al Sfintei
Spovedanii [i
al Sfintei ~mp\r t\[anii)”.
Cu aceast\ ocazie, n Arhiepiscopia Ia[ilor, se vor organiza, n perioada 17 februarie – 23 iunie, conferin]ele preo]e[ti de prim\var\ cu titlul „Sf=nta
Spovedanie [i Sf=nta ~mp\rt\[anie – pregustare a
~mp\r\]iei Cerurilor”. 

Noi hirotonii în
Arhiepiscopia Ia[ilor
~n conformitate cu hot\r=rile Permanen]ei
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a hirotonit ntru
preot, pe 19 ianuarie 2014, pe diaconul C\t\lin
Ailenei, pentru Parohia Poiana Br\ie[ti,
Protopopiatul Dorohoi. 

Ajutor financiar pentru
Parohia Sculeni,
Protopopiatul I Ia[i
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i din
31 ianuarie, a fost aprobat\ acordarea unui
ajutor financiar de 5000 lei pentru Parohia
Sculeni, Protopopiatul I Ia[i, a c\rei biseric\
parohial\ a fost afectat\ de un incendiu, n
vederea efectu\rii lucr\rilor de repara]ie a catapetesmei. Ajutorul va fi acordat din fondul de
urgen]\ pentru sinistra]i al Arhiepiscopiei
Ia[ilor. 

12 | ianuarie-februarie | Candela Moldovei | an XXIII, nr. 1-2

documente

~nfiin]area unui
cimitir parohial `n
Parohia
„Acoper\m=ntul
Maicii Domnului” –
Pietr\rie
Permanen]a Consiliului Eparhial
Ia[i a aprobat, n [edin]a din 19 februarie, nfiin]area unui cimitir
parohial n Parohia „Acoper\m=ntul Maicii Domnului” – Pietr\rie,
Protopopiatul III Ia[i, pe terenul
proprietate al parohiei, de 6334 mp
intravilan, care s\ deserveasc\ popula]ia parohiei cu respectarea
Regulamentului pentru cimitire
parohiale [i a tuturor prevederilor
legale n vigoare.

|

Opera]iuni de personal la
nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor î`n
lunile ianuarie – februarie 2014
~n luna ianuarie 2014, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 80 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 35 la Centrul Eparhial Ia[i, 21 n cadrul
Protopopiatelor [i 24 la m\n\stiri. Dintre acestea, 23 au fost
ncadr\ri [i numiri, 15 ncet\ri ale contractelor de munc\, 7
suspend\ri, 4 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 31 modific\ri ale raporturilor de
munc\.
~n luna februarie 2014, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 68 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 28 la Centrul Eparhial la[i, 30 n cadrul
Protopopiatelor [i 10 la m\n\stiri. Dintre acestea, 24 au fost
ncadr\ri [i numiri, 21 ncet\ri ale contractelor de munc\, 3
suspend\ri, 5 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului, 1 transfer [i 14 modific\ri ale raporturilor
de munc\.

Finalizarea proiectului “Investe[te `n tine! {i tu po]i fi
specialist `n turism!”
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin
Sectorul Fonduri Externe, n parteneriat cu S.C.
Consulting Group S.R.L., a finalizat, la sf=r[itul
anului 2013, implementarea proiectului
„Investe[te n tine! {i tu po]i fi specialist n turism”. Proiectul s-a desf\[urat pe o perioad\ de
24 de luni, ncep=nd cu ianuarie 2012, n dou\
loca]ii principale (la Ia[i, pentru activit\]ile de
management de proiect, [i n satul Micl\u[eni,
com. Butea, jud. Ia[i, la Centrul de Consiliere [i
Orientare profesional\, pentru activit\]ile de
consiliere, formare profesional\, activitate teoretic\ [i campanii de informare, [i la Centrul
„Sf=ntul Ilie”, pentru formare profesional\ [i activitate practic\).
Proiectul a avut cinci obiective specifice, incluz=nd furnizarea serviciilor de consiliere [i
orientare profesional\ pentru 240 de persoane
din grupul-]int\ din jud. Ia[i [i Neam], identificarea situa]iei actuale a [omajului [i a persoanelor ocupate n agricultura de subzisten]\ n
com. Butea, identificarea [i evaluarea nevoilor
specifice de formare profesional\ n vederea integr\rii sau reintegr\rii pe pia]a muncii n
domenii non-agricole, furnizarea de programe
de formare profesional\ pentru mbun\t\]irea
abilit\]ilor [i competen]elor necesare n dome-

niul turistic, dar [i organizarea de campanii de
informare [i con[tientizare privind oportunit\]ile
de pe pia]a muncii.
S-au organizat patru cursuri de formare profesional\ pentru 88 de persoane din mediul rural,
din jud. Ia[i [i Neam], f\r\ venituri, cu v=rste ntre 19 [i 45 de ani:
a) curs administrator pensiune turistic\ – pe o
durat\ de 5 luni (720 de ore de formare) cu 22
de cursan]i certifica]i;
b) curs buc\tar – pe o durat\ de 5 luni (720
de ore de formare) cu 22 de cursan]i certifica]i;
c) curs osp\tar – pe o durat\ de 5 luni (720 de
ore de formare) cu 23 de cursan]i certifica]i;
d) curs lucr\tor n alimenta]ie – pe o durat\ de
2,2 luni (360 de ore de formare) cu 21 de cursan]i certifica]i.
Diplomele ob]inute n urma cursurilor de calificare au fost eliberate de Autoritatea Na]ional\
pentru Calific\ri [i sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Protec]iei Sociale [i Familiei, dar [i
la nivel european. 
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Manifest\ri cultural-religioase `n cinstea lui
Mihai Eminescu

Mihai Eminescu, omagiat la Boto[ani
oetul Mihai Eminescu a fost comemorat n
]inutul Boto[aniului, cu prilejul mplinirii a
164 de ani de la na[terea sa. „Zilele Eminescu” au debutat pe 14 ianuarie n localitatea Vorona
din jud. Boto[ani. La [ez\toarea cultural\ din A[ez\m=ntul social „Sf=ntul Nicolae” al Parohiei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” – Vorona Centru au
participat poe]i din ]ar\ [i de peste Prut, care au
evocat personalitatea lui Eminescu [i au ascultat
recitalurile sus]inute de elevii de la [coala din localitate. Pe 15 ianuarie, la Biserica Uspenia din Boto[ani, l\ca[ul de cult unde a fost botezat Mihai
Eminescu, s-a oficiat o slujb\ de Te Deum. Programul „Zilelor Eminescu” a continuat cu Parastasul

P

s\v=r[it la Biserica „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i
Gavriil” din Parohia Ipote[ti, Protopopiatul Boto[ani, n apropierea c\reia se afl\ Casa Memorial\ a
familiei Eminovici.
Poetul Mihai Eminescu a fost omagiat [i la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe“ din Boto[ani
printr-un moment artistic preg\tit de profesoarele
Corina }ifrea [i Crina {tefan, const=nd ntr-un concurs de recit\ri. La gr\dini]a Seminarului, copiii au
desf\[urat o activitate practic\ ce a avut ca teme
„Lacul cu nuferi“ [i „Luceaf\rul prin ochii copiilor“.
La final, Corul „Biruitorii“, condus de pr. prof.
Constantin Z\iceanu, a sus]inut un recital inspirat
din opera lui Eminescu.

“Taifas cu Eminescu”, la
H=rl\u
rotopopiatul H=rl\u, n
colaborare cu ATOR – filiala H=rl\u, a organizat
pe 15 ianuarie manifestarea cultural-religioas\ „Taifas cu Eminescu”. Evenimentul a nceput la
Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din
H=rl\u, prin oficierea Parastasului [i a continuat la sediul Protopopiatului cu recit\ri din ope-

P

rele poetului, prezent\ri biografice, lu\ri de cuv=nt [i o expozi]ie
de carte [i numismatica eminescian\, prezentat\ de prof. Ioan
Mu[ei. La manifestare au participat tinerii de la mai multe [coli
din ora[, profesori de limba [i literatura rom=n\, precum [i
preo]ii parohi din ora[ul H=rl\u
[i din mprejurimile acestuia.
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Prima edi]ie a concursului literar–artistic
interjude]ean “Prietenii lui Eminescu„
e 15 ianuarie, n sala de
festivit\]i a Liceului Teoretic Roznov a avut loc
desf\[urarea primei edi]ii a concursului literar-artistic interjude]ean „Prietenii lui Eminescu“,
dedicat elevilor din clasele I-VIII
din jude]ele Moldovei.

P

Concursul a debutat cu sus]inerea unei scurte alocu]iuni,
„Eminescu, mereu surprinz\tor
[i actual“, un interesant scurt
voiaj prin g=ndirea poetului, cu
un accent pus pe viziunea sa
asupra cre[tinismului [i pe perspectiva din care evalua omul,
prezentat\ de pr. dr. Iulian Vasile

Omagierea lui Mihai
Eminescu la
Seminarul Teologic
de la M\n\stirea
Neam]
Omagierea poetului na]ional
Mihai Eminescu a avut loc [i la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea
Neam]. Celebrarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii n paraclisul
„Sf=ntul Vasile cel Mare” de la demisolul bisericii Seminarului [i a continuat n sala de festivit\]i a [colii
nem]ene cu simpozionul comemorativ „Pe urmele lui Eminescu - 164
de ani de la na[tere”. ~n cadrul acestei activit\]i, elevii seminari[ti au
prezentat cu ajutorul aplica]iei PowerPoint biografia [i activitatea literar\ a poetului Eminescu, au recitat din poeziile scriitorului [i au
prezentat eseuri.

de la Parohia Chintinici, Protopopiatul Roznov. Proiectul a
cuprins trei sec]iuni: crea]ie literar\ – poezii compuse de
elevi; crea]ie artistico-plastic\ –
lucr\ri ale elevilor inspirate din
opera eminescian\ [i interpretare literar\.

Mihai Eminescu, pomenit la
Catedrala mitropolitan\ din Ia[i
e 15 ianuarie, la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i,
dup\ s\v=r[irea Sfintei Liturghii, a fost oficiat\ o
slujb\ de pomenire a poetului Mihai Eminescu. La final, personalitatea marelui poet a fost evocat\ de c\tre P\rintele decan Ion Vicovan, care a vorbit [i despre leg\tura lui
Eminescu cu Biserica [i credin]a str\mo[easc\ ortodox\:
„Mihai Eminescu s-a n\scut ntr-o familie numeroas\, cu
mult\ credin]\. Din partea rudelor mamei sale a avut mai
multe persoane care au mbr\]i[at cinul monahal, anume
veri[oarele mamei sale, monahiile Olimpiada, Fevronia [i
Safta, precum [i o veri[oar\, monahia Xenia Velisar. De
asemenea, tot printre rudeniile lui Eminescu, de data aceasta
de parte b\rb\teasc\, s-a num\rat [i monahul Calinic,
vie]uitor al M\n\stirilor Neam] [i Secu, precum [i p\rintele
Iachint Iura[cu, vie]uitor al M\n\stirii Co[ula din Boto[ani,
apoi administrator al Seminarul Teologic «Veniamin
Costachi». ~n al doilea r=nd, din crea]iile lui Eminescu reiese
evlavia acestuia, ndeosebi c\tre Maica Domnului, c\reia ia dedicat [i frumoasa poezie «Rug\ciune». ~n al treilea r=nd,
de[i marele poet a avut o via]\ zbuciumat\, cu multe
fr\m=nt\ri [i c\ut\ri, nu a neglijat niciodat\ credin]a”.

P

La final, p\rintele director Ioan
Mihoc a adresat elevilor un cuv=nt
de nv\]\tur\ privind contribu]ia poetului n activitatea Bisericii Ortodoxe [i le-a prezentat c=teva fotografii
ce l reprezentau pe Mihai Eminescu
la bolni]a M\n\stirii Neam], dar [i
pe duhovnicul acestuia, care l-a spovedit [i l-a mp\rt\[it cu Sfintele
Taine. 
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“Numai Poetul…”
e 15 ianuarie, la Seminarul Teologic
Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi,
a avut loc activitatea „Numai
Poetul...”, manifestare ini]iat\ de profesorii
de la catedra de Limba [i Literatura Rom=n\.
Activitatea a debutat n paraclisul Seminarului cu o slujb\ de pomenire a marelui poet,
apoi a continuat n Sala de festivit\]i, unde
elevii seminari[ti au recitat poezii din opera
poetului, precum [i crea]ii proprii.

P

“Eminescu, `ntre geniu, om [i
sf=nt”
n acordurile fine [i delicate
de pian ale doamnei Vasilica Stoiciu Frunz\, o minunat\ pianist\ a genului cameral,
Eminescu a revenit la Ia[i, pre] de
aproape dou\ ceasuri, prin invocarea [i evocarea expresiv\ a cunoscutului actor Dorel Vi[an,
care a dorit s\ mp\rt\[easc\ [i
publicului ie[ean bucuria unui
recital extraordinar, dar [i actualitatea operei marelui poet, cu o
alocu]iune sub genericul „Eminescu, ntre geniu, om [i sf=nt”.
Evenimentul a avut loc pe 27 ianuarie, n Aula „Mihai Eminescu”

~

a Bibliotecii Centrale Universitare din Ia[i [i s-a desf\[urat n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit
Teofan.
Spectacolul prezentat de actorul rom=n [i n alte ora[e din
]ar\ fost premiat de c\tre Patriarhia Rom=n\ cu Ordinul „Sfin]ii
~mp\ra]i Constantin [i Elena” [i a
fost organizat de Asocia]ia cultural\ „Feed Back”, Casa de Cultur\ „Mihai Ursachi” a Municipiului Ia[i, n parteneriat cu Biblioteca Central\ Universitar\ „Mihai Eminescu” [i Colegiul Medicilor Ia[i. 

Cinci ani de la apari]ia Edi]iei de Moldova
a „Ziarului Lumina”
di]ia de Moldova a „Ziarului Lumina” a serbat
pe 2 februarie 2014
cinci ani de c=nd a fost tip\rit
primul num\r. Cele aproape
1500 de numere ale edi]iei de
Moldova, care au ap\rut de la
data de 2 februarie 2009 [i p=n\
ast\zi, au cuprins relat\ri, [tiri,
reportaje, interviuri din Arhiepiscopia Ia[ilor, Arhiepiscopia
Sucevei [i R\d\u]ilor, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului [i
Episcopia Hu[ilor, precum [i
texte de opinii sau documen-

E

tare. Edi]ia de Moldova a „Ziarului Lumina“, care cuprinde n
prezent patru pagini, a ap\rut
cu binecuv=ntarea Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, [i a
IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei. Cotidianul „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Rom=ne ofer\ cititorilor s\i,
zi de zi, informa]ii cu con]inut
religios de actualitate din toate
zonele ]\rii, prin Edi]ia na]ional\ [i prin cele patru edi]ii regionale: Edi]ia de Moldova, Edi-
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]ia de Transilvania, Edi]ia de
Oltenia [i Edi]ia de Banat.
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Conferin]e preo]e[ti `n Arhiepiscopia Ia[ilor
e 17 februarie, la Parohia
„Adormirea Maicii Domnului“ – Galata (Ia[i) a debutat seria conferin]elor semestriale preo]e[ti de prim\var\ din
Arhiepiscopia Ia[ilor, cu ntrunirea preo]ilor din Protopopiatul I
Ia[i. ~nt=lnirea, prezidat\ de IPS
P\rinte Mitropolit Teofan, a avut
ca tem\ „Taina Sfintei Spovedanii
[i Taina Sfintei ~mp\rt\[anii – pregustare a ~mp\r\]iei Cerurilor“,
anul 2014 fiind proclamat de
Sf=ntul Sinod al Bisericii noastre
ca „An omagial euharistic“.
~ntrunirea a fost precedat\ de
Sf=nta Liturghie, care a fost s\v=r[it\ de IPS Mitropolit Teofan, nconjurat de un sobor de preo]i [i
diaconi. ~nt=lnirea preo]easc\ a
continuat apoi n sala de conferin]e, aflat\ n subsolul l\ca[ului

noastre, iar aceast\ ran\ nu trebuie l\sat\ s\ fie n noi p=n\ vine
postul sau p=n\ c=nd trec patruzeci de zile, ci trebuie s\ fugim

de cult, cu vizionarea unui film
tematic [i cu prezentarea unui referat despre Spovedanie [i ~mp\rt\[anie sus]inut de pr. Virgil Adrian Mor\rescu de la Parohia Stejari – Protopopiatul I Ia[i, urmate
de o serie de ntreb\ri [i r\spunsuri privind unele practici n ceea
ce prive[te Taina Spovedaniei [i
Taina ~mp\rt\[aniei. ~n cadrul
discu]iilor, IPS P\rinte Teofan a
subliniat necesitatea mp\rt\[irii
mai dese a credincio[ilor cu Sfintele Taine, dar numai dup\ o preg\tire adecvat\, prin Taina M\rturisirii: „P\catul s\v=r[it este o
ran\ s=nger=nd\, care d\uneaz\
n cele mai dinl\untru ale fiin]ei

c=nd avem nevoie la preotul duhovnic. ~nc\ nt=lnim aceast\ nedumerire [i ntrebare n r=ndul
credincio[ilor: «Dar de ce s\ te
spovede[ti? Nu te-ai spovedit
acum c=teva s\pt\m=ni? Cum s\
te spovede[ti dac\ nu e post?».
Prin aceste concep]ii eronate, cel
n cauz\ este condamnat s\ stea
cu [arpele p\catului n el, p=n\
c=nd se mpline[te un anumit soroc sau o anumit\ disponibilitate
a preotului pentru aceasta. Am insistat [i nu voi nceta s\ insist asupra nevoii credincio[ilor de a se
mp\rt\[i mai des cu Sfintele Taine. Chemarea la Sf=nta ~mp\rt\[anie a credincio[ilor c=t mai des

P

cu putin]\ este absolut necesar\,
nso]it\, binen]eles, cu st\ruin]a
adev\rat\ pentru preg\tire adecvat\, prin Taina Spovedaniei”.
Seria conferin]elor semestriale
preo]e[ti de prim\var\ din Arhiepiscopia Ia[ilor a continuat pe 24
februarie cu ntrunirea preo]ilor
din Protopopiatul II Ia[i. ~nt=lnirea, ce a fost prezidat\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a avut ca
tem\ „Taina Sfintei Spovedanii [i
Taina Sfintei ~mp\rt\[anii - pregustare a ~mp\r\]iei Cerurilor“ [i
a fost precedat\ de oficierea Sfintei Liturghii arhiere[ti n Biserica
„Sf=nta Mahram\“ [i „Sfin]ii Martiri Br=ncoveni“ din Ia[i. ~ntrunirea preo]easc\ a continuat apoi
la sediul Protopopiatului II Ia[i cu
vizionarea unui film tematic [i cu
prezentarea unui referat despre
Spovedanie [i ~mp\rt\[anie sus]inut de pr. Marian Viorel Nimerincu de la Parohia „Adormirea
Maicii Domnului“ – Pietri[.
Dup\ o serie de ntreb\ri [i
r\spunsuri privind unele practici
n ceea ce prive[te Taina Spovedaniei [i Taina ~mp\rt\[aniei,
conferin]a preo]ilor din Protopopiatul II Ia[i s-a ncheiat cu audien]ele primite de IPS P\rinte
Teofan. ~n cadrul ntrunirii, cei
prezen]i au putut achizi]iona
c\r]i ce trateaz\ Taina Sfintei
Spovedanii [i Taina Sfintei ~mp\rt\[anii, fiind puse la dispozi]ie n
acest sens mai multe titluri.
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“Varlaam. Bucuria cunoa[terii”
a {coala „Varlaam Mitropolitul” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a avut
loc pe 22 ianuarie lansarea oficial\ a Concursului „Varlaam.
Bucuria cunoa[terii”, ce s-a desf\[urat pe 1 martie 2014.

L

Competi]ia este prima activitate de acest gen organizat\ de
{coala „Varlaam Mitropolitul” n
spa]iul public, reprezent=nd o
premier\ [i prin concept, participan]i fiind elevi din clasa a IV-a
de la toate [colile din Ia[i, al\turi
de p\rin]ii lor. Ei [i vor exersa

cuno[tin]ele [i abilit\]ile din
perspectiva tuturor dimensiunilor
solicitate pentru reu[ita n via]\ –
inteligen]a academic\, inteligen]a emo]ional\ [i inteligen]a spiritual\. P\rintele Arhimandrit Hrisostom R\d\[anu, consilier educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
a subliniat n discursul rostit la
lansare c\ prin Concursul „Varlaam. Bucuria cunoa[terii” se urm\re[te sporirea preocup\rii
pentru copiii participan]i, prin
implicarea cadrelor didactice, a
p\rin]ilor [i a Bisericii: „{coala
«Varlaam Mitropolitul» este o institu]ie de nv\]\m=nt n care
ncerc\m s\ ne nt=lnim cu Dumnezeu [i cu aceast\ tradi]ie formidabil\ de educa]ie ie[ean\, ntrun mod creativ, destins [i plin de
bucurie. De aceea [i concursul
organizat este unul care se bazeaz\ pe aceste elemente. Ce
poate fi mai frumos dec=t faptul
ca un copil s\ se nt=lneasc\ cu
p\rintele s\u la [coal\, s\ stea cu
el n aceea[i banc\, vorbind despre lucruri [i f\c=nd lucruri, toate acestea cu binecuv=ntarea lui
Dumnezeu [i sub obl\duirea spe-

ciali[tilor de la [coala noastr\,
care nu pot fi privi]i doar ca ni[te
furnizori distan]i de experien]e
formative? Or, aceast\ nt=lnire
cu p\rin]ii, cu profesorii, cu Biserica, av=nd n centru preocuparea autentic\ [i generoas\ fa]\
de copii, reprezint\ unul din
punctele care atrage foarte mult
nspre modelul oferit de {coala
«Varlaam»”.
La final, dup\ prezentarea viitorului Gimnaziu „Varlaam”, to]i
cei prezen]i au f\cut o vizit\ n
unitatea de nv\]\m=nt, sub genericul „Ziua por]ilor deschise”.

“Floare de col]” – bucuria [i aventura
copil\riei
epartamentul de tabere
al Arhiepiscopiei Ia[ilor
a organizat la Dur\u, n
perioada 2-8 februarie, Tab\ra de
iarn\ „Floare de col]”. Aceast\
activitate s-a desf\[urat cu binecuv=ntarea IPS P\rinte Mitropolit
Teofan [i a reunit 55 de copii, cu
v=rste cuprinse ntre 9 [i 17, din
mai multe localit\]i ale ]\rii. Copiii au fost mp\r]i]i n patru grupe ce au purtat nume de sfin]i:
cei mici s-au organizat la grupele
Sf. Nicolae [i Sf. Mina, iar adolescen]ii la grupele Sf. Br=ncoveni [i Sf. Vasile cel Mare.
Copiii au participat la numeroase activit\]i desf\[urate at=t n
aer liber, c=t [i n cadrul atelierelor de crea]ie, bucur=ndu-se [i de

D

cursurile de schi cu instructori
profesioni[ti pe p=rtia de la Dur\u. Cazarea, masa, activit\]ile
sportive [i atelierele s-au desf\[urat n incinta Centrului Cultural-Pastoral „Sf=ntul Daniil Sihastru” de la Dur\u, ntr-un mediu
adecvat [i sigur. ~n tab\ra „Floare
de col]”, copiii au fost supraveghea]i n permanen]\ de o echip\
format\ din animatori socio-educativi [i responsabili de ateliere,
coordona]i de directorul taberei
[i au avut la dispozi]ie un program nc\rcat de activit\]i captivante, care le-au oferit posibilitatea s\ comunice mai mult [i s\
se cunoasc\ pe ei n[i[i n minunatele mprejurimi ale sta]iunii
Dur\u. Programul unei zile de
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tab\r\ ncepea n jurul orei 9, cu
rug\ciunile de diminea]\, urm=nd apoi micul dejun [i activit\]i de dans, muzic\, orientare
n natur\ sau cursuri de schi. Dup\ cin\, copiii s-au putut bucura
de seri de dans, cinema sau
karaoke [i s-au putut relaxa n
cadrul v=n\torii de comori sau a
serii talentelor. 



tinerii Bisericii |
Printre nout\]ile edi]iei de anul
acesta a taberei de iarn\ s-a num\rat hochei-ul pe z\pad\, precum [i l\rgirea segmentului de
v=rst\ al participan]ilor p=n\ la

17 ani, fa]\ de 14 ani, c=t a fost
anul trecut.
Urm\toarea edi]ie a taberei
„Floare de col]” se va desf\[ura
tot la Dur\u, din luna iunie p=n\
la sf=r[itul lunii august a acestui
an, n nou\ serii s\pt\m=nale. O
alt\ tab\r\ aflat\ sub patronajul
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei va fi cea de la B\l]\te[ti, unde
copiii vor putea urma cursuri de
echita]ie. ~nscrierile se pot face la
sediul Biroului de Tabere din Bulevardul {tefan cel Mare [i Sf=nt, nr.
14, etaj 3, l=ng\ Mitropolie, [i online, pe site-ul tabere.mmb.ro. 

Directorul taberei de iarn\ din
acest an a fost Roxana Nechifor,
coordonator n cadrul Departamentului Tabere al Sectorului de
misiune, statistic\ [i prognoz\
pastoral\, iar de programul liturgic s-a ocupat p\rintele Bogdan
Fr\sil\. Pe l=ng\ activit\]ile din
program, copiii au avut ocazia de
a purta un dialog c=t se poate de
deschis cu p\rintele, n cadrul
atelierului „~ntreab\ preotul”.

„Poc\in]a – prim\vara virtu]ilor!”
n Sala „Calistrat Hoga[” a Consiliului Jude]ean Neam] a avut loc, pe 19 februarie, o
conferin]\ duhovniceasc\ organizat\ de
ATOR Piatra Neam] [i de Protopopiatul Piatra
Neam]. Prelegerea cu titlul „Poc\in]a – prim\vara
virtu]ilor!”, a fost sus]inut\ de protos. Nicodim
Petre, coordonatorul Departamentului Asocia]ii [i
Funda]ii din cadrul Sectorului de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor. P\rintele Nicodim a subliniat dificultatea abord\rii temei conferin]ei, n special atunci c=nd
tinerii sunt partenerii dialogului, ntruc=t poc\in]a
este mai mult o stare spiritual\ personal\, o tr\ire

~

ce poart\ semnul subiectivit\]ii. Poc\in]a este un
dar al lui Dumnezeu, dar [i un efort propriu, ce
trebuie s\ conduc\ la dob=ndirea smereniei, care
ne va apropia de Hristos M=ntuitorul, c\ci „Cel ce
se va smeri pe sine se va n\l]a, iar cel ce se va
n\l]a pe sine se va smeri”. ~n concluzie, protos.
Nicodim Petre a reliefat c\ poc\in]a are o dubl\
dimensiune, fiind at=t o ridicare prin spovedanie,
prin abandonarea p\catului, c=t [i redob=ndirea
for]ei, a n\dejdii, a perspectivei ~nvierii. Poc\in]a
adev\rat\ este o prim\var\ a virtu]ilor, a[a cum tinere]ea este o prim\var\ a sufletului.
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| tinerii Bisericii

“Ziua Dragobetelui„ la Seminarul Teologic
de la Ia[i
v=nd drept scop readucerea n prim-plan a
tradi]iilor r\mase din
str\buni, precum [i nl\turarea
din spa]iul rom=nesc a zilei numite „Valentine’s Day“, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sf.
Vasile cel Mare“ din Ia[i, sub coordonarea prof. Doina Balan [i a
diac. prof. Mihai Ursache, au organizat pe 24 februarie, de „Ziua
Dragobetelui“, o [ez\toare cu iz
moldovenesc n Atriumul [colii.
P\rintele director Drago[ Bahrim a subliniat celor prezen]i motivul alegerii de a s\rb\tori Dragobetele: „~n ultimii ani, tradi]iile
occidentale ncep s\ prind\ r\d\cini [i n ]ara noastr\, smulg=nd
din p\m=ntul trudit de str\bunii
no[tri pomul tradi]iei noastre rom=ne[ti. O «s\rb\toare» care love[te n mod direct n spiritualitatea poporului rom=n este cea

A

numit\ «Valentine’s Day» sau
«Ziua Sf. Valentin» de pe 14 februarie, foarte popular\ n r=ndul
tinerilor, care [i amintesc tot mai
pu]in de ziua de 24 februarie, numit\ [i «Ziua Dragobetelui», s\rb\toare autentic rom=neasc\, despre care vorbesc mari etnografi,
istorici [i teologi. Spiritul cultural
complex al neamului nostru nu
se explic\ numai din persisten]a
lui din vremuri str\vechi n spa]iul de mijloc ntre Occident [i
Orient, ci [i din mbinarea n el a
tradi]iilor care l-au format [i l-au
caracterizat drept un popor bogat
n obiceiuri. De aceea, se cade s\
]inem cu sfin]enie la datinile p\strate din vechime de p\rin]ii p\rin]ilor no[tri, mai ales c\ sunt
bine ntemeiate, [i nu s\ mprumut\m de la alte popoare, deoarece, dup\ cum spunea p\rintele
Dumitru St\niloae, «poporul ro-

m=n trebuie s\ fie str\in spiritual
de mistica occidental\ a ntunericului, fiind un popor care se bucur\ de lumin\»“.
Dragobetele nu reprezint\
pentru rom=ni doar Ziua ndr\gosti]ilor, care [i fac cadouri [i
servesc cine romantice, cum se
nt=mpl\ de „Valentine’s Day“, ci
ziua n care dragostea aduce laolalt\ pe om, Dumnezeu [i natura,
[ez\toarea fiind locul unde se nt=lnesc cele trei elemente n dansul, portul [i c=ntecul pur rom=ne[ti.

“Sf=ntul Voievod {tefan cel Mare – de ce
mare [i de ce sf=nt?”
La Muzeul Unirii din Ia[i a
avut loc, pe 28 februarie, o conferin]\ organizat\ de ATOR – filiala Ia[i. Prelegerea cu titlul
„Sf=ntul Voievod {tefan cel Mare
- de ce mare [i de ce sf=nt”, a fost
sus]inut\ prof. univ. dr. {tefanSorin Gorovei de la Facultatea de
Istorie a Universit\]ii „Al. I.
Cuza” din Ia[i. Dl profesor i-a invitat pe cei prezen]i la o c\l\torie
pe firul istoriei: „Lui {tefan i s-a
spus «cel Mare» imediat dup\ ce
a murit, ba chiar [i n timpul

vie]ii lui. Cred c\ oamenii vremii
lui l-au perceput ca atare [i i-au
spus a[a pentru c\ a fost omul
care [i-a ndeplinit n gradul cel
mai nalt [i cel mai bine misiunea care i-a fost ncredin]at\.
Oamenii l-au perceput [i ca un
sf=nt, ca un om care n]elege dificult\]ile semenilor lui, un om cu
l\rgime de suflet, cu putere de
n]elegere, un om care se cobora
la nevoile celor care erau al\turi
de el. {i portretul pe care i-l face,
din tradi]ie, Grigore Ureche n
cronica lui este conving\tor din
acest punct de vedere: „I s-a spus
cel Sf=nt nu pentru p\catele lui,
c\ [i el a fost om, ci pentru
faptele lui cele mari”. S\ ne
g=ndim numai la mucenicia ce a
avut-o s\-[i poarte piciorul acela
r\nit, timp de 42 de ani. La
b\t\lia din codrii Cosminului, n
1497, a trebuit s\ fie purtat pe
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targ\. Probabil c\ medicii pe care
i avea n preajm\, doamna, familia, i-ar fi spus: „Dar, M\ria Ta,
[ezi acas\ bini[or...” Dar nu, datoria lui era s\ fie acolo, al\turi
de osta[ii s\i. R\zboaiele epocii
moderne [i contemporane s-au
purtat cu comandan]ii undeva,
departe. {tefan cel Mare, ca [i
Napoleon, a stat tot timpul ntre
osta[i, [i cum spune cronica:
„Unde vedea c\ este mai greu, se
v=ra ca s\-i mb\rb\teze pe ai
s\i”.

filantropia Bisericii |

Ac]iune educativ-caritabil\ pentru copiii din
comuna Rom=ni
arohia „Sfin]ii Voievozi” –
S\vine[ti, Protopopiatul
Roznov, jud. Neam], n
parteneriat cu Funda]ia Solidaritate [i Speran]\ (FSS) – filiala S\vine[ti, mpreun\ cu Organiza]ia
Umanitar\ Hilfe fr Osteuropa
Todtnau-Seelscheid e.V., Asocia]ia Umanitar\ „Ursula Honeck”
din Piatra Neam] [i Inspectoratul
de Poli]ie Neam], prin Compartimentul de Analiz\ [i Prevenire a
Criminalit\]ii, au desf\[urat, pe
24 februarie, o ac]iune educativcaritabil\ pentru cei 274 de copii
din [colile [i gr\dini]a comunei
Rom=ni, jud. Neam]. Pornind de
la faptul c\ aproape n fiecare zi
exist\ un caz de agresivitate n
institu]iile de nv\]\m=nt, subcomisarul Daria Oatu a prezentat
copiilor informa]ii privind prevenirea delincven]ei juvenile. De
asemenea, copiilor le-au fost prezentate c=teva reguli ce ar trebui
ndeplinite pentru a fi n siguran]\, cum ar fi: copiii trebuie s\-[i

P

cunoasc\ numele de familie,
adresa, num\rul de telefon, s\ le
comunice p\rin]ilor unde [i cu
cine se afl\, s\ refuze s\ stea de
vorb\ cu persoane necunoscute
[i s\ resping\ orice persoan\ care
i atinge sau i trateaz\ ntr-un
mod care i face s\ se simt\ ciudat.

Augusta Jumanca, pre[edinta
Asocia]iei Umanitare „Ursula
Honeck” [i Petronela Baghiu, din
partea FSS S\vine[ti, au mp\r]it
copiilor dulciuri, juc\rii, fructe [i
cadouri. Elevii [i-au r\spl\tit musafirii, lectur=nd c=teva pilde din
Noul Testament, iar la final le-au
acordat celor prezen]i c=te o felicitare. 

Workshop dedicat asisten]ilor sociali din jude]ul Ia[i
ucursala Teritorial\ Ia[i a Colegiului Na]ional al Asisten]ilor Sociali din Rom=nia
(CNASR) n parteneriat cu Asocia]ia „Psiterra” a organizat, pe 28 februarie, workshop-ul
cu tema „Epuizare emo]ional\ sau regenerare
identitar\ profesional\? O provocare pentru dezvoltarea identit\]ii profesionale a asisten]ilor sociali”. ~nt=lnirea a avut loc la sediul Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\” al Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei [i a reunit asisten]i [i lucr\tori sociali
din jud. Ia[i, at=t cei din sistemul public de stat, c=t
[i din sectorul neguvernamental. Workshop-ul a
fost coordonat de conf. dr. Ovidiu Gavrilovici, de
la Facultatea de Psihologie a Universit\]ii „Al. I.
Cuza” din Ia[i [i pre[edintele Asocia]iei „Psiterra”,
[i de dr. Magdalena-Roxana Necula, pre[edintele
Structurii Teritoriale Ia[i a Colegiului Na]ional al
Asisten]ilor Sociali. „Evenimentul face parte din
strategia Sucursalei Teritoriale Ia[i a CNASR ce
vizeaz\ dezvoltarea domeniului asisten]ei sociale,
obiectivele viz=nd at=t identificarea de solu]ii
pentru problemele profesionale nt=mpinate, c=t [i
consolidarea dialogului dintre speciali[ti.

S

Necesitatea acestui workshop a reie[it n urma
analizelor [i cercet\rilor efectuate n ultimii ani n
domeniul asisten]ei sociale, asupra mediilor organiza]ionale n care muncesc asisten]ii sociali.
Ace[tia au acuzat n dese r=nduri existen]a unor
st\ri de epuizare ce constituiau adev\rate obstacole care i mpiedicau s\ ac]ioneze [i s\ duc\ la
bun sf=r[it anumite sarcini de serviciu”, a spus dr.
Magdalena-Roxana Necula.
La nt=lnire, pe l=ng\ cei 50 de asisten]i [i lucr\tori sociali din jud. Ia[i, au participat [i 10 asisten]i sociali din jud. Vaslui.
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| in memoriam
„Patriarhul Teoctist este un rug\tor la
Bunul Dumnezeu”
~n cea
de-a [aptea
zi a lunii februarie din
acest an sau scurs 99
de ani de
c=nd vrednicul de amintire patriarh Teoctist Ar\pa[u a venit pe aceast\
lume. Slujitori ai Sf=ntului Altar,
familia regretatului ierarh [i credincio[ii [i-au adus aminte de
chipul luminos al Preafericirii Sale
[i s-au rugat pentru odihna sufletului celui care a fost n fruntea
Bisericii noastre n vremuri grele,
dar [i dup\ Revolu]ia din 1989. ~n
Biserica „Na[terea Maicii Domnului” din Parohia Victoria a fost
oficiat\ pe 7 februarie o slujb\ de

pomenire, n prezen]a rudelor
Preafericitului Teoctist [i a autorit\]ilor locale. ~n continuare, s-a
slujit Parastasul [i n biserica din
Tocileni. {i n a[ez\rile monahale
de la Vorona [i Sih\stria Voronei
au fost n\l]ate rug\ciuni pentru odihna sufletului patriarhului Teoctist. Patriarhul Teoctist a iubit mult
locurile natale, mai ales c\ [i-a nceput via]a monahal\ nu departe
de Tocileni, la M\n\stirea Sih\stria Voronei, pe atunci schit al
M\n\stirii Vorona. Cu emo]ie, dar
[i cu un dor aparte, ierarhul at=t
de iubit de credincio[ii din Moldova, pe care i-a p\storit pentru o
vreme, a p\[it pentru ultima dat\
n comuna natal\, la Victoria, jude]ul Boto[ani, n luna iulie a anului 2005, c=nd a avut loc canonizarea oficial\ a Sf=ntului Ierarh
Onufrie de la Vorona. 

A plecat la Domnul
p\rintele Viorel
Dumitriu
Pe 15 februarie, p\rintele
Viorel Dumitriu (1938-2014),
fost slujitor al Bisericii „Pogor=rea Duhului Sf=nt“ –
Curelari din Ia[i, a trecut la
Domnul. Slujba nmorm=nt\rii a fost s\v=r[it\ de PS Calinic Boto[\neanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor
la Biserica „Sf=ntul Arhidiacon {tefan“ – T\t\ra[i II, iar
nhumarea a avut loc la Cimitirul Eternitatea.
Dumnezeu s\-l odihneasc\ n ceata drep]ilor [i s\-i ierte toate p\catele s\v=r[ite. 

P\rintele Constantin Cojocaru, `n lumea ve[niciei
Preotul Constantin Cojocaru,
fost profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam] [i la
Seminarul „Sf=ntul Mitropolit
Dosoftei” din Suceava, s-a mutat
la ceruri pe 16 februarie 2014, la
v=rsta de 71 de ani. Vrednicul
slujitor al Sf=ntului Altar a fost
condus pe ultimul drum pe 20
februarie. Slujba nmorm=nt\rii a
fost s\v=r[it\ de IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de un sobor numeros de preo]i [i diaconi,
n biserica Parohiei Lunca-V=n\tori, Protopopiatul Tg. Neam].
~nainte de nhumare au fost
prezentate mesajele de condolean]e. Primul mesaj prezentat
a fost cel al Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel, intitulat „P\rintele Constantin Cojocaru – profesor de voca]ie [i slujitor jertfelnic”, citit de arhim. Timotei
Aioanei, Superiorul A[ez\mintelor Rom=ne[ti de la Locurile
Sfinte. A urmat apoi mesajul de
condolean]e al PS Episcop
Macarie al Europei de Nord, cel

care a fost al\turi de p\rintele
Cojocaru n ultimile clipe ale
vie]ii sale, mesaj ce a fost citit de
pr. prof. univ. dr. Viorel Sava de
la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“ din
Ia[i.
IPS P\rinte Mitropolit Teofan a
subliniat n ncheiere c\ lacrimile
[i durerea dispar n n\dejdea
m=ntuitoare n taina ~nvierii: „Firul vie]ii p\m=ntene pentru p\rintele Constantin s-a ncheiat.
Pentru un slujitor al Sf=ntului
Altar, pentru un so] ca p\rintele
Constantin, tat\ pentru cei doi
prunci, bunic pentru nepo]ii aici
de fa]\, dasc\l de teologie pentru
at=]i arhierei, c\lug\ri [i preo]i de
parohie [i, iat\, p\stor de suflete
pentru enoria[ii din aceast\ comunitate, precum [i din alte zone
ale ]\rii unde p\rintele a fost
r=nduit de arhiereu s\ p\storeasc\, pentru to]i ace[tia, p\rintele devine deja o amintire.
Aceast\ amintire, de[i aparent
este una nostalgic\, plin\ de regrete, devine n\dejde m=ntuitoa-
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re pentru to]i cei care [i deschid
sufletul spre marea tain\ a ~nvierii Domnului Hristos. P\rintele Constantin Cojocaru va r\m=ne n amintirea noastr\ ca un
slujitor altoit pe Scriptur\, pe istoria neamului s\u, av=nd cuv=nt
cu putere mult\”.
Amintim c\ la Editura Doxologia a ap\rut anul trecut volumul
omagial De veghe la pecei. P\rintele Constantin Cojocaru la ceas
aniversar, ngrijit de PS Episcop
Macarie al Europei de Nord, de
arhim. Timotei Aioanei [i de p\rintele Marcel Cojocaru.
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