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SFINTELE PA{TI –
PUTEREA ~NVIERII MOR}ILOR
† TEOFAN,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IA{ILOR
{I MITROPOLIT AL
MOLDOVEI {I BUCOVINEI
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i dreptcredinciosului
popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Ia[ilor: har, bucurie,
iertare [i ajutor de la Dumnezeu
Cel `n Treime preasl\vit – Tat\l,
Fiul [i Duhul Sfnt!

Pr\znuim omorrea mor]ii,
sf\rmarea iadului [i `ncep\tura altei vie]i, ve[nice.1

Fra]i cre[tini,
surori cre[tine,
HRISTOS A ~NVIAT!
ADEV|RAT A ~NVIAT!
cestea sunt cuvintele pe
care le rostim de nenum\rate ori `n noaptea
Sfintelor Pa[ti [i `n toate zilele pn\ la ~n\l]are. Repetarea acestor cuvinte implic\ r\spunsul la fr\mntarea esen]ial\,
con[tientizat\ sau nu, care macin\ sufletul [i mintea omeneasc\, cea legat\ de moarte [i de
via]a ve[nic\: De ce murim?, Ce
se `ntmpl\ dup\ moarte?, Care
este rostul vie]ii?, De ce ne dispar
prietenii [i cunoscu]ii?
De aceea, `n aceast\ noapte
de lumin\ se cuvine s\ medit\m
la taina ~nvierii lui Hristos, s\ medit\m la moartea noastr\, s\ medit\m la mor]ii no[tri, s\ medit\m la
via]\.

A

Dintotdeauna, omul a fost preocupat de moarte; s-a `nfrico[at
de ea, a fugit de ea, a c\utat tot
felul de formule pentru a o dep\[i. De obicei, `n fa]a mor]ii semenilor, omul are acum, precum
alt\dat\, sentimentul dispari]iei
definitive. Concep]ia care a dominat lumea `n vechime este
descris\ de Solomon, cu mii de
ani `n urm\, `n aceste cuvinte: ~n
ochii celor f\r\ de minte, drep]ii
sunt mor]i cu des\vr[ire [i ie[irea lor din lume li se pare mare
nenorocire. {i plecarea lor dintre
noi, un pr\p\d 2. Nenorocire, pr\p\d sunt cuvinte care defineau
alt\dat\, ca [i acum, moartea proprie sau a celor din jur. ~n pofida
acestei atitudini, o lic\rire de
speran]\ se ivea `nc\ din timpurile vechi: Sufletele drep]ilor sunt
`n mna lui Dumnezeu [i chinul
nu se va atinge de ele… Ei sunt `n
pace. Chiar dac\, `n fa]a oamenilor, ei au `ndurat suferin]e, n\dejdea lor este plin\ de nemurire. {i
fiind pedepsi]i cu pu]in, mare r\splat\ vor primi, c\ci Dumnezeu i-a
pus la `ncercare [i i-a g\sit vrednici de El. Ca pe aur `n topitoare,
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a[a i-a l\murit, [i ca pe o jertf\ de
ardere `ntreag\ i-a pri mit. Str\ luci-vor `n ziua r\spl\tirii3.
Cu toate aceste `ndemnuri
spre n\dejdea `n nemurire, oamenii timpurilor de dinainte de
Hristos erau domina]i de concep]ia c\ dup\ moarte nu mai exist\
nimic. Golul, t\cerea, `ntunericul,
nemi[carea, nefiin]a erau termenii care defineau trecerea omului
prin moarte. Chiar [i `ntre evrei,
pe vremea Mntuitorului, erau unii
care nu credeau `n `nviere4.
~ntr-o lume astfel dominat\ de
moarte, coboar\ la plinirea vremii5 Dumnezeu, izvorul vie]ii [i
al nemuririi. Hristos-Dumnezeu ia
chip de om, tr\ie[te printre oameni, poart\ povara p\catelor lor,
primind r\stignirea drept r\splat\.
Mort pe cruce, Hristos Domnul
este pus `n mormnt, dar a treia
zi mormntul este g\sit gol. Hristos `nviaz\ din mor]i, este v\zut
de oameni, vorbe[te cu ei, cineaz\
cu ei, se bucur\ `mpreun\ cu ei.
Istoria omenirii intr\ `ntr-o alt\
faz\ a desf\[ur\rii ei. Prin moartea lui Hristos, moartea este desfiin]at\ `n realitatea ei distrug\toare [i, prin ~nvierea Lui, oamenii
primesc darul nemuririi.

Iubi]i credincio[i,
~n noaptea Sfintelor Pa[ti, noi,
cre[tinii, suntem chema]i s\ p\trundem adnc `n taina acelui
mormnt g\sit gol a treia zi dup\
moartea lui Hristos, `n taina a
ceea ce s-a petrecut atunci pentru via]a lumii, pentru via]a fiec\rei fiin]e umane, pentru existen]a
universului.
~ndr\zni]i, p\mntenilor! ~ndr\zni]i, muritorilor!6 Sunt cuvinte prin care Biserica ne cheam\
s\ `ndr\znim a cunoa[te, a recunoa[te, a primi adev\rul c\ moartea a fost golit\ de con]inutul ei
distrug\tor prin moartea [i ~nvierea 
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 lui Hristos. Imnele rostite la sfintele slujbe `n aceste zile dau m\rturie `n acest sens: Puterea mor]ii
[i stric\ciunea ai stricat-o cu
moartea Ta cea de via]\ aduc\toare, St\pne, [i tuturor ai izvort
via]a ve[nic\ [i oamenilor celor
muritori `nviere le-ai d\ruit7;
Hristos, Mntuitorul nostru, (…) st\pnirea mor]ii a zdrobit8, prin
moartea Sa, `mp\r\]ia mor]ii a
surpat9 [i ne-a scos pe noi din
`ntuneric [i din umbra mor]ii10.
Recunoa[tem `n aceste cuvinte m\rturisirea adev\rului c\ ~nvierea lui Hristos are drept scop
`nvierea omului. ~nvierea lui Hristos este `nvierea omului. Un teolog ortodox al zilelor noastre afirm\ c\ ~nvierea Domnului f\r\ `nvierea omului, f\r\ abolirea mor]ii,
ar fi un adev\r incomplet (…) f\r\
nici o leg\tur\ cu peripe]ia existen]ial\ a fiec\rui om, cu via]a [i
cu moartea lui11. De aceea, taina
mor]ii [i a ~nvierii lui Hristos o
tr\ie[te Biserica drept mod [i cale
care fac pe fiecare om p\rta[ al
vie]ii dumnezeie[ti, al nemuririi
[i al nestric\ciunii12: modul de
existen]\ al lui Hristos devine
modul vie]ii13 pentru tot omul

care se deschide spre rev\rsarea
`n el a tainei mor]ii [i ~nvierii Dumnezeului-Om, Iisus Hristos.
Pentru a `n]elege moartea noastr\ [i a celor din jur `n adev\rata
sa semnifica]ie [i a o accepta f\r\
c\derea `n disperare, Biserica ne
a[az\ `n fa]\ moartea [i ~nvierea
lui Hristos. Din Crucea R\stignirii
[i din mormntul ~nvierii izvor\sc
`n]elegerea sensului mor]ii noastre
[i puterea `nvierii noastre. Sfntul
Apostol Pavel explic\ leg\tura dintre moartea [i ~nvierea lui Hristos,
pe de o parte, [i moartea [i `nvierea noastr\, pe de alt\ parte.
Dac\ Hristos a `nviat, `nviaz\ [i
cei ce L-au primit pe El `n via]a
lor: Dac\ am murit `mpreun\ cu
Hristos, spune Sfntul Pavel, vom
[i `nvia `mpreun\ cu El. Dac\ r\mnem `ntru El, vom [i `mp\r\]i
cu El; de-L vom t\g\dui, [i El ne
va t\g\dui pe noi14. Dac\ Hristos
n-a `nviat, nici mor]ii nu `nviaz\15.
~n acest caz, totul este zadarnic.
Zadarnic\ ne este via]a, zadarnic\
ne este trecerea prin moarte,
zadarnic\ este [i credin]a noastr\:
Dar acum, continu\ Apostolul
neamurilor, Hristos a `nviat din
mor]i, fiind `ncep\tur\ (a `nvierii)

celor adormi]i. C\ de vreme ce
printr-un om a venit moartea, tot
printr-un om [i `nvierea mor]ilor.
C\ci, precum `n Adam to]i mor,
a[a [i `n Hristos to]i vor `nvia16.

Dreptm\ritori cre[tini,
Acum aproape dou\ milenii
au avut loc moartea [i ~nvierea
lui Hristos. Din acel moment, oamenii au avut posibilitatea s\ `n]eleag\ cu adev\rat rostul vie]ii [i
al mor]ii, rostul existen]ei pe p\mnt [i a ceea ce se `ntmpl\ dup\
moarte. O parte a umanit\]ii s-a
l\sat cuprins\ de adev\rul ~nvierii lui Hristos, o alt\ parte a contestat [i contest\ acest adev\r.
Este de datoria noastr\, a celor
n\scu]i [i crescu]i sau converti]i
la credin]a dreptsl\vitoare `n
moartea [i ~nvierea lui Hristos, s\
c\ut\m a ne altoi continuu pe
tulpina numit\ Hristos pentru a fi
p\rta[i [i ai ~nvierii Lui17. Din martori [i tr\itori `n propria noastr\
via]\ ai mor]ii [i ~nvierii lui Hristos, suntem chema]i s\ m\rturisim acest adev\r c\tre cei de
aproape [i c\tre cei de departe. 
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 Cuvntul `ngerului rostit femeilor
purt\toare de mir aflate lng\
mormntul de unde `nviase Hristos s\ fie cuvntul nostru adresat
lumii: Pentru ce-L c\uta]i printre
mor]i, ca pe un om, pe Cel ce
este `ntru lumina cea pururea fiitoare? Alerga]i [i vesti]i lumii c\ a
`nviat Domnul, omornd moartea, c\ este Fiul lui Dumnezeu, Cel
ce mntuie[te neamul omenesc18.
Omenirea are nevoie imens\
de martori [i m\rturisitori ai ~nvierii lui Hristos pentru a nu se l\sa
st\pnit\ de duhul mor]ii, care se
impregneaz\ tot mai mult `n mintea [i inima oamenilor.
S\ fim, a[adar, oameni ai ~nvierii, fii [i fiice ai ~nvierii. Taina
~nvierii lui Hristos s\ ne cuprind\
fiin]a l\untric\ [i, de aici, lumea s\
fie p\truns\ de biruin]a lui Hristos asupra mor]ii [i `ntunericului.
Cum putem face aceasta?
Acceptndu-L pe Hristos `n via]a
noastr\ [i `nr\d\cinndu-ne noi
pe via]a Lui. Prin rug\ciune, prin
participarea la Sfintele Taine, via]a
lui Hristos devine via]a noastr\ [i
via]a noastr\ devine via]a Lui.
Prin post [i prin metanii `ntmpin\m `n trupul nostru stric\cios harul ~nvierii19. Prin iubirea de vr\jma[i, prin iertare [i smerenie, mintea, inima [i sufletul nostru devin
loca[uri ale Duhului Sfnt. Prin
fapte de milostenie prelu\m asupra noastr\ suferin]a semenilor,
fiind urm\tori lui Hristos, Care a
luat asupra Sa suferin]a `ntregului
neam omenesc.
Suntem fii [i fiice ai ~nvierii [i
prin p\strarea leg\turii, prin rug\ciune [i milostenie, cu cei pleca]i
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Hristos a `nviat! Veni]i de lua]i lumin\!
n noaptea sfnt\ a ~nvierii lui Hristos, mii de
ie[eni [i-au `ndreptat pa[ii c\tre Catedrala
Mitropolitan\ din Ia[i, pentru a primi lumina
aprins\ `n chip minunat la Sfntul Mormnt
din Ierusalim. Din fa]a sfntului altar, [i mai apoi de
pe platoul Catedralei Mitropolitane, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan a chemat credincio[ii la `mp\rt\[irea luminii ~nvierii: “Venii de luai lumin\!”. Lumin\ din lumin\, lumnarea de la altar a aprins
candelele tuturor celor prezen]i, transformndu-se
`n prilej de iertare, bucurie, n\dejde [i biruin]\.
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii [i cntarea „Hristos
a `nviat”, cu stihurile obi[nuite ale Pa[tilor, a urmat
Utrenia [i Sfnta Liturghie s\vr[it\, ca `n fiecare
an, de un sobor impresionant de preo]i [i diaconi.

~

~n cuvntul s\u de binecuvntare [i de `nv\]\tur\, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a `ndemnat cre[tinii la o permanentizare [i universalizare a experien]ei anastasice [i la un apostolat al ~nvierii: “S\

spunei tuturor c\ Hristos a `nviat [i s\ r\spundei
tuturor c\ Mântuitorul a `nviat!”.
La finalul slujirii euharistice, dup\ ce au fost binecuvntate preparatele de Pa[ti, `n Sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Ia[i a avut loc tradi]ionala
`ntlnire a Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei cu ie[enii, pentru a ciocni un ou ro[u [i un pahar cu vin. 

Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan la parohii [i m\n\stiri
n perioada 16 februarie –
30 aprilie 2011, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan a vizitat parohiile:
„Sfntul Nicolae”-Domnesc, „Sfntul Ierarh Varlaam”, „Intrarea
Domnului `n Ierusalim”, „Sfntul
Dumitru”-Misai, „Sfnta Treime”
din cartierul P\curari, „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel”-B\rboi,
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”
din cartierul Moara de Vnt [i
„Sfntul Apostol Toma”, din municipiul Ia[i; „Sfntul Dumitru”
Banu-Dume[ti, „Sfin]ii Petru [i Pavel” Dume[ti [i „Sfin]ii Arhangheli”
P\u[e[ti (Protopopiatul Ia[i 1);
Lunca Rate[, Scnteia, Bode[ti [i
Borose[ti (Protopopiatul Ia[i 2);
„Adormirea Maicii Domnului”
„Precista” I din Piatra Neam]
(Protopopiatul Piatra Neam]),
„Sfntul Ierarh Nicolae” din Humule[ti, „Sfntul Vasile cel Mare”
Zvorone[ti, Filia Lunca (Protopopiatul Trgu Neam]); „Sfntul
Ilie” Chintinici, „Sfntul Dimitrie” Slobozia I, „Sfin]ii ~mp\ra]i
Constantin [i Elena” Slobozia II,
„Sfnta Treime” Z\ne[ti II, „Sfin]ii
Arhangheli” Traian, „Sfin]ii Trei

~

Ierarhi” Z\ne[tii de Jos [i „Na[terea Maicii Domnului” M\noaia
(Protopopiatul Roznov); „Sfin]ii
Trei Ierarhi” Poiana Largului,
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena”, „Na[terea Maicii Domnului” Prul Crjei, „Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel” Borca,
„Buna Vestire” Soci, „Sfntul Dimitrie” Frumosu, „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” Galu,
„Sfntul Nicolae” [i „~n\l]area
Domnului” Chiri]eni (Protopopiatul Ceahl\u); „Sfin]ii Voievozi”,
„Sfntul Spiridon” [i „Sfntul
Gheorghe” din municipiul Boto[ani, Ceir, Todireni, Tocileni, Doroban]i, Nic[eni, Tei[oara, Roma,
Unguroaia (Protopopiatul Boto[ani); „Sfntul Ilie” Dealu Mare
din Dorohoi, Horl\ceni, „Adormirea Maicii Domnului” Prelipca, „Na[terea Maicii Domnului”
Sauceni]a, „Sfin]ii Voievozi” V\cule[ti, Popeni [i „Sfnta Parascheva” din comuna Br\e[ti, Busuioceni, „Sfntul Nicolae” Leorda [i Costine[ti (Protopopiatul
Dorohoi); „Sfin]ii Voievozi” Teioasa, „Sfntul Nicolae” Bajura, „Na[terea Maicii Domnului” Conce[ti,

„Sfin]ii Voievozi” Hude[ti, „Sfin]ii
~mp\ra]i” Alba, „Sfntul Mucenic
Pantelimon” Ba[eu, „Sfntul Gheorghe” Mlen\u]i, „Sfin]ii Apostoli”
Li[na, „Adormirea Maicii Domnului” Oroftiana de Sus [i „Adormirea Maicii Domnului” Dragalina
(Protopopiatul Darabani); „Sfntul Gheorghe” din {tef\ne[ti Trg,
„Intrarea Maicii Domnului `n Biseric\” Mihail Kog\lniceanu, „Sfin]ii Voievozi” Nichiteni, „Sfnta Cuvioas\ Parascheva” Pu]ureni, „Na[terea Maicii Domnului” Co]u[ca,
„Adormirea Maicii Domnului”
Ghireni, „Sfin]ii Voievozi” Cotu
Miculin]i, „Sfntul Nicolae” Crasnaleuca, „Sfntul Vasile” Horia,
„Sfin]ii Voievozi” Zoi]ani, „Sfntul
Ilie” Ad\[eni, „Sfntul Ilie” N\stase, „Sfntul Nicolae” Negre[ti,
„Sfin]ii Apostoli” Slobozia Sili[cani, „Sfntul Nicolae” S\rata [i
„Sfntul Nicolae” Caraiman (Protopopiatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat m\n\stirile: Golia, „Sfin]ii Trei Ierarhi” [i
Micl\u[eni (jude]ul Ia[i), Horai]a,
Bistri]a, Sih\stria, Secu [i Dumbr\vele (jude]ul Neam]), Pop\u]i,
Schitul Alba al M\n\stirii Gorovei [i M\n\stirea Gorovei (jude]ul Boto[ani). 
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Procesiunea Floriilor pe str\zile Ia[ului
e 16 aprilie, `n ajunul
marii s\rb\tori a Intr\rii
Domnului `n Ierusalim,
peste dou\ mii de credincio[i din Ia[i au participat la
procesiunea de Florii organizat\
de protopopiatele Ia[i 1 [i Ia[i 2.
Dup\ s\vr[irea Vecerniei unite
cu Litia [i a sfin]irii ramurilor de
salcie `n Biserica „Sfin]ii Apostoli
Petru [i Pavel”-B\rboi, Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `nconjurat de soborul de preo]i [i
diaconi, a pornit `n procesiune.
Din soborul de preo]i au f\cut
parte pr. Constantin Andrei, protoiereul Protopopiatului Ia[i 1, pr.
Vilie Doro[inc\, protoiereul Protopopiatului Ia[i 2, preo]i de la Centrul Eparhial Ia[i [i stare]i ai m\n\stirilor ie[ene. ~n sunetul clopotelor, acestora li s-au ad\ugat tineri
`mbr\ca]i `n stihare, care au purtat
prapuri [i cruci, copii de la mai
multe [coli din Ia[i, autorit\]i centrale [i locale, numero[i al]i ie[eni.
Drumul parcurs de Mntuitorul
Hristos de la mormntul lui Laz\r

P

din Betania spre Ierusalim a fost
prelungit, simbolic, prin aceast\
procesiune, ale c\rei popasuri au
fost `n dreptul Bisericii „Sfntul
Sava” din Ia[i, `n fa]a M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi” [i `n Catedrala

Mitropolitan\ din Ia[i. Aici, din
`ncredin]area Preasfin]itului Calinic
Boto[\neanul, p\rintele protoiereu
Constantin Andrei a vorbit cre[tinilor despre istoria procesiunii de
Florii de la Ia[i. 

Zi de mare s\rb\toare la Boto[ani
ntruct ziua de cinstire a Sfntului Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie, a fost `n Smb\ta
Mare, pr\znuirea sa s-a f\cut, dup\ rnduiala
Tipicului, a doua zi de Pa[ti, pe 25 aprilie.
Ocrotitor spiritual al municipiului Boto[ani, Sfntul
Gheorghe a fost prezent cu puterea sa de sfin]enie
printr-o p\rticic\ din moa[tele sale aduse de la
biserica Parohiei Feredeni, Protopopiatul Hrl\u.
Numero[i credincio[i au participat la Sfnta Liturghie s\vr[it\ de IPS Mitropolit Teofan, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, pe un podium
amenajat `n curtea ctitoriei din anul 1551 a doamnei Elena Rare[, Biserica „Sfntul Gheorghe” din
Boto[ani. Accentund faptul c\ “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a devenit martor [i m\rturisitor al
~nvierii lui Hristos”, “purt\tor de biruin\, om al ~nvierii, al luminii, al vieii [i al virtuilor”, IPS Teofan a
ar\tat c\ “datoria de martori [i m\rturisitori ai ~nvierii lui Hristos trebuie s\ o avem [i noi”.
Cu acest prilej, primarul municipiului Boto[ani,
C\t\lin Mugurel Flutur, a oferit IPS Mitropolit Teofan
diploma de Cet\]ean de Onoare [i `nsemnele ora[ului Boto[ani. 

~
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{edin]a Sinodului mitropolitan
e 2 martie, s-a `ntrunit la
Ia[i Sinodul mitropolitan
al Mitropoliei Moldovei
[i Bucovinei. La [edin]a
sinodal\ prezidat\ de IPS Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, au participat: IPS Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei [i R\d\u]ilor, PS Corneliu,
Episcopul Hu[ilor, PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.

P

Membrii Sinodului mitropolitan au abordat tema m\rturisirii [i
ap\r\rii credin]ei ortodoxe `n contextul unei misiuni adeseori agresive din partea grup\rilor religioase
eterodoxe. ~n consecin]\, ace[tia
au decis ca recentele hot\rri ale
Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne s\ fie implementate
`n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, ]inndu-se cont de specificul
pastora]iei din diferitele ei zone.
Men]ion\m cteva dintre decizii:

¯ A fost aprobat\ `nfiin]area
M\n\stirii „~n\l]area Sfintei Cruci”
`n localitatea Z\ice[ti, jude]ul Boto[ani, ca a[ezare monahal\ de maici.
¯ A fost aprobat\ transformarea M\n\stirii „Sfnta Treime” din
localitatea Tanacu, jude]ul Vaslui,
`n schit, ca a[ezare monahal\ de
c\lug\ri. Schitul „Sfnta Treime”
de la Tanacu se va afla `n subordinea M\n\stirii Bujoreni din jude]ul Vaslui.
¯ Sinodul mitropolitan a abordat subiectul `ndep\rt\rii de pe
actele de identitate a prenumelor
p\rin]ilor. ~n acest sens, a fost `nain-

tat Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne un demers, `n vederea unei interven]ii la autorit\]ile statului pentru reglementarea
acestei situa]ii.
¯ S-a acordat iertarea pentru
pedeapsa depunerii din treapt\,
sub rezerva respect\rii anumitor
condi]ii, a preotului Sorin Pistol,
de la parohia Be]e[ti, Protopopiatul Roznov, care, dup\ ce [i-a ref\cut c\minul familial, a solicitat
Sinodului mitropolitan analizarea
cazului s\u.
(Biroul de Pres\ al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei)

Comunicat al Sectorului administrativ al Episcopiei Hu[ilor

L\muriri privind falsa m\n\stire
“Sf=ntul Ierarh Ioan Maximovici”,
Cop\ceana (comuna F\lciu, jude]ul Vaslui)
vnd `n vedere informa]iile recente pe care le
de]inem cu privire la
„Fenomenul Cop\ceana”, respectiv la inten]ia unor
c\lug\ri schismatici de a `ntemeia
o m\n\stire pe stil vechi, cu denumirea „M\n\stirea cre[tin-ortodox\ Sfntul Ioan Maximovici”,
lng\ satul Cop\ceana, comuna
F\lciu, jude]ul Vaslui, despre care
s-a vorbit `n circulara cu nr. 595
din 26.05.2008, v\ facem cunoscute urm\toarele:

A

Ini]iatorii [i coordonatorii acestui proiect sunt: Dorob\] Petru
Ionu], originar din localitatea F\lciu, jude]ul Vaslui, care din c\lug\rie poart\ numele Elpidifor, [i
Anghel Ionu], originar din Br\ila,
care din c\lug\rie poart\ numele
Teofilact.
Cu ani `n urm\, ei au intrat `n
monahism la m\n\stiri care sunt
sub ascultarea Patriarhiei Romne: Dorob\] Petru Ionu] la M\n\stirea Bujoreni, jude]ul Vaslui,
din cadrul Episcopiei Hu[ilor, unde

a fost c\lug\rit cu numele Elpidifor; iar Anghel Ionu] la o m\n\stire necunoscut\ nou\, primind
la c\lug\rie numele Teofilact.
Neavnd studii teologice, ei
au c\utat hirotonia `n alte locuri.
Astfel, Dorob\] Petru Ionu] Elpidifor a plecat din M\n\stirea Bujoreni [i a fost hirotonit preot de
falsul mitropolit Ioan Preuteasa al
autointitulatei „Biserici a Romnilor Ortodoc[i Liberi”, care acum a
trecut sub ascultarea „Mitropoliei
Ortodoxe Autonome a Europei 
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 Occidentale [i a Americii”, cu sediul `n Italia, la Milano, iar Anghel
Ionu] Teofilact a fost sfin]it preot,
pe 23 aprilie/ 6 mai 2008, de mitropolitul Evloghios. Acesta din urm\
conduce sus-numita mitropolie cu
titlu de arhiepiscop [i mitropolit,
`n cadrul Arhidiocezei de Milano
[i Aquileia, mitropolie care nu este
recunoscut\ de nici o biseric\ ortodox\ din lume, fiind astfel o mitropolie schismatic\ [i, prin urmare, hirotoniile s\vr[ite nu sunt
valide.
Mai mult, din actele prezentate de cei doi la Centrul Eparhial
Hu[i, `n toamna anului 2009, reiese c\ acest mitropolit Evloghios
i-a c\lug\rit din nou pe cei doi
ieromonahi (c\lug\ri preo]i) [i le-a
schimbat numele de c\lug\rie,
astfel: Dorob\] Petru Ionu] Elpidifor a primit numele Serafim, iar
Anghel Ionu] Teofilact a fost numit Glicherie.
Un timp, cei doi au vie]uit `n
Italia, iar `n 2008, dup\ ce au fost
c\lug\ri]i din nou [i hirotoni]i, au
venit `n Romnia cu scopul de a
`ntemeia dou\ m\n\stiri `n zona
F\lciului, unde nu exist\ nici o
m\n\stire ortodox\.
Astfel, pe 14 mai 2008, pe terenul extravilan al numitului Huzum Ioan din satul Cop\ceana,
au sfin]it temelia pentru zidirea
unei m\n\stiri, `nsemnnd locul
cu o cruce mare de lemn, confec]ionat\ `n stil rusesc, cu inscrip]ia: „M\n\stirea cre[tin ortodox\
Sfntul Ioan Maximovici 19 iunie
(stil vechi) / 2 iulie (stil nou)”.
La sesizarea noastr\ privind
ilegalitatea de a `ntemeia m\n\stire f\r\ aprobarea episcopului
locului [i f\r\ recunoa[terea autorit\]ilor de stat, au `ntrerupt demersul lor [i s-au `ntors `n Italia,
de unde au revenit, `n decembrie
2008, [i au `ncercat, prin `n[el\ciune, s\ intre `n anumite m\n\stiri ortodoxe din cadrul Patriarhiei Romne.
Astfel, Dorob\] Petru Ionu]
Elpidifor Serafim a `ncercat s\ se
`nchinovieze la M\n\stirea Caraiman din cadrul Arhiepiscopiei Bucure[tilor, dar i s-a respins cererea,
iar Anghel Ionu] Teofilact Glicherie

a `ncercat s\ se `nchinovieze la
M\n\stirea Mircea Vod\ – Medgidia, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului (Constan]a). Ambii au avut
doar inten]ia de a ob]ine acte oficiale prin care ei s\ par\ `n fa]a
autorit\]ilor de stat centrale [i locale [i `n fa]a credincio[ilor ca
apar]innd Bisericii Ortodoxe
Romne.
~n decembrie 2008 – ianuarie
2009, fiind `n F\lciu, au cump\rat de la numitul Huzum Ioan, pe
numele Dorob\] Petru Ionu], ca
persoan\ fizic\, suprafa]a de teren unde ei sfin]iser\ locul pentru
m\n\stire [i, pe acela[i nume, au
ob]inut de la Prim\ria F\lciu, autoriza]ia de construc]ie nr. 01/07.
01.2009, pentru „construire de
locuin]\”.
Dup\ ce [i-au `ndeplinit aceste obiective, s-au `ntors `n Italia,
apoi `n alte locuri din ]ar\, probabil pentru a strnge fonduri pentru construc]ia m\n\stirii de la
Cop\ceana, unde au revenit `n
toamna anului 2009.
Pe data de 23 septembrie 2009,
ieromonahii mai sus men]iona]i
au depus la Cancelaria Episcopiei Hu[ilor cereri de `nchinoviere pentru una din m\n\stirile
din Eparhie [i au fost trimi[i de
episcopul locului s\ mearg\ s\
fac\ ascultare la M\n\stirea Dimitrie Cantemir – Grumezoaia,
urmnd ca, dup\ perioada de
verificare a loialit\]ii lor fa]\ de
Ortodoxie, s\ se discute problema aprob\rii `nchinovierii lor.
~ns\ ei au refuzat [i s-au `ntors la
F\lciu, unde locuiesc p\rin]ii numitului Dorob\] Petru Ionu].
~n lunile octombrie, noiembrie
[i decembrie 2009, `mpreun\ cu
al]i fal[i monahi de peste Prut, au
ridicat zidurile „casei speciale”,
care este prev\zut\ `n planul de
construc]ie cu o sal\ mare, ce
poate fi amenajat\ ca paraclis, iar
camerele ca chilii. Pe 14 noiembrie 2009, doar `ntre ziduri, s-au
oficiat slujbe religioase `n prezen]a unui grup de c\lug\ri]e. ~n
prezent, construc]ia este la nivelul acoperi[ului.
Toate aceste indicii demonstreaz\ faptul c\, sub acoperirea
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legalit\]ii civile, acea construc]ie
va g\zdui o mic\ comunitate monahal\, fie de c\lug\ri, fie de c\lug\ri]e, care sunt r\zvr\ti]i [i separa]i de Biserica Ortodox\ Romn\.
Ei vor ]ine slujbele s\rb\torilor
cu dat\ fix\, precum Cr\ciunul –
25 decembrie, Adormirea Maicii
Domnului – 15 august, Sfntul
Gheorghe – 23 aprilie etc., dup\
calendarul Iulian ne`ndreptat, cu
treisprezece zile `n urma s\rb\torilor din calendarul nostru, de[i
p\streaz\ aceea[i rnduial\ a slujbelor, acelea[i ve[minte liturgice
[i aceea[i uniform\.
De asemenea, ieromonahii
sus-numi]i, nevrnd s\ fac\ ascultare la una din m\n\stirile
legale din eparhia noastr\, dovedesc faptul c\ scopul lor este de
a crea confuzie `n rndul credincio[ilor, de a-i separa de turma
lui Hristos cea adev\rat\ [i de a
produce schism\ sau dezbinare
`n organizarea administrativ\ [i
pastoral\ a Patriarhiei Romne,
`n general, [i a Episcopiei Hu[ilor, `n special.
Pn\ la recunoa[terea lor de
autorit\]ile de stat ca unitate de
cult sau asocia]ie religioas\, prin
Secretariatul de Stat pentru Culte,
`n sensul Legii 489/2006, privind
libertatea religioas\ [i regimul
general al cultelor din Romnia,
ei nu au nici o identitate religioas\, iar „fra]ii de peste Prut” veni]i
`n sprijinul lor nu pot primi viz\
de [edere `n Romnia pentru a
desf\[ura activit\]i religioase, f\r\ acordul Secretariatului de Stat
pentru Culte.
Prin urmare, ve]i `ndemna credincio[ii pe care-i p\stori]i s\ nu
dea ascultare acestor persoane,
s\ nu apeleze la serviciile lor religioase, deoarece sfin]irea lor nu
este valid\ [i s\ se roage pentru
ei ca pentru ni[te risipi]i care trebuie aduna]i [i ca pentru ni[te
r\t\ci]i care trebuie `ntor[i [i `mpreuna]i cu cea una, sfnt\, soborniceasc\, apostoleasc\ [i adev\rat\ Biseric\ a lui Hristos, Domnul nostru.
(Comunicat semnat de
PS Corneliu, Episcopul Hu[ilor,
[i pr. Isidor Melinte,
Consilier Administrativ)
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini cele mai importante decizii
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Inaugurarea Casei de Ajutor Reciproc
a Clericilor [i Mirenilor Ia[i
Dup\ ce, pe 3 martie, IPS Teofan
a sfin]it Sediul Casei de Ajutor
Reciproc a Clericilor [i Mirenilor
Ia[i, `n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i din data
de 13 aprilie a fost avizat „Regulamentul de organizare [i func]ionare” al acestei institu]ii.
Casa de Ajutor Reciproc a Clericilor [i Mirenilor I.F.N. Ia[i
acord\ membrilor s\i `mprumuturi, ajutoare `n caz de deces, spitalizare sau la na[terea unui copil.
Obiectul de activitate al casei de
ajutor reciproc – institu]ie financiar\ nebancar\ – `l constituie acordarea de `mprumuturi cu dobnd\

Noi hirotonii
`n Arhiepiscopia Ia[ilor
~n conformitate cu hot\rrile
Permanen]ei Consiliului Eparhial
al Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS Mitropolit Teofan [i PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul i-au hirotonit, `n perioada 24 februarie –
30 aprilie 2011, pe urm\torii:
T\tulea Octavian Silviu, hirotonit
`ntru diacon pe 24 februarie [i pe
6 martie `ntru preot pentru Parohia Ungheni, Protopopiatul Ia[i 2;
Florea Bogdan, hirotonit `ntru diacon pe 27 februarie [i pe 13 martie `ntru preot pentru Parohia {cheia,
Protopopiatul Ia[i 2; Ungureanu
Ciprian Daniel, hirotonit `ntru diacon pe 1 martie [i pe 20 martie `ntru
preot pentru Parohia Drloaia, Protopopiatul Piatra Neam]. Pe 16 martie, Florea Adrian a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane din Ia[i. 

care se re`ntoarce `n fondul social
al acestora, dup\ deducerea cheltuielilor [i constituirea fondurilor
statutare.
Statutul de Organizare [i Func]ionare al Casei reglementeaz\
condi]iile de depunere [i de `mprumut. Orice cleric sau salariat
bisericesc se poate `nscrie dup\
ce pl\te[te o tax\ de 35 de lei.
Lunar, cotiza]ia este de 30 de lei,
plus 2 lei (fond special `n caz de
boal\ sau la na[terea unui copil).
~mprumuturile se vor acorda dup\ constituirea unui fond de minim un salariu [i pot ajunge la de

trei ori fondul. ~n cazuri excep]ionale, Consiliul Director al Casei
va analiza fiecare cerere `n parte
[i va hot\r` suma acordat\. Dobnda la `mprumut este de 6% pe
an [i va fi achitat\ lunar, timp de
12 sau 24 de luni.
~n fiecare protopopiat din Arhiepiscopia Ia[ilor va fi `nfiin]at\
o filial\ a Casei de Ajutor Reciproc, astfel `nct s\ fie facilitat\
membrilor pl\tirea cotiza]iei lunare, solicitarea unui `mprumut [i
plata ratelor.
Casa de Ajutor Reciproc a Clericilor [i Mirenilor I.F.N. Ia[i
func]ioneaz\ `n baza prevederilor Actului Constitutiv, a Statutului acesteia, a O.G. Nr. 26/ 2000,
Legea nr. 346/ 2005 [i Legea nr.
540/ 2002. 

Profesori ai Seminariilor Teologice
au primit rangul de iconom stavrofor
Ca recompens\ pentru activitatea didactic\ desf\[urat\ pn\ `n
prezent, [ase profesori clerici titulari de la Seminariile Teologice
din Arhiepiscopia Ia[ilor au primit rangul de iconom stavrofor. ~n
[edin]a de Permanen]\ de pe 16 martie, au primit acest rang bisericesc urm\torii profesori clerici:
¯ Pr. Prof. Partenie-Cristian Apostoaie (de la Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Gheorghe” din Boto[ani);
¯ Pr. Prof. C\t\lin Ifrim (de la Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Sfntul Ioan Iacob” din Dorohoi);
¯ Pr. Prof. Petru-Georgel Chichioac\ (de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Sfntul Ioan Iacob” din Dorohoi, inspector de
Religie `n cadrul ISJ Boto[ani);
¯ Pr. Prof. Mihail-Bogdan C\linescu (de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Sfntul Ioan Iacob” din Dorohoi);
¯ Pr. Prof. Alexandru-Cristian Barnea (de la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i, inspector de
Religie `n cadrul ISJ Ia[i);
¯ Pr. Prof. Paul Rusu (de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i). 
www.mmb.ro | 9

| documente
Opera]iuni de
personal la nivelul
Arhiepiscopiei Ia[ilor
~n luna martie 2011, Sectorul
administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 76 de
opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 11 la Centrul Eparhial Ia[i, 26 `n cadrul protopopiatelor [i 39 la m\n\stiri. Dintre
acestea, 24 au fost `ncadr\ri [i
numiri, 19 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 2 concedieri, 3 sus-

pend\ri, 6 reveniri la locul de
munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 1 transfer [i 21 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna aprilie 2011, au fost
efectuate 32 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 16 la
Centrul Eparhial Ia[i, 9 `n cadrul
protopopiatelor [i 7 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 5 au fost `ncadr\ri [i numiri, 6 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 2 suspend\ri,
1 concediere, 4 reveniri la locul
de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului, 13 modific\ri
ale raporturilor de munc\. 

Material lemnos pentru 58 de unit\]i de cult
58 de unit\]i de cult au solicitat material lemnos pentru lucr\ri de restaurare sau de `nc\lzire a spa]iilor biserice[ti. Pe 10 martie, Permanen]a
Consiliului Eparhial Ia[i a avizat acordarea cu titlu gratuit, pentru anul
2011, a cantit\]ii de 5210 mc material lemnos pentru 58 de unit\]i de
cult (m\n\stiri, schituri, parohii [i seminarii), adic\ 3440 mc lemn de foc
[i 1510 mc lemn de lucru, din care 465 mc prelucrat `n cherestea. 

Inventarierea
bunurilor
Arhiepiscopiei
Ia[ilor
~n Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i de pe 13 aprilie au
fost aprobate „Procedura de
efectuare a inventarierii `n Arhiepiscopia Ia[ilor” [i „Instruc]iunile pentru realizarea inventarierii bunurilor comune, respectiv a bunurilor culturale”.
Toate subunit\]ile [i gestiunile
din cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor vor avea obliga]ia de a efectua inventarierea general\ a patrimoniului o dat\ pe an, pn\
pe 31 decembrie – la `ncheierea exerci]iului financiar. Vor fi
inventariate, `n fiecare an, toate
elementele de natura activelor,
datoriilor [i capitalurilor proprii: cl\diri, terenuri, mijloace
de transport, stocuri, crean]e,
datorii etc.

~n ceea ce prive[te inventarierea bunurilor la parohiile din
Arhiepiscopia Ia[ilor, parohul –
care are atribu]ii de gestionar
pentru bunurile parohiei – va
`nainta protopopiatului, anual,
propuneri referitoare la gestiunile inventariate, perioada de
desf\[urare a inventarului, comisia care va efectua inventarul [i responsabilul (pre[edintele) comisiei. Propunerile vor
fi `naintate Protopopiatului pn\ la data de 1 octombrie a fiec\rui an.
Aceea[i [edin]\ de Permanen]\ a aprobat reluarea colabor\rii cu Inspectoratul General al Poli]iei `n vederea prevenirii [i combaterii furturilor
de bunuri culturale aflate `n
de]inerea unit\]ilor biserice[ti.
Procedura de efectuare a inventarierii `n Arhiepiscopia Ia[ilor
[i Instruc]iunile pentru realizarea
inventarierii bunurilor comune,
respectiv a bunurilor culturale, intr\ `n vigoare `ncepnd cu data
de 1 iunie 2011. 
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Situa]ia arend\rii
terenurilor
agricole
Avnd `n vedere dispozi]iile legii privind arendarea
terenurilor agricole, precum
[i necesitatea de a avea la
Centrul Eparhial o situa]ie actualizat\, statutar\ [i legal\, a
activit\]ii de exploatare a terenurilor agricole din proprietatea parohiilor, care au fost
arendate la diverse persoane,
Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a hot\rt `n [edin]a
de pe 29 martie urm\toarele:
¯ Parohiile, m\n\stirile [i
schiturile care au arendat terenuri agricole, proprietatea
unit\]ii de cult, f\r\ aprobarea Consiliului Eparhial sau a
Permanen]ei Consiliului Eparhial, vor solicita aceste aprob\ri prin protopopiatul de care apar]in.
¯ P\rin]ii protopopi vor
`nainta Centrului Eparhial
Ia[i o situa]ie centralizat\ a
terenurilor arendate din toate
unit\]ile de cult din cadrul
protopopiatului.
¯ P\rin]ii protopopi vor
urm\ri modul de `nregistrare
`n contabilitatea parohiei a
sumelor primite de parohie
cu titlul de arend\.
¯ Toate contractele de
arend\ vor fi vizate de Oficiul Canonic-juridic al Centrului Eparhial, dup\ care se
vor `nregistra la Consiliul local `n raza c\ruia este situat
terenul dat `n arend\.
¯ Unit\]ile de cult vor raporta protopopiatului, la finalul anului agricol, produc]ia ob]inut\ de pe terenurile
cultivate. Protopopiatele vor
raporta, centralizat, situa]ia c\tre Centrul Eparhial Ia[i. 
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Tabere de copii [i tineret
la Seminarul de l=ng\ M\n\stirea Neam]
~n 2010, locurile din taberele
de copii [i tineret organizate la
Dur\u, la Centrul Cultural-Pastoral „Sfntul Daniil Sihastrul” [i
`n hotelul „Casa Pelerinul”, au
fost ocupate aproape `n totalitate. Numero[ii copii veni]i aici
prin intermediul programului
„Alege [coala” al Patriarhiei sau
ca participan]i la tab\ra de var\
„Floare de Col]” (704 `nscri[i `n
10 serii) s-au bucurat de excelente condi]ii de cazare [i mas\
oferite de organizatori, precum
[i de programul de timp liber intermediat de coordonatori.

Departamentul de Tabere din
cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ a
dezvoltat o strategie pentru anul
2011, care prevede sus]inerea de
activit\]i misionare `n rndul
familiilor ortodoxe din Arhiepiscopia Ia[ilor, prin organizarea
de tabere pentru copii. Avnd `n
vedere `ns\ num\rul mare de solicit\ri `n urma promov\rii proiectului de tabere din acest an [i
gradul de ocupare al seriilor sezonului de var\, care este deja la
nivelul de 80% din locuri (mai sunt
134 de locuri libere dintr-un total

“Conteaz\ ce [i cum visezi”
Din p\cate, pentru mul]i tineri
visul nu mai este dependent de
bucuria copil\riei, de experien]ele tr\irii unui timp de calitate,
de optimismul [i voia bun\ de
peste zi, de starea sufletului c\ut\tor de virtute, ci de substan]e
sintetice care au propriet\]i asemenea amfetaminelor [i drogurilor, numite, impropriu, „etnobotanice”. Acestea din urm\ aduc
vise frumoase doar celor care le
vnd, tinerii c\znd prad\ unui
viitor al dezam\girii [i dezn\dejdii c\ „plantele”, sub forma ]ig\rilor, comprimatelor sau pulberilor ambalate, nu le pot schimba
pozitiv via]a.
Atent\ la acest fenomen nociv
de amploare `n rndul tinerilor,
Biserica transmite celor cuprin[i
de astfel de „vise” mesajul sfnt
al vie]ii autentice `n Hristos, via]\
de bucurie [i dragoste `n comuniune, `n care experien]ele negative nu se epuizeaz\ `n moarte, ci devin, prin asumarea lor cu responsabilitate, `nviere interioar\ a
omului. Izola]i de familie [i de
prieteni, „consumatorilor de vise” trebuie s\ li se ofere, pe de o
parte, informa]ii despre riscul la

care se supun [i, pe de alt\ parte,
integrarea `n grupul lor de vrst\,
standard al normalit\]ii.
Una dintre deciziile Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i,
de pe 16 martie, prevede un acord
de parteneriat `ntre Arhiepiscopia
Ia[ilor [i Colegiul Agricol [i de
Industrie alimentar\ „Vasile Adamachi” din Ia[i. Proiectul „Conteaz\ ce [i cum visezi” `[i propune realizarea unor activit\]i educative `n parteneriat, care s\ aib\
ca obiectiv `mbun\t\]irea mijloacelor de informare a tinerilor privind efectele [i pericolul consumului de plante etnobotanice.
Arhiepiscopia Ia[ilor, ca partener `n acest proiect, se angajeaz\ s\ organizeze conferin]e
teologice pe aceast\ tem\, s\
ofere spa]iu pentru activit\]ile de
prezentare [i diseminare a materialului informativ, s\ ofere detalii [i material documentar de
specialitate cu privire la tema
proiectului, s\ sprijine financiar
achizi]ionarea de consumabile
necesare desf\[ur\rii `n bune
condi]ii a activit\]ilor; s\ sus]in\
campaniile de informare `n massmedia bisericeasc\. 

de 826), Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i de pe 6 aprilie a
aprobat organizarea unui proiect
de tabere de var\ pentru perioada 18 iunie-15 iulie, `n spa]iile
puse la dispozi]ie de Seminarul
Teologic Liceal „Veniamin Costachi” de la M\n\stirea Neam].
Seminarul are cl\diri recent renovate, s\li de sport, s\li de conferin]e, spa]ii verzi, platouri deschise, avnd posibilitatea de a
oferi tinerilor „oaspe]i” cele mai
bune condi]ii pentru o [edere pl\cut\ pe durata unei tabere de var\. ~n consecin]\, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin
Costachi” se vor organiza, `n perioada 18 iunie-15 iulie, patru serii
de tabere de var\ pentru copii. 

Concurs na]ional
de crea]ie
“Copilul `n familie”
Anul trecut, peste 180 de
copii din cele 12 protopopiate ale Arhiepiscopiei Ia[ilor
au participat la Concursul
na]ional de retoric\ „Crezul
meu”. ~n acest an, Sectorul
teologic-educa]ional al Patriarhiei Romne organizeaz\,
prin Birourile de catehizare
de la nivelul fiec\rei eparhii,
Concursul na]ional de crea]ie
„Copilul `n familie”, a c\rui
etap\ final\ va avea loc la
Patriarhia Romn\, pe 21 mai
2011. Acest concurs se desf\[oar\ `n cadrul programului
catehetic „Hristos `mp\rt\[it
copiilor”, ca parte a proiectului religios-duhovnicesc,
cultural-editorialistic [i mediatic intitulat „2011 – Anul omagial al Sfntului Botez [i al
Sfintei Cununii `n Patriarhia
Romn\”. {edin]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat, pe
13 aprilie, organizarea Concursului na]ional de crea]ie
„Copilul `n familie” [i `n Arhiepiscopia Ia[ilor. 
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Triodul – Golgota poc\in]ei
Prin cartea Triodul – Golgota
poc\inei, PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, propune cititorilor o
nou\ poart\ deschis\ c\tre adncul Cuvntului. Aceasta este o invita]ie adresat\ cre[tinului la o c\l\torie dinspre niciunde c\tre sine,
trecnd prin Poarta Poc\in]ei, pentru a putea, la final, s\ urce, al\turi
[i `mpreun\ cu Hristos, Golgota.
~n cuvntul de `nceput al c\r]ii,
autorul ne dezv\luie cteva repere
istorice, liturgice [i duhovnice[ti
ale perioadei Triodului. Predicile la
Duminica Vame[ului [i a Fariseului, la Pilda Fiului risipitor, la Smb\ta Mor]ilor, la Duminica Izgonirii lui Adam din rai, la Duminica Ortodoxiei preg\tesc pe cititor
pentru urcarea Golgotei. Pe m\sur\
ce urc\, cititorul `ntrez\re[te Golgota. Nu-i simte `nc\ ap\sarea grea,
doar o `ntrez\re[te! Prin medita]iile

la duminicile Postului Mare, cititorul este purtat de autor spre
Poarta Intr\rii Domnului `n Ierusalim. Dup\ Duminica Floriilor,
cartea abordeaz\, `n cte o predic\ `nchinat\ fiec\rei zile, S\pt\mna Patimilor. Zilei de Vineri `i
sunt `nchinate dou\ predici, iar o
alt\ predic\, ce ne apropie de finalul acestei c\l\torii, este dedicat\
`ntregii S\pt\mni a Patimilor. Cuvintele folosite de autor pentru a
descrie fiecare dintre Zilele P\timirii parc\ devin imagini. Te cuprind `n ele. Se rostogolesc prin
„tine”. Lecturndu-le, e[ti aici [i
acolo, cititor [i participant.
Cele treizeci [i trei de predici
din volumul Triodul – Golgota poc\inei, pe lng\ o vast\ documentare
`n leg\tur\ cu fiecare aspect al evenimentului sau al s\rb\torii la care
se refer\, ascund o remarcabil\
construc]ie a frazei, o deosebit\

sonoritate a verbului, dar [i un
`nalt nivel de sim]ire.
Dup\ lecturarea acestei c\r]i,
cititorul se va sim]i mai bogat suflete[te, dar [i mai responsabil
fa]\ de sine `nsu[i, de aproapele
s\u, de Dumnezeu.
(Maria Calciu, scriitor)

Dou\ volume de eseuri semnate de pr. Sever Negrescu
~n prezen]a IPS Mitropolit Teofan
[i a PS Nicodim, Episcop al Severinului [i Strehaiei, Editura „Doxologia” a lansat pe 12 aprilie dou\ volume de eseuri semnate de preotul,
poetul [i eseistul Sever Negrescu.
Volumul F\r\mituri de cuvinte.
Lecturi evanghelice pentru Duminici repune `n vatra de dincolo de
timp na[terea, via]a, moartea [i ~nvierea, f\r\miturile de cuvinte devenind germenii unei zidiri de sensuri. Num\rnd firesc duminicile
dup\ Sfintele Pa[ti, dup\ ce ne `ncredin]\m de ~nvierea Mntuitorului [i a noastr\, descoperim la sc\ld\toarea Vitezdei pe aproapele care
ne rea[az\ `n ,,starea de fa\ c\tre
fa\”, `mpreun\ cu femeia din Samaria parcurgem distan]a ,,de la
turnul Babel la Rusalii”, `i `ntlnim
pe to]i sfin]ii `n ,,S\rb\toarea Tuturor Paradoxurilor” [i `nv\]\m s\
dorim copiilor no[tri s\ ajung\
sfin]i `n primul rnd [i apoi doctori, profesori, ingineri sau preo]i.
Ie[ind din matricea `n care
este a[ezat de obicei, `n Prolog

din proloage. Lecturi patristice
dintr-un calendar uitat, prologul
devine pro Logos, cuvinte alese [i
pledoarie pentru a ne sfin]i ,,pe
noi `n[ine [i unii pe alii”. Emo]ia
estetic\ generat\ prin asocieri nea[teptate, surprinz\toare, metafore
ample, inversiuni imposibile [i antiteze r\scolitoare se converte[te `n
trezvie care ne de[teapt\ duhul [i
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ne sublimeaz\ sim]irile. Repertoar
al sfin]ilor neuita]i, volumul `ncepe
din prima zi a anului bisericesc,
autorul convingndu-ne c\ timpul trebuie sfin]it [i atunci vremurile vor apune num\rnd zile de
sfin]i, s\pt\mni de sfin]i, luni de
sfin]i, ani de sfin]i, dizolvnd dilema omului sub vremuri.
(C\t\lin Jeckel)

nout\]i editoriale |

Epifania – cele din urm\ poeme de dragoste cre[tin\
La Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
ap\rut, `n excelente condi]ii gra-

Omilii la Psalmi
~n colec]ia „Patristica” a Editurii Doxologia a ap\rut „opera
de maturitate” a Sfntului Ioan
Gur\ de Aur, volumul Omilii la
Psalmi.
Aceast\ lucrare de exegez\
biblic\, `mbog\]it\ cu `nv\]\turi dogmatice, istorice [i morale, cuprinde doar [aizeci de
omilii, celelalte pierzndu-se
`n timp. Astfel, tezaurul hermeneutic hrisostomic `n limba romn\ prime[te prin publicarea

fice, volumul de versuri Epifania –
cele din urm\ poeme de dragoste
cre[tin\ al poetului Daniel Turcea.
Tip\rit\ cu binecuvntarea IPS Mitropolit Teofan, aceast\ edi]ie a fost
`ngrijit\ de Lucia Turcea, sora poetului, [i de pr. Sever Negrescu.
Epifania este m\rturia liric\ a
c\ut\rii [i descoperirii lui Dumnezeu, a transfigur\rii interioare a poetului prin prezen]a haric\, plin\ de
lumin\, a iubirii lui Dumnezeu.
Poezia lui Daniel Turcea invit\ la o
convertire a sim]urilor. De aceea,
p\rintele Dumitru St\niloae, care
l-a cunoscut personal pe autor, afirm\ `n prefa]a acestui volum c\ “poezia lui Daniel Turcea este cea mai
adânc\ redare poetic\ a simirii
prezenei lui Hristos `n oameni”.
Versurile lui Daniel Turcea nu
sunt doar crea]ie liric\, nu sunt doar

`n[iruiri de cuvinte cu rim\, ritm,
m\sur\. Poezia sa nu este limitat\
de parametri, standarde, [abloane,
ea nu are doar meritul c\ se `ncadreaz\ `n juste]ea [i rigoarea literar\, `ntruct poezia lui Daniel Turcea
redefine[te aceste caracteristici.
Fiind un tr\itor al credin]ei ortodoxe, un m\rturisitor [i un poet
iluminat, Daniel Turcea intermediaz\ prin vers sacrul. Poezia sa,
simbolic\, de mare sintez\, care
vorbe[te despre noi [i despre rela]ia noastr\ cu Dumnezeu, d\ m\rturie `n aceast\ lume desacralizat\
despre existen]a lui Dumnezeu, [i,
ca orice martor-ucenic, ea are
func]ie apostolic\: trimite pe cel ce
o cite[te spre sacru. Cautnd mesajul teologic al autorului, cititorul
~l reg\se[te pe Hristos `n sine.
(Diac. C\t\lin Vatamanu)

acestui volum un plus de valoare, ad\ugndu-se literaturii
patristice `n demersul de argumentare a adev\rului de credin]\ ortodox.
Sfntul Fotie cel Mare compar\ Omiliile la Psalmi cu cele
la cartea Facerea: “Discursul s\u
este, ca `ntotdeauna, remarcabil prin claritate, prin puritate,
prin str\lucire [i bog\ie [i, mai
ales, prin mulimea maximelor
[i exemplelor de care Sfântul
Ioan Gur\ de Aur se folose[te
adesea”. 

S\n\tate din pomul Domnului
Publicul cititor, iubitor de sfin]enie, care se `ngrije[te deopotriv\ de suflet [i de trup, poate cunoa[te remediile l\sate de Dumnezeu prin fiecare
plant\ [i copac crescut `n gr\dina p\mntului, dac\ va r\sfoi paginile c\r]ii
scrise de prof. univ. dr. Constantin Milic\ [i Roxana Mihaela Anghel –
S\n\tate din pomul Domnului. Cartea ofer\ cititorilor informa]ii referitoare la efectele t\m\duitoare ale arborilor autohtoni [i exotici, `nso]ite de
istoricul [i legendele lor, dar [i de re]ete. Ea constituie o sintez\ a cuno[tin]elor pe plan mondial legate de istoricul, legendele, tradi]iile, propriet\]ile
terapeutice cu utiliz\ri att `n vindecarea anumitor afec]iuni maladive, ct
[i `n alimenta]ie. S\n\tate din pomul Domnului este deopotriv\ o carte
medical\ [i teologic\, o bucurie pentru cei interesa]i de via]\, o confirmare
a credin]ei celor care respect\ natura, o chemare la ecologie, la o atitudine
de sfin]enie `n fa]a crea]iei lui Dumnezeu. 
www.mmb.ro | 13
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~nvierea lui Hristos – izb\virea de `ntristare
~ntr-o societate din ce `n ce
mai `ngrijorat\, marcat\ de
stres, crispare [i nelini[te,
Biserica are responsabili tatea de a transmite oamenilor, dar `ndeosebi celor
1
2
tineri, mesajul ei plin de
optimism, de n\dejde [i de
`ncredere, care izvor\[te
din bucuria biruin]ei prin
~nvierea lui Hristos. La
ini]iativa ASCOR Ia[i, ie[enii au fost invita]i `n Postul
3
4
Mare la conferin]ele „~nvierea lui Hristos — izb\virea de Teologie Ortodox\ din Republica pustie spuneau c\ `naintea c\dede `ntristare”.
Moldova, a adus `n aten]ia celor rii a fost mândria. Noi avem [anPrima conferin]\, organizat\
de ASCOR Ia[i pe 17 martie, l-a
avut ca invitat pe protosinghelul
Iustin Neagu (foto 1) de la Biserica
„Schimbarea la Fa]\ a Domnului” – Socola. ~n prelegerea
„Mai pot ceva lacrimile mele?”,
p\rintele Iustin a afirmat: “Darul
de la Dumnezeu al lacrimilor
unei con[tiine treze nu obosesc.
Toate celelalte lacrimi streseaz\,
obosesc. De aceea s\ nu plângei
pân\ la disperare sau dezn\dejde. S\ stai `ntotdeauna cu con[tiina vertical\ [i cu voie bun\. S\
nu l\sai tristeea `n inim\, ci doar
atunci când ea verific\ o stare sufleteasc\ de c\dere a sufletului [i
când ea vrea s\ corecteze, cu harul lui Dumnezeu, ceva care nu
este bine. C\ci p\catul obose[te,
`mpov\reaz\ [i pe urm\ omoar\.
Lacrimile sunt bune atunci când
au ca suport con[tiina p\c\to[eniei noastre [i te aduc de la cur\irea de patimi la con[tiina de
sine, apoi la iluminare [i, `n sfâr[it, la gnoz\, cunoa[tere, `nelegere bun\ a tuturor lucrurilor”.
Prelegerea celei de-a doua
conferin]e din Postul Mare, de pe
22 martie, s-a intitulat „Sfnta
Liturghie, dincolo de simbolism
[i misticism”. Ierom. lect. dr. Petru
Pruteanu (foto 2), de la Academia

prezen]i aspecte istorice [i practice ale Sfintei Liturghii. Vorbind
despre `mp\rt\[irea credincio[ilor ast\zi, p\rintele Petru Pruteanu a accentuat: “Poate c\ viaa
noastr\ moral\ nu este ca a primilor cre[tini, dar omul a r\mas
acela[i. {i `n vremea cre[tinilor
din primele secole erau râvnitori
[i p\c\to[i. S\ nu ne `nchipuim
c\ a existat o perioad\ de aur a
cre[tinilor [i c\ noi suntem `n ultimele clipe ale omenirii, mulumindu-ne cu `mp\rt\[ania de
câteva ori pe an. Nu [tiu de ce argumentul vredniciei apare a[a
sporadic. Adic\ de patru ori pe
an ne facem vrednici de Sfânta
~mp\rt\[anie, iar `n restul anului
ne consider\m total nevrednici.
Oare nu suntem chemai la o continu\ `nvrednicire pentru primirea
Sfintelor Taine?”
Preasfin]itul Nicodim, Episcopul Severinului [i Strehaiei (foto 3),
a sus]inut pe 12 aprilie, `n Aula
Magna „Mihai Eminescu” a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i,
conferin]a „Smerenia, masc\ sau
tr\ire”. F\cnd referire la `ndep\rtarea omului de Dumnezeu
prin mndrie [i la `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i cu privire la smerenie, PS Nicodim a reliefat: “Noi,
prin smerita cugetare, ne apropiem de Dumnezeu. P\rinii din
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sa s\ urc\m duhovnice[te, dac\
punem smerenia `nainte”.
Maica Siluana Vlad (foto 4),
coordonatoarea Centrului de formare [i consiliere „Sfin]ii Arhangheli” din Ia[i, a sus]inut pe 7 aprilie prelegerea „Unde e[ti, Mngietorule?”. Pornind de la experierea
celor dou\ feluri de vremuri, “o
vreme ascuns\, plin\ de bucurie,
[i o vreme v\zut\, simi t\ `n
fiecare or\ a sensibilit\ii noastre,
plin\ de durere, de dezn\dejde”,
maica Siluana Vlad a spus: “De
multe ori c\ut\m mângâierea `n
alt\ parte. Cele de afar\ m\ pot
mângâia, dar `n afar\ sunt [i lucruri care m\ zgârâie, m\ `neap\,
care nu `mi fac pl\cere, dar care
sunt create de Dumnezeu cu un
rost, care `n final au un scop mângâietor. Faptul c\ tr\im numai la
suprafa\, cu ferestrele sufletului
deschise c\tre lume, `mi aduce
mângâiere, dar este o mângâiere
trec\toare. Sufletul nostru are nevoie de o mângâiere pe care nu o
g\se[te `n nimeni [i `n nimic din
cele care sunt pe p\mânt. Omul
are un adânc, care este ancorat `n
Cel care d\ruie[te mângâierea,
Dumnezeu Treime. Ca s\ simim
mângâierea Mângâietorului, Care
este `n noi, trebuie s\ facem un
pas simplu: s\ intr\m `n noi”. 

tinerii Bisericii |

Activit\]i misionare ale filialelor ATOR
e 5 martie, un grup de
membri ai ATOR Ia[i a
mers `n pelerinaj la m\n\stirile R\zboieni, Png\ra]i [i Bistri]a. Tinerii ie[eni s-au
`ntlnit apoi cu cei din filiala ATOR
Piatra Neam], cu care au discutat,
pe grupe, despre prietenie. Al]i
membri ai ATOR Ia[i au f\cut o
excursie de intercunoa[ te re la
Dorohoi. Pe 9 aprilie, tinerii celor
dou\ asocia]ii au vizitat Casa memorial\ „George Enescu”, Casa
memorial\ a Sfntului Ioan Hozevitul [i M\n\stirea Ie[eanca, au
discutat despre activit\]ile `ntreprinse [i despre noile proiecte.
Pe 1 martie, la Hrl\u, membrii ATOR au organizat o campanie de promovare a asocia]iei
printre tinerii Liceului „{tefan cel
Mare”. Sub sloganul „E[ti tn\r!
Vino cu noi!”, au fost `mp\r]ite
peste o mie de flyere [i felicit\ri
cu m\r]i[or. Pe 13 aprilie, la Parohia Belce[ti, protos. Nicodim
Petre, coordonatorul Compartimentului Asocia]ii de tineret din
cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a sus]inut
prelegerea „Provoc\ri [i oportunit\]i de tr\ire [i m\rturisire cre[tin\ `n via]a tinerilor”.
Pe 16 aprilie, membrii ATOR
Pa[cani l-au invitat pe p\rintele
Dumitru P\duraru, preot misionar
de caritate la Biserica „Sfin]ii
Atanasie [i Chiril” din Ia[i, la o
`ntlnire duhovniceasc\ pe tema
„Un tn\r, o tn\r\ [i Hristos”.
Pe 10 aprilie, ATOR Boto[ani
(foto) a organizat conferin]a „Postul – cale spre poc\in]\ [i comuniune cu Dumnezeu”, sus]inut\
de protosinghelul Iustin Neagu
de la Biserica „Schimbarea la Fa]\
a Domnului”-Socola, din Protopopiatul Ia[i 2. ~n Postul Mare au
avut loc cteva `ntlniri sapt\mnale `n cantina Bisericii „Sfntul
Ilie” din Boto[ani, unde atorenii
au `nv\]at tehnica tradi]ional\ a
`ncondeierii ou\lor.
Sub titlul „~ntre Lumina lui
Hristos [i Lumina lumii”, ATOR

P

Dorohoi a organizat cteva conferin]e pascale. Pe 17 martie,
lect. dr. Adrian Dinu de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i a sus]inut conferin]a „Duhovnicul [i
tinerii de azi”, iar pe 31 martie,
pr. Bogdan Fr\sil\ de la Parohia
Podoleni II, Protopopiatul Roznov, a vorbit despre „Fericirea de
a tr\i”. Pe 7 aprilie, p\rintele D\nu] Damaschin, misionar de caritate la Maternitatea „Cuza Vod\”
din Ia[i, [i dr. Dan Mihalcea, medic primar `n cadrul aceleia[i institu]ii, au abordat tema „Via]a ca
dar divin”, iar pe 14 aprilie 2011,
pr. Radu Brnz\, referent al Sectorului de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, a sus]inut conferin]a „Ce
este adev\rul?”. Pe 19 apri lie
2011, c]iva atoreni din Dorohoi,
`ndruma]i de pr. Ciprian {optic\,
au `ncondeiat ou\ la Centrul de
zi pentru copii „Jurac”. Activitatea s-a derulat `n cadrul proiectului „Lumin\ din suflet de copil”, demarat de Direc]ia de Asisten]\ Social\, `n parteneriat cu
unit\]ile de `nv\]\mnt [i furnizorii de servicii sociale din municipiul Dorohoi.
~n Postul Mare, ATOR Vorona
a participat la activit\]i culturale,
liturgice [i filantropice. Astfel, `n
cadrul cercului de pictur\ au fost
realizate mai multe icoane pe lemn

reprezentnd Patimile [i ~nvierea
lui Hristos. ~n S\pt\mna Patimilor, tinerii atoreni din Vorona au
organizat o colect\ de haine [i alimente `n scopul ajutor\rii mai
multor familii defavorizate social
din satul Unguroaia.
Pe 11 aprilie, ATOR Piatra
Neam] a organizat conferin]a p\rintelui prof. dr. Ioan Cristinel
Te[u de la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae“,
„Tinere]ea – perioada de gra]ie din
via]a omului”.
Pe 30 martie, la ini]iativa ATOR
Trgu Neam], s-a desf\[urat conferin]a „Timp [i ve[nicie `n lumina ~nvierii”, al c\rei invitat de
seam\ a fost protos. Nicodim Petre. Programul evenimentului a
cuprins [i un concert de muzic\
religioas\ sus]inut de corul Seminarului de la M\n\stirea Agapia,
corul Seminarului de la M\n\stirea Neam] [i grupul folk al ATOR
Trgu Neam]. La finalul concertului, sec]ia de pictur\ a asocia]iei [i-a expus propriile icoane
pictate pe lemn.
Pe 12 martie, `n paraclisul Parohiei Chintinici, Filiala ATOR
Roznov [i-a redeschis cercul de
pictur\ „Trepte spre lumina ~nvierii”, sub coordonarea doamnei
prof. Nu]a Liche. Lucr\rile realizate `n acest `nceput de an au
fost expuse credincio[ilor `n duminica Floriilor. 
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Cursuri de `ncondeiat ou\
La mai multe biserici din
Arhiepiscopia Ia[ilor au fost organizate cursuri de `ncondeiere
a ou\lor, pentru ca tinerii s\
poat\ `nv\]a tradi]iile pascale [i
s\ le p\streze ca pe o zestre autentic\ romneasc\. De exemplu, zeci de copii ie[eni au participat, pe 22 martie, la cercul
de `ncondeiat ou\ desf\[urat `n
casa social\ a Parohiei „Sfnta
Treime” din Ia[i. Activitatea a avut
loc `n cadrul proiectului „~ngeri

`n prim\var\”, ini]iat de Asocia]ia „Communio” [i de Societatea
Ortodox\ a Femeilor Romne,
`n parteneriat cu {coala „Elena
Cuza” din Ia[i [i Parohia „Sfnta
Treime” din Ia[i. ATOR Boto[ani
a organizat `n perioada Postului
Mare cursuri de `ncondeiat ou\
`n cantina Bisericii „Sfntul Ilie”
din Boto[ani. Obiectele realizate
de ace[ti tineri au fost prezentate
publicului `n expozi]ii cu teme
pascale. 

Re`nvierea tradi]iilor populare rom=ne[ti
la expozi]ia “Lumin\ din lumin\”
~n Sala „Dr. Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial Ia[i, pe 17 aprilie, a avut loc expozi]ia „Lumin\
din lumin\”. Vernisajul a fost organizat de Departa men tul de
promovare a valorilor [i tradi]iilor
na]ionale din cadrul Sectorului de
Misiune, Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor [i a
cuprins o colec]ie de icoane, peste
patruzeci de cruci crestate `n lemn,
ou\ `ncondeiate, piese de ceramic\ [i obiecte de port popular. Dr.
etnograf Angela Paveliuc Olariu a

vorbit despre semnifica]iile Duminicii Floriilor, att de a[teptat\ `n
satul de alt\dat\, despre simbolistica ramurilor de salcie sfin]ite la
biseric\, dar [i despre `ncondeierea
ou\lor din Joia Mare. Prezent la eveniment, IPS P\rinte Teofan a apreciat organizarea vernisajului, exprimndu-[i `ngrijorarea c\ multe dintre tradi]iile satului romnesc [i
multe dintre „lucrurile care alt\dat\ nu f\ceau parte din muzeu, ci
din realitatea zilnic\”, s-au `mpu]inat sau chiar au disp\rut. 
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Festivalul
ou\lor `ncondeiate
de pe strada
L\pu[neanu
Pe 8-10 aprilie, pe strada
L\pu[neanu, a avut loc manifestarea interactiv\ „Ou\
`ncondeiate”, organizat\ de
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Com plexului
Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i [i de Prim\ria Municipiului Ia[i, `n parteneriat cu Asocia]ia Me[terilor Populari din
Moldova, Asocia]ia „Al. L\pu[neanu” [i Asocia]ia „ARTMe[te[ugurile Prutului”.
Ie[enii au fost invita]i s\ intre `n atmosfera de tr\ire spiritual\ prepascal\, prin participare la cursurile de ini]iere `n
arta `ncondeierii ou\lor sau a
pict\rii icoanelor, cursuri ]inute de me[teri populari consacra]i. Astfel, `n cadrul atelierelor de crea]ie, zeci de elevi
de la mai multe [coli din Ia[i
au deslu[it tainele `ncondeierii ou\lor, `ndruma]i de artistul
popular Cristina {ve], student\ la Facultatea de Teologie
„Dumitru St\niloae” din Ia[i,
sec]ia Patrimoniu Cultural.
~n cele trei zile ale evenimentului, au fost f\cute cunoscute aspecte semnificative
ale culturii populare romne[ti, au fost eviden]iate particularit\]ile me[te[ugurilor de
`ncondeiere sau scriere a ou\lor de Pa[ti, au fost prezentate
tehnica pict\rii icoanelor, precum [i modalitatea de realizare a diverselor obiecte de natur\ religioas\ din lemn [i alte
materiale. 

muzic\ eclezial\ |

Concertul “Lumina Crucii”
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, Universitatea de Arte „George Enescu” Ia[i [i Asocia]ia cultural\ „Byzantion” au organizat,
pe 16 aprilie, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, concertul de
muzic\ bizantin\ „Lumina Crucii”. ~n cadrul evenimentului, Corul „Byzantion” [i c]iva elevi ai
Colegiului Na]ional de Art\ „Octav B\ncil\” din Ia[i, sub bagheta
prep. univ. Adrian S`rbu, au sus]inut
un repertoriu de cnt\ri biserice[ti care, al\turi de splendoarea

Catedralei Mitropolitane, de lumn\rile purtate `n mini de
prunci, de inima cre[tinilor care
doresc s\ se umple de har [i binecuvntare, “a condensat `ntreaga
atmosfer\ a S\pt\mânii Mari”,
dup\ cum a afirmat IPS Mitropolit Teofan.
La `mplinirea a [aizeci de ani
de cnd sluje[te muzica bisericeasc\, pr. conf. dr. Florin Bucescu
de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Ia[i a primit „Crucea Moldav\”. 

Concert organizat
de ASCOR

Concursul na]ional de muzic\ religioas\
“Din suflet de cre[tin„

Pe 14 aprilie, ASCOR– filiala Ia[i a organizat concertul
„~nvierea lui Hristos – izb\virea de `ntristare”. Astfel, `n
Sala „Dr. Iustin Moisescu” din
incinta Centrului Eparhial Ia[i
au concertat: corul ATOR, dirijat de Oana Chi]icaru, Corul „Mira” al Bisericii „Sfntul Nicolae”-Domnesc din
Ia[i, dirijat de prof. Petronela
Dr]u, Corul „Sfntul Ioan
Cucuzel”, dirijat de Ionu] Corolea, Corul „Dimitrie Cantemir” din Ia[i, dirijat de Ionu]
Ciubotaru, [i Corul „~nvierea”
al ASCOR – filiala Ia[i. 

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i [i Palatul Copiilor Ia[i au organizat, pe 18 martie, Concursul
na]ional de muzic\ religioas\ „Din suflet de cre[tin”. La competi]ie au
participat [ase sute de copii din mai multe zone ale ]\rii, de trei ori mai
mul]i dect anul trecut. Elevii au concurat pe dou\ sec]iuni: soli[ti vocali [i forma]ii corale. Cei care s-au remarcat din punct de vedere artistic au primit premiul I cu trofeu: Andreea Chiseli]\ de la {coala Popular\ de Art\ „Ion Irimescu” din Suceava, Corul de fete din Plopeni,
jude]ul Suceava, Corul de fete de la Colegiul „{tefan cel Mare” Suceava, Roxana C\lu[er din Aiud, jude]ul Alba-Iulia, Grupul vocal „Balada” din Suceava, Grupul „Ichos” de la Colegiul Na]ional „Octav
B\ncil\” Ia[i [i Pavel M\d\lina de la Grupul „Balada” Suceava.
Manifestarea s-a desf\[urat cu binecuvntarea IPS P\rinte Teofan `n
cadrul celei de-a II-a edi]ii a proiectului na]ional „Din suflet de
cre[tin”. “Un astfel de eveniment organizat de coordonatori ai {colii,
susinut de Biseric\ [i dorit de p\rini a strâns la un loc aici copiii pentru a da slav\ lui Dumnezeu”, a declarat pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor. 
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Conferin]a „Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”,
lansat\ la nivel na]ional
e 2 aprilie, a fost lansat
la nivel na]ional programul de conferin]e „Ai
copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”, organizat de Funda]ia „Varlaam Mitropolitul” a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei [i Asocia]ia P\rin]ilor Iste]i, `n parteneriat
cu Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului. De dou\
ori pe an, vor fi organizate conferin]e, `n cadrul c\rora p\rin]ii pot
afla, de la speciali[ti `n comunicare, psihologi, medici [i teologi,
cum pot rela]iona [i comunica
mai bine cu propriii copii.
Prezent la eveniment, p\rintele Constantin Sturzu, consilier
cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
a reliefat rolul activ pe care `l are
Biserica `n educa]ia credincio[ilor, prin sus]inerea unor astfel de
ini]iative ca “investiii `n sufletul
omului”.
“~n ritmul alert [i `n vâltoarea
informaional\ de azi, `i e din ce
`n ce mai greu s\ discerni ce e cu

P

adev\rat mai bun, a[a `ncât copilul t\u s\ devin\ s\n\tos, autonom, responsabil [i iubitor, cu
stim\ de sine, echilibrat, nonviolent [i care s\ se bucure de via\
`n orice `mprejurare. Conferina
«Ai copil. ~nva\ s\ fii p\rinte!»
este primul pas `nspre misiunea
de a crea o comunitate de p\rini

implicai, care caut\ soluii viabile [i cu sens, astfel `ncât copiii
lor s\ devin\ oameni cu adev\rat
`mplinii [i bucuro[i `n realitatea
acestui secol”, a sus]inut doamna
Cristina Gheorghe, director executiv al Funda]iei „Varlaam Mitropolitul”.
(Oana Nistor)

La {coala Varlaam,
m\r]i[orul a devenit dar de bucurie
De 1 [i 8 martie, elevii {colii „Varlaam Mitropolitul”, al\turi de pre[colari de la gr\dini]ele „Buna
Vestire”, „Longavit”, „Surorile Providen]ei”, „Iris” [i

Gr\dini]a cu Program Prelungit nr. 20 din Ia[i, au
organizat expozi]ia de m\r]i[oare „Copii pentru
copii”. Copiii au lucrat pentru acest trg caritabil
toat\ luna februarie, expunnd spre vnzare obiectele confec]ionate cu atta migal\: felicit\ri, m\r]i[oare, icoane [i pahare pictate, sporul casei.
Cu banii ob]inu]i prin truda minilor copiilor,
aproximativ 800 de lei, au fost cump\rate c\r]i,
caiete, culori, creioane etc. Pe 22 martie, `n ultima
faz\ a proiectului, elevii de la {coala „Varlaam Mitropolitul” au oferit aceste rechizite copiilor de la
Centrul de zi „Sfnta Marina” din cadrul Funda]iei
„Solidaritate [i Speran]\” [i celor de la Centrul de
Resurse pentru Copii [i Tineret „Don Bosco” din
cadrul Centrului Diecezan Caritas Ia[i. ~ntlnirea
dintre [colarii de la „Varlaam” [i copiii care primesc asisten]\ [i `ngrijire `n cele dou\ centre a fost
una emo]ionant\. 
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Moment aniversar
la Casa “Diaconia”
De mai bine de [apte ani, persoanele cu deficien]e de auz [i
vorbire din Ia[i beneficiaz\ de un
preot care le poate comunica
Evanghelia pe `n]elesul lor, folosind limbajul gesturilor. Sectorul
social-filantropic „Diaconia” al
Centrului Eparhial Ia[i a organizat o `ntlnire a tuturor membrilor cu deficien]e de auz [i vorbire din Ia[i, `n cadrul c\reia au
fost prezentate mai multe activit\]i desf\[urate `n ace[ti [apte
ani. De asemenea, a fost oficiat
un Parastas pentru persoanele cu
deficien]e de auz [i vorbire trecute la Domnul [i s-a discutat despre

Ajutoare pentru
beneficiarii
centrelor FSS

intensificarea activit\]ilor pastoralmisionare care s\ vizeze persoanele cu nevoi speciale. 

“~nvierea Domnului, bucuria s\rb\torii”
Biroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia” al Centrului Eparhial
Ia[i a derulat, pe 19-22 aprilie, programul „~nvierea Domnului,
bucuria s\rb\torii”. Dou\ sute treizeci de persoane care se confrunt\ cu probleme sociale grave: b\trni bolnavi [i singuri, familii cu mul]i copii, persoane cu dizabilit\]i aflate `n baza de date
a BAS „Diaconia”, au beneficiat de pachete cu alimente de baz\,
precum [i de produse tradi]ionale de s\rb\tori. Bugetul acestui
proiect, de peste 30.000 de lei, a fost asigurat de Arhiepiscopia
Ia[ilor, precum [i din sponsoriz\ri. 

~n S\pt\mna Patimilor, o sut\
cincizeci de persoane care provin din medii defavorizate social au primit din partea Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei pachete cu alimente de baz\ [i dulciuri, o parte
dintre acestea fiind dona]ii ale
unor sponsori care au ales s\
sprijine ac]iunile filantropice
ale Bisericii. Beneficiarii acestor ajutoare au fost persoane
care urmeaz\ programe de recuperare `n cadrul Centrului
de consiliere [i reabilitare a
persoanelor dependente de
alcool [i alte droguri „Sfntul
Nicolae”, persoane vrstnice
asistate `n cadrul Centrului de
Asisten]\ social\ [i `ngrijire la
domiciliu pentru vrstnici,
precum [i copii care beneficiaz\ de serviciile Centrului
de zi „Sfnta Marina” (copii din
familii defavorizate social, copii
cu risc de abandon [colar). 

S-a deschis cabinetul stomatologic de la Spitalul “Providen]a”
Dup\ ce, pe 22 februarie, cabinetul stomatologic de la Spitalul
„Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a fost sfin]it de
IPS P\rinte Teofan [i PS EpiscopVicar Calinic Boto[\neanul, la `nceputul lunii martie acesta a fost
dat `n folosin]\. Dotat cu aparatur\ performant\, de ultim\ genera]ie, Cabinetul „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” este deschis zilnic [i deserve[te att pacien]i
copii, ct [i adul]i. ~nfiin ]area
cabinetului stomatologic de la
„Providen]a” a r\spuns, practic,
cerin]ei pacien]ilor spitalului,
mul]i dintre ace[tia dorind s\-[i
poat\ trata aici [i afec]iunile dentare. Prin serviciile stomatologice
oferite de dr. Mihaela {argu, Spitalul „Providen]a” `[i completeaz\ aria de servicii medicale. De
la 1 aprilie, cabinetul are contract

cu Casa Jude]ean\ de Asigur\ri
de S\n\tate (CJAS) Ia[i, astfel `nct

unele tratamente stomatologice pot
fi decontate. 
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Cre[tini ie[eni,
mesageri ai bucuriei
[i vindec\rii
~n ziua pomenirii Sfin]ilor Patruzeci de Mucenici din Sevastia,
o sut\ [aptezeci de pacien]i din
cadrul sec]iei Brnova a Spitalului de Psihiatrie din Ia[i au primit sfin]i[ori [i fructe din partea
unui grup de enoria[i de la Parohia Toma Cozma. Aten]ia cre[tinilor pentru ajutarea acelor bolnavi a fost atras\ de faptul c\
aceast\ sec]ie a spitalului este departe de municipiul Ia[i, cre[tinii

Filantropie [i
caritate `ntr-un
parteneriat
{coal\-Biseric\
Persoane `n vrst\, singure,
bolnave sau cu o situa]ie material\ precar\, aflate `n grija
Centrului de Asisten]\ social\
[i de `ngrijire la domiciliu
„Sfntul Mina” din ca drul
Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” au primit, pe 7 martie,
vizita unui grup de elevi de la
Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” din Ia[i. Tinerii s-au bucurat de aceast\ `ntlnire cu
b\trnii, ascultndu-le nevoile, suferin]ele, singur\tatea,
`nv\]nd din experien]a lor de
via]\. Dincolo de aspectul filantropic, aceast\ activitate a
avut [i un caracter caritabil,
elevii coordona]i de profesoara de religie Daniela Lupi[
oferind b\trnilor pachete cu
alimente [i `mbr\c\minte. 

dorind s\ demonstreze c\ diaconia Bisericii nu ]ine cont de distan]e [i de dificult\]i, ci este prezent\ ca lucrare caritabil\, filan-

tropic\ [i misionar\, prin duhul
milosteniei, al `ncuraj\rii [i al bucuriei, oriunde exist\ oper\ de
vindecare a omului. 

Ac]iune umanitar\ pentru sinistra]ii
din parohiile Protopopiatului Dorohoi
Asocia]ia Ecumenic\ a Bisericilor din Romnia (AIDRom)
a organizat pe 5 aprilie, `n municipiul Dorohoi, o ac]iune
umanitar\ pentru o sut\ de familii afectate de viitura care s-a
ab\tut asupra acestui ora[ la
sfr[itul lunii iunie 2010. Oame nii au primit din partea
AIDRom mobilier de buc\t\rie
[i electrocasnice pentru o parte
din casele construite cu fonduri
de la Guvernul Romniei [i de
la Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. Delega]ia AIDRom a fost

condus\ de reverendul Miklos
Menessy, coordonator programe `n cadrul Departamentului
de dezvoltare [i cooperare – prevenirea dezastrelor [i r\spuns
`n situa]ii de urgen]\. 

Alimente de Pa[ti pentru
nou\zeci de familii din Piatra Neam]
Prin ac]iunea filantropic\ organizat\ de Parohia „Sfin]ii Trei
Ierarhi” din Piatra Neam] cu sprijinul financiar al Prim\riei, care a
pus la dispozi]ie 10.000 de lei,
nou\zeci de persoane cu venituri
reduse [i bolnavi imobiliza]i la pat

Activitate social-filantropic\
la Centrul “Mia Casa”
Pe 13 aprilie, elevii clasei a III-a A de la
Colegiul „Costache Negruzzi” din Ia[i au oferit
c\r]i, `mbr\c\minte, juc\rii [i rechizite copiilor

au primit, `n Joia Mare, pachete
con]innd alimente [i produse de
uz personal. Acestea au fost `mp\r]ite `n func]ie de rezultatele anchetelor sociale ale Biroului de
asisten]\ social\ din subordinea
Protopopiatului Piatra Neam]. 

care particip\ la activit\]ile Centrului „Mia Casa”– Incule] al Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”. Activitatea a avut ca scop principal donarea de c\r]i pentru biblioteca acestei institu]ii
sociale [i a f\cut parte dintr-o serie de ac]iuni
mai ample pe care Colegiul Negruzzi le deruleaz\ la Centrul „Mia Casa“. 
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Casa Creang\ de la M\n\stirea Golia,
inclus\ `n circuitul turistic
a `mplinirea a 174 de ani
de la na[terea lui Ion
Creang\, pe 1 martie,
„Centrul de Promovare
Turistic\” Ia[i, cu sprijinul Consiliului Jude]ean Ia[i, al Prim\riei
Ia[i, al Direc]iei Jude]ene pentru
Cultur\, Culte [i Patrimoniu Na]ional Ia[i [i al Muzeului Etnografic al Moldovei din Ia[i, a deschis
Casa Creang\ din incinta M\n\stirii Golia. Inaugurarea a fost f\cut\ de IPS Mitropolit Teofan, arhim. Vitalie Danciu, stare]ul M\n\stirii Golia, domnul Constantin
Simirad, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, [i domnul Romeo

L

Olteanu, viceprimarul municipiului Ia[i.
Scopul evenimentului a fost
acela de a face cunoscut\ Casa
Creang\, monument de o mare
valoare istoric\ [i cultural\. Amenajat\ precum `n Amintiri din copil\rie, aceasta p\streaz\ multe
elemente de arhitectur\ [i etnografie rural\: cuptorul, lavi]a, covoarele ]\r\ne[ti, m\su]a, acoperit\ cu [tergar alb, ca `n zi de s\rb\toare, lada cu zestre, fuiorul,
icoanele vechi, pictate pe lemn,
ferestruicile ct palma. Cteva
obiecte, perfect `ncadrate `n spa]iul gazd\ al M\n\stirii Golia, trimit la spiritualitatea romneasc\

]\r\neasc\: un p\lmar (pomelnicul
`ntregii familii scris pe o bucat\
de lemn), cteva icoane vechi, dar
[i un ve[mnt liturgic diaconesc.
Ion Creang\ a locuit `n casa din
incinta M\n\stirii Golia `n 18661871, timp `n care a slujit ca diacon `n biserica M\n\stirii Golia.
~n perioada 1 martie - 1 aprilie,
`n Turnul Goliei, a fost organizat\
expozi]ia „Pe urmele lui Ion
Creang\ `n Ia[i”, care a cuprins
marionete din piesele lui Ion
Creang\ puse `n scen\ la Teatrul
„Luceaf\rul” din Ia[i [i fotocopii
dup\ documente importante din
via]a scriitorului. 
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Portalul Doxologia
are o nou\ `nf\]i[are
De Buna Vestire a fost lansat\ o nou\ versiune
a portalului Doxologia. Aici vizitatorii pot g\si [tiri
din via]a Bisericii, nout\]i din `ntreaga lume ortodox\, din lumea cre[tin\, informa]ii din domeniile
s\n\tate, educa]ie [i familie [i multe altele. ~n portal poate fi ascultat [i Radio Doxologia online,
unde sunt difuzate, zilnic, slujbele de la Catedrala

Mitropolitan\ din Ia[i, conferin]e duhovnice[ti,
muzic\ bizantin\ [i clasic\, selectat\ cu deosebit\
aten]ie. Noua platform\ a portalului Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei este prima component\ a
unui proiect care va mai cuprinde, pn\ la sfr[itul
anului, site-urile web ale tuturor m\n\stirilor [i
parohiilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, precum [i o
bibliotec\ digital\ online, creat\ `n conformitate
cu ultimele standarde din domeniu.

350 de ani de la
trecerea la cele ve[nice
a domnitorului Vasile Lupu
Pe 28 martie, la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Ia[i a fost omagiat, printr-o slujb\ de pomenire, domnitorul Vasile Lupu, la 350 de ani de la trecerea sa la
cele ve[nice.
Parastasul a fost s\vr[it de IPS Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i. La final, IPS P\rinte
Mitropolit a vorbit despre personalitatea lui Vasile
Lupu, reliefnd faptul c\ “ctitorirea de biserici a fost
preocuparea lui de c\petenie, fiind con[tient c\ un
popor nu poate exista f\r\ biserici”. Vrednicul de
pomenire domnitor Vasile Lupu a ctitorit `n Ia[i, pe
lng\ Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi”, M\n\stirea Golia
[i M\n\stirea „Sfin]ii Atanasie [i Chiril” – Copou. 
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