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| Pastorala de Cr\ciun

Emanuel – Dumnezeu este cu noi
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului
† TEOFAN,
Mitropolitul 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!
“Nu mai tr\iesc eu,
ci Hristos tr\ie[te `n mine.”
(Galateni 2, 20)

Iubi]i fra]i preo]i,
dreptm\ritori cre[tini,
Cu mila Domnului [i sub a Sa
ocrotire, tr\im `n aceste zile bucuria Na[terii lui Hristos, a noului An [i a Bobotezei. Colind\torii ne trec pragul casei, suntem,
din nou, `mpreun\ cu cei dragi ai
no[tri, `n atmosfera cald\ a familiei, iar greutatea unui an cu multe probleme nu se mai resimte
att de dureros.
O clip\ de tihn\, a[adar. Acum,
`n biserici, prin sfintele slujbe,
preasl\vim Na[terea lui Hristos,
chema]i fiind s\ ne apropiem mai
mult de marea tain\ a ~ntrup\rii
Fiului lui Dumnezeu. “Mare este
taina dreptei credine”, exclam\m, `n aceste zile, `mpreun\ cu
Sfntul Apostol Pavel, “Dumnezeu S-a ar\tat `n trup, S-a `ndreptat `n Duhul, a fost v\zut de `ngeri,
S-a propov\duit `ntre neamuri, a
fost crezut `n lume, S-a `n\lat `ntru slav\”1.
De ce s-a `ntmplat aceasta?
Care este rostul pogorrii lui
Dumnezeu pe p\mnt? Care este
semnifica]ia acestei negr\ite [i cutremur\toare taine?

Dumnezeiasca Scriptur\, Sfin]ii P\rin]i [i con[tiin]a liturgic\ a
Bisericii m\rturisesc `ntr-un gnd
marele adev\r al ~ntrup\rii Fiului
lui Dumnezeu [i urmarea acestui
act pentru via]a lumii. Dumnezeu
S-a `ntrupat pentru a “mântui poporul S\u de p\catele lor”2. “Din
Sfânta Fecioar\ `ntrupându-Se”,
spune Marele Vasile, Dumnezeu
“S-a smerit pe Sine, chip de rob
luând, f\cându-Se pe Sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup,
ca s\ ne fac\ pe noi asemenea
chipului slavei Sale”3. “Cerul [i
p\mântul ast\zi s-au `mpreunat,
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n\scându-Se Hristos”, cnt\ Biserica `n ajunul zilei de Cr\ciun,
“Dumnezeu pe p\mânt a venit [i
omul la ceruri s-a suit”4.

Iubi]i fii [i fiice
duhovnice[ti,
~n urm\ cu dou\ milenii, “la
plinirea vremii”5, cum spune
Sfntul Apostol Pavel, Dumnezeu
a cobort printre noi, oamenii.
Prin adumbrirea Sfntului Duh,
Hristos S-a n\scut din Preacurata
Fecioar\ Maria, a vie]uit printre noi,
oamenii, ne-a m\rturisit adev\rul, 
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 a suferit moartea pe cruce, a `nviat
a treia zi [i S-a `n\l]at la ceruri.
Na[terea, Moartea, ~nvierea [i
~n\l]area Domnului Hristos sunt
evenimente care s-au petrecut
`ntr-un anumit moment al istoriei
umane, `ntr-un spa]iu anume, cu
persoane concrete, care au dat
m\rturie despre aceasta.
Au, oare, aceste evenimente o
`nsemn\tate pur istoric\ sau sunt
v\zute [i prin prisma urm\rilor
pe care le-au avut [i le au asupra
existen]ei umane [i a universului,
`n general? R\spunsul este unul:
totul s-a s\vr[it “pentru noi [i
pentru a noastr\ mântuire”, cum
rostim `n Simbolul Credin]ei, ca
rev\rsare ne`ncetat\ a iubirii lui
Dumnezeu pentru f\ptura Sa.
“C\ci Dumnezeu a[a a iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel UnulN\scut L-a dat, ca oricine crede
`n El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via\
ve[nic\”6, a spus ~nsu[i Hristos.
Binecuvntat cu asemenea dar
dumnezeiesc, omul este chemat
s\ se deschid\ `mplinirii tainei
mntuirii `n `ns\[i fiin]a sa. Dac\
Dumnezeu S-a cobort pe p\mnt, omul este chemat s\ urce
la cer. Dac\ Dumnezeu a luat
trup [i S-a f\cut om, omul este
chemat s\ primeasc\ Duhul Sfnt
[i s\ se `ndumnezeiasc\. Dac\
Dumnezeu S-a `ntrupat `n pntecele Fecioarei, omul este chemat
s\ prelungeasc\ `n sine taina ~ntrup\rii, taina Na[terii lui Hristos.

Iubi]i fra]i [i surori
`ntru Hristos Domnul,
~mp\r\]ia cerurilor este d\ruit\
`nc\ din aceast\ lume pentru cel
care devine „templu al Duhului
Sfnt”7 [i m\rturise[te, `mpreun\
cu Dumnezeiescul Pavel: “Nu
mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te
`n mine”8. Aceasta este `mplinirea
a ceea ce Domnul Hristos m\rturisea `n rug\ciunea dinaintea P\timirii Sale: “Ace[tia”, adic\ oamenii urm\tori ai lui Hristos, “`n
Noi s\ fie una, dup\ cum Tu, P\rinte, `ntru Mine [i Eu `ntru Tine;
(...) Eu `ntru ei [i Tu `ntru Mine, ca
ei s\ fie des\vâr[ii `ntru unime”9.

~ntreaga via]\ a Bisericii este
centrat\ pe `mplinirea `n fiin]a
oamenilor a acestei rug\ciuni:
Hris tos, cu Tat\l [i cu Duhul
Sfnt s\ fie `n noi, iar noi, `n sufletul [i trupul nostru, s\ fim `n
Dumnezeu. Omul, m\rturise[te
Sfntul Simeon Noul Teolog, este
chemat “s\ devin\ familiar lui
Dumnezeu [i cas\, [i s\la[ al
Treimii dumnezeie[ti, v\zând
limpede pe F\c\torul [i Dumnezeul s\u [i vorbind cu El `n fiecare zi”10. ~n pofida p\catelor, a
sl\biciunilor de tot felul [i a multelor r\ni cauzate de acestea pe
sufletul s\u, omul este chemat s\
nu `nceteze a se ruga, pentru a
deveni cas\ a lui Dumnezeu.
“Doamne, Dumnezeul nostru,
(...) precum din `n\lime Te-ai
plecat pentru noi, pleac\-Te [i
acum spre smerenia mea. {i precum ai binevoit a Te culca `n
pe[ter\ [i `n ieslea necuvânt\toarelor, a[a binevoie[te a intra [i `n
ieslea necuvânt\torului meu suflet [i `n `ntinatul meu trup”11, rostim
`n rug\ciunea de preg\tire pentru
primirea Sfintei ~mp\rt\[anii.
Prezen]a lui Dumnezeu `n inim\, `n cuget, `n suflet constituie
comoara cea mai de pre] a omului. Este „comoara”, descoperit\
`n ]arin\, care merit\ orice sacrificiu pentru a fi dobndit\12; este

“m\rg\ritarul cel de mult pre”,
pentru ob]inerea c\ruia nici un
efort nu este prea mare13.
F\r\ prezen]a lui Dumnezeu
`n om, acesta nu are rug\ciunea
adev\rat\14, nu cunoa[te dulcea]a smereniei, nu `n]elege bucuria
iert\rii du[manilor, nu percepe
rostul celor ce se `ntmpl\ cu
sine, `n jurul s\u, `n lume. Aceasta, deoarece numai “degetul lui
Dumnezeu love[te corzile minii
[i le `mbolde[te la gr\ire adev\rat\”15, cum spune Sfntul Simeon
Noul Teolog. Aceasta, deoarece
numai “Dumnezeu Cel ce s\l\[luie[te `n om `l `nva\ pe un asemenea om despre cele viitoare [i
cele prezente nu prin cuvânt, ci
prin `nsu[i lucrul, prin experien\
[i realitate”16. Aceasta, deoarece
via]a cre[tin\ nu se sprijin\ pe
“cuvinte de `nduplecare ale `nelepciunii omene[ti”, cum spune
Sfntul Apostol Pavel, “ci `n adeverirea Duhului [i a puterii, (...)
`n `nelepciunea de tain\ a lui
Dumnezeu”17.

Iubi]i credincio[i,
Taina Na[terii lui Hristos este
tr\it\, `n]eleas\ [i m\rturisit\ `n
adev\rata sa cuprindere mntuitoare prin s\l\[luirea Aceluia[i
www.mmb.ro | 3



| Pastorala de Cr\ciun
Sale. S\ ne ierte tot ce am gre[it
`mpotriva iubirii Sale [i `mpotriva
oamenilor `n anul care tocmai se
`ncheie. Se fie Domnul cu noi, `n
familia fiec\ruia, `n m\n\stirea
sau parohia din care facem parte,
`n Moldova, `n ]ara noastr\ [i `n
lume, pentru anul care vine [i de-a
lungul `ntregii vie]i!
S\rb\toarea Na[terii Domnului
s\ aduc\ pentru fiecare bucurie
sfnt\, pine [i vin pe mas\ [i, mai
presus de toate, pace [i bun\voire
`ntre oameni!
La mul]i [i frumo[i ani!
Al vostru c\tre Dumnezeu
smerit rug\tor,

† TEOFAN,
Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei
Note bibliografice

 Hristos `n inima, `n mintea, `n
fiin]a omului. “Sufletul omului este destinat s\ fie fecioar\ [i mam\”, spune Sfntul Maxim M\rturisitorul. Sufletul omului este
chemat s\ fie curat sau cur\]it,
smerit [i lipsit de r\utate, asemenea sufletului [i trupului Fecioarei Maria, pentru a-L primi, tainic, pe Hristos. Prin via]\ curat\,
prin rug\ciune [i prin iubire jertfelnic\, omul ~l m\rturise[te pe
Hristos, n\scndu-L, ca o mam\,
`n sufletul [i `n via]a semenilor
s\i. ~n acest sens, via]a omului este un Betleem continuu, o str\danie permanent\ de primire a lui
Hristos `n fiin]a lui [i de d\ruire a
vie]ii proprii, purt\toare de Hristos, pentru slujirea celor din jur.
Greu este drumul acesta! Cine
poate s\-l parcurg\? R\spunsul
este dat de Hristos Domnul: “Cele ce sunt cu neputin\ la oameni
sunt cu putin\ la Dumnezeu”18.
~ndr\znim a n\d\jdui c\, prin
credin]\ nezdruncinat\ `n Hristos, Mntuitorul lumii, prin n\dejde tare `n mila Sa nesfr[it\,
prin iubire fierbinte fa]\ de Dumnezeu [i aproapele – fie el prieten
sau du[man –, omul se apropie
de ceea ce Sfin]ii P\rin]i au numit
“via\ `n Hristos”, “dobândirea

Duhului Sfânt” sau “`mbr\i[area
iubitoare [i iert\toare a lui Dumnezeu-Tat\l”.
Smerenia, singura care `nal]\,
iertarea, singura care aduce iertare, milostenia, singura care-L
face dator pe Dumnezeu, rug\ciunea, singura care-l urc\ pe om
la cer, Dumnezeiasca Liturghie,
singura care-L aduce pe Hristos
`n Trupul [i Sngele S\u, sunt, de
asemenea, c\i prin care omul
este d\ruit `n fiin]a sa cu ~nsu[i
Hristos [i-L na[te pe Acesta `n inima semenilor. Str\dania continu\
de a se dezbr\ca de “preadulcea
otrav\” a p\rerii de sine, adic\
de mndrie, considerat\ “esena
adânc\ a p\catului [i a iadului”19,
elibereaz\ omul de obstacolul
cel mai mare aflat `n fa]a s\l\[luirii lui Dumnezeu `n fiin]a sa.
Cre[tinii din m\n\stiri [i cre[tinii din lume, cu to]ii form\m
poporul chemat s\-L aib\ pe
Dumnezeu “Cale, Adev\r [i Via\”20. S\rb\toarea Na[terii Domnului este un imbold puternic pentru con[tientizarea acestei chem\ri, precum [i a necesit\]ii unui
r\spuns fa]\ de aceast\ chemare.
Rog pe Hristos Domnul s\ ne
aib\ pe to]i `n ocrotirea milei
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2012,
~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, „~nvierea Domnului”-Cartier Dacia, „Acoper\mntul Maicii Domnului”-Cartier
Bejan din municipiul Ia[i, „Sfntul Dimitrie” Ple[ani-C\l\ra[i, „Sfntul Ierarh Nicolae” Podu Iloaiei
(Protopopiatul Ia[i 1), „Sfntul Dumitru”-Misai din
Ia[i (Protopopiatul Ia[i 2), „Acoper\mntul Maicii
Domnului” Pietr\rie (Protopopiatul Ia[i 3), „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Pa[cani

~

(Protopopiatul Pa[cani), „Buna Vestire” din municipiul Piatra Neam] (Protopopiatul Piatra Neam]),
„Sfntul Nicolae” Oglinzi, „T\ierea Capului Sfntului Ioan Botez\torul” Vn\tori (Protopopiatul Trgu Neam]), „Na[terea Maicii Domnului” Ceahl\u
(Protopopiatul Ceahl\u).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan a vizitat m\n\stirile: Cet\]uia,
Micl\u[eni (jude]ul Ia[i), Petru Vod\, R\zboieni,
Neam], Pe[tera (jude]ul Neam]) [i Pop\u]i (jude]ul
Boto[ani). 

A fost sfin]it Institutul Regional de Oncologie din Ia[i
Pe 23 noiembrie, Institutul Regional de Oncologie Ia[i a fost
sfin]it de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, cu prilejul inaugur\rii oficiale. La eveniment a fost prezent
[i PS Petru Gherghel, Episcopul
Diecezei Romano-Catolice din
Ia[i. Printre invita]i s-au num\rat:
premierul Victor Ponta, ministrul
S\n\t\]ii, dr. Raed Arafat, fostul
ministru al S\n\t\]ii, Vasile Cepoi,
pre[edintele Colegiului Medicilor
din Romnia, prof. dr. Vasile Ast\r\stoae, primarul Ia[ului, Gheorghe Nichita, precum [i numero[i
medici, profesori [i manageri de
spitale.
Dup\ slujba de sfin]ire prin stropire cu agheasm\ [i prin ungere
cu untdelemn sfin]it, IPS Mitropolit Teofan a rostit un scurt cuvnt, `n care a felicitat pe to]i cei
implica]i, f\cnd, totodat\, referire la importan]a construirii unui
asemenea a[ez\mnt: “Institutul
Oncologic Regional Ia[i a fost o
iniiativ\ frumoas\, necesar\ [i
absolut urgent\, care, prin mila
Domnului, s-a concretizat [i, de
câteva luni, `[i aduce rodul s\u
spre vindecarea oamenilor. O naiune intr\ [i r\mâne `n normalitate pe patru piloni: credina `n
Dumnezeu, soliditatea familiei,
educaia adecvat\ [i s\n\tatea
corespunz\toare pentru locuitorii
ei. Peste aceste patru fundamente
sunt binevenite bun\starea material\, sigurana naional\, pacea
l\untric\ [i exterioar\ [i locul

naiunii `n rândul popoarelor civilizate ale lumii. Acest a[ez\mânt
de s\n\tate cred c\ face parte,
`mpreun\ cu alte a[ez\minte similare, din polurile de stabilitate
[i de siguran\ pentru naiunea
român\. Slav\ Domnului pentru
concretizarea acestui proiect [i
Cel de Sus s\ r\spl\teasc\ cum
[tie El mai bine pe toi cei care,
de-a lungul vremii, au fost implicai `n aceast\ frumoas\ lucrare. ~n acela[i timp, ~l rog pe
Dumnezeu s\-i binecuvinteze pe

toi medicii care sunt [i vor fi `n
acest a[ez\mânt, pe toi ostenitorii ajut\tori ai medicilor [i, `n
mod special, pe toi cei care sunt
`ngrijii `n acest institut”.
Institutul Regional de Oncologie Ia[i, cea mai important\ investi]ie a Ministerului S\n\t\]ii
din ultimii doi ani, poate trata
950 de pacien]i `n internare continu\, 1.200 `n spitalizarea de zi
[i 3.000 de pacien]i `n regim de
ambulatoriu. 
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La `mplinirea a o sut\ de ani,
preotul Octavian Stoica a primit “Crucea Moldav\”
Credincio[ii [i preo]ii Parohiei „Sfntul Dumitru”
– Misai din Ia[i au avut parte de momente deosebite
`n seara de 25 noiembrie, cnd, la finalul slujbei Vecerniei, IPS P\rinte Mitropolit Teofan i-a oferit pr.
Octavian Stoica, la `mplinirea vrstei de o sut\ de
ani, distinc]ia clerical\ „Crucea Moldav\”, `n semn
de pre]uire [i recuno[tin]\ pentru `ntreaga sa activitate pastoral-misionar\.
Cu lacrimi `n ochi, venerabilul p\rinte a primit flori
[i ur\ri de s\n\tate din partea tuturor celor prezen]i.
Pr. prof. dr. Ioan C. Te[u, parohul Bisericii „Sfntul
Dumitru” – Misai din Ia[i, a eviden]iat cteva momente dificile prin care pr. Octavian Stoica a trecut cu
credin]a `n Dumnezeu. Pr. protoiereu Gheorghe Vilie
Doro[inc\ a reliefat, de asemenea, frumuse]ea
`mplinirii a o sut\ de ani de via]\, `n dragoste de Hristos [i de Biserica Sa.
La final, P\rintele Mitropolit Teofan l-a felicitat pe
pr. Octavian Stoica la `mplinirea frumoasei vrste: “Privindu-l pe p\rintele Octavian `n sfântul altar, având

trupul firav, dar o minte limpede, dovad\ fiind st\pânirea de sine cu care a rostit ecfonisele, nu pot decât s\-I mulumesc lui Dumnezeu pentru darul c\-l
avem printre noi, deoarece, `n zilele `n care tr\im,
avem o nevoie imens\ de b\trânii no[tri sfini”. 

Binecuv=ntare arhierească
pentru noi așezăminte bisericești
¯ Pe 10 noiembrie, credincio[ii Parohiei Ple[ani – C\l\ra[i, Protopopiatul Ia[i 1, al\turi de pr. paroh
Andrei Costin, l-au avut `n mijlocul lor pe IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, care a s\vr[it slujba Sfintei Liturghii, sfin]irea casei parohiale [i binecuvntarea muzeului satului. Dup\ cuvntul arhieresc de `nv\]\tur\, a urmat cel
de bun venit al pr. Toma Gradinaciuc, protoiereul Protopopiatului Ia[i 1, adresat IPS Mitropolit
Teofan, men]ionnd c\ “pentru
comunitatea din Ple[ani este zi
de aleas\ bucurie, pentru c\ se
face amintirea a o sut\ de ani de
când a fost pus\ piatra de temelie
la aceast\ biseric\, [i, cu aceast\
ocazie, ~ntâist\t\torul Bisericii
din Moldova a venit `n mijlocul
nostru, aducându-ne bucuria binecuvânt\rii arhiere[ti”.
Pentru realiz\rile s\vr[ite, pr.
paroh Andrei Costin a fost hirotesit
iconom de IPS Mitropolit Teofan,
primind apoi titlul de „Cet\]ean
de onoare” din partea Prim\riei
C\l\ra[i. Al]i credincio[i care au

ajutat la s\vr[irea celor binecuvntate de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan au primit diplome de
vrednicie.
¯ A[ez\mntul social al
Parohiei „Na[terea Maicii Domnului” din Ceahl\u a fost sfin]it,
pe 12 noiembrie, de IPS P\rinte
Mitropolit Teofan. ~n biserica parohiei a fost s\vr[it\ Sfnta Liturghie, la care au asistat enoria[i,
dar [i preo]ii din Protopopiatul
Ceahl\u. La finalul acesteia, IPS Mitropolit Teofan a vorbit despre
via]a bisericii, care trebuie s\ se
prelungeasc\ `n a[ez\mintele sociale, unde se amenajeaz\ de
obicei [i o bibliotec\, `nct “orice parohie s\ fie o cetate de sc\pare pentru cre[tini”. ~naltpreasfin]ia Sa i-a oferit, apoi, pr. paroh
Mihai Damian distinc]ia „Crucea
Sfntul Ierarh Dosoftei”.
~n cadrul acestui eveniment, Dumitru Coroam\, primarul comunei
Ceahl\u, a oferit p\rintelui protopop Mihai Damian titlul de „Cet\]ean de onoare” al localit\]ii. 
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Sfin]ire de troi]\ la
Mo]ca, `n memoria
solda]ilor c\zu]i
pe c=mpul de lupt\
Pe 10 noiembrie, sute de
credincio[i au participat la
slujba de sfin]ire a unei troi]e
din localitatea Mo]ca, s\vr[it\ de IPS Mitropolit Teofan,
al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi. Crucea de marmur\
situat\ la intersec]ia DN 28A
cu E85 a fost ridicat\ la ini]iativa [i prin contribu]ia M\n\stirii Petru Vod\ din jude]ul
Neam], `n memoria solda]ilor
c\zu]i `n Moldova, `n timpul
celui de-al Doilea R\zboi Mondial, `n aprilie 1944.
La finalul slujbei de sfin]ire a fost s\vr[it\ o sluj b\
de pomenire pentru to]i eroii
neamului rom=nesc. Din soborul slujitor a f\cut parte arhim.
Iustin Prvu, stare]ul M\n\stirii Petru Vod\. 
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Sfin]ire de paraclis
`n Parohia
Pietr\rie – B=rnova

O nou\ biseric\ va fi construit\
`n cartierul ie[ean Bejan
Pentru credincio[ii Parohiei „Acoper\mntul Maicii Domnului” din
cartierul ie[ean Bejan, Protopopiatul Ia[i 1, ziua de 4 noiembrie a fost
a[teptat\ de mul]i ani, `ntruct IPS P\rinte Mitropolit Teofan a a[ezat piatra de temelie a viitoarei biserici.
Din soborul slujitor, al\turi de pr.
paroh Sever Stoica, au mai f\cut
parte [i pr. Marian Timofte, consilier administrativ bisericesc `n

cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor, precum [i pr. Bogdan Dedu, consilier
eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
Dup\ slujba religioas\ de sfin]ire a
apei [i a untdelemnului, cu care
s-au sfin]it apoi piatra de temelie [i
crucea pentru sfntul altar al noii
biserici, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei a vorbit despre necesitatea construirii unei biserici `n
aceast\ zon\ a ora[ului. 

Pe 3 noiembrie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan s-a aflat
`n mijlocul credincio[ilor Parohiei „Acoper\mntul Maicii Domnului” din localitatea
Pietr\rie – Brnova, Protopopiatul Ia[i 3, unde, al\turi de
un sobor de preo]i [i diaconi,
a sfin]it demisolul bisericii
aflate `n construc]ie. Slujba
de sfin]ire a paraclisului, prin
stropire cu ap\ sfin]it\ [i prin
ungere cu Sfntul [i Marele
Mir, a fost urmat\ de Sfnta
Liturghie, la care au participat, cu evlavie, credincio[ii
parohiei [i autorit\]i locale [i
centrale. La sfr[itul Sfintei
Liturghii, pr. Paroh GeorgeCiprian Bamboi a fost hirotesit iconom. 

Piatr\ de temelie pentru o nou\ biseric\, `n cartierul ie[ean Canta
~n Arhiepiscopia Ia[ilor se va
ridica, `ncepnd din prim\vara
anului viitor, o nou\ biseric\, pe
strada Luca Arbore, din cartierul
Canta. Slujba de binecuvntare a
locului [i de sfin]ire a crucii pentru sfntul altar al noii biserici a
fost s\vr[it\, `n seara de 3 noiembrie, de IPS P\rinte Mitropolit
Teofan, `nconjurat de un sobor de
preo]i [i diaconi. Din sobor au
f\cut parte, al\turi de preo]ii slujitori ai Parohiei „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, pr. paroh
Ioan Damian, directorul Centrului de Conferin]e „Providen]a” al
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, pr. Mihai Coman, secretar
eparhial `n cadrul Arhiepiscopiei
Ia[ilor, arhim. Dosoftei {cheul,
mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Ia[i, pr. Marian
Timofte, consilier administrativ
bisericesc, [i pr. Iustinian R\duc,
consilier `n cadrul Sectorului de
conferin]e [i protocol al Arhiepiscopiei Ia[ilor. La eveni ment au

participat peste o mie de persoane, `ntre care [i membri ai autorit\]ilor locale.
~n cuvntul adresat credincio[ilor, IPS Teofan [i-a exprimat “certitudinea credinei c\ [i aceast\
biseric\, de[i va fi greu, cu ajutorul lui Dumnezeu se va ridica, asemeni celorlalte l\ca[uri de cult din
cetatea Ia[ului, fiindc\ nu exist\
temelii de biserici a[ezate, care `n

cele din urm\ s\ nu se transforme
`n adev\rate biserici”.
Noua biseric\ din cartierul ie[ean Canta va avea trei hramuri:
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, „Sfntul Ioan Botez\torul”
[i „Sfntul Ioan Iacob de la Neam]”.
Parohia fost `nfiin]at\ `n 2009, iar
anul trecut a fost construit un frumos paraclis `n care se sluje[te `n
prezent. 
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Hot\r=ri ale Sf=ntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne
n zilele de 28 [i 29 septembrie 2012, la Re[edin]a Patriarhal\, sub pre[edin]ia
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a
de lucru a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne.
Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a aprobat proiectul
noului Regulament pentru organizarea [i func]ionarea Comisiei
de Pictur\ Bisericeasc\ a Patriarhiei Romne, care `l `nlocuie[te
pe cel adoptat `n urm\ cu 54 de
ani (Decizia patriarhal\ din 1958).
Noul regulament cuprinde principii [i reguli `n ceea ce prive[te
pictarea [i restaurarea picturii bisericilor parohiale [i m\n\stire[ti,
stabilind responsabilit\]ile ce revin preo]ilor parohi, stare]ilor de
m\n\stiri [i pictorilor autoriza]i
de Comisia de Pictur\ Bisericeasc\ a Patriarhiei Romne. Prin noul
regulament este promovat\ [i
pro tejat\ tra di ]ia bi zantin\ de
pictare a l\ca[urilor de cult ortodoxe romne[ti, mai ales `n tehnica fresco. De asemenea, se acord\ o aten]ie special\ form\rii pictorilor [i restauratorilor de pictur\, care vor fi autoriza]i de Comisia de Pictur\ Bisericeasc\ a
Patriarhiei Romne. ~n acest sens
sunt prev\zute termene [i proceduri de promovare mai nuan]ate
[i flexibile, care ofer\ [anse tine-

~

rilor pictori talenta]i de a promova mai repede, `n func]ie de calitatea lucr\rilor realizate.
Sfntul Sinod a mai hot\rt:
¯ includerea, `ncepnd cu
2013, `n calendarul cre[tin ortodox romn, a pomenirii Sfntului
Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, cu ziua de pr\znuire 11 iu-

nie, model de ierarh [i medic
cre[tin, care se bucur\ deja de
cinstire deosebit\ `n multe Biserici Ortodoxe;
¯ completarea atribu]iilor
diaconilor care activeaz\ la parohii, `n special `n ceea ce prive[te
activitatea social-filantropic\ [i
cultural-misionar\ (`n special cu
copiii [i tinerii);
Sfntul Sinod reafirm\ nevoia
de intensificare a activit\]ilor social-filantropice [i cultural-educa]ionale ale Bisericii `n ]ar\ [i `n
diaspora romn\. 

Pe 29 octombrie, `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a Patriarhal\, sub
pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc
[edin]a de lucru a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne.
Dintre hot\rrile luate men]ion\m:
¯ Aprobarea textului Pastoralei Sfntului Sinod la `ncheierea
Anului omagial al Sfntului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor, care se
cite[te `n prima duminic\ din Postul Na[terii Domnului (18 noiembrie 2012), `n toate bisericile [i m\n\stirile din Patriarhia Romn\;
¯ Proclamarea anului 2014 ca Anul omagial euharistic (al
Sfintei Spovedanii [i al Sfintei ~mp\rt\[anii) [i Anul comemorativ
al Sfin]ilor Martiri Brncoveni `n Patriarhia Romn\;
¯ Organizarea `n 2013 a Concursului na]ional P\rintele
Dumitru St\niloae – 110 ani de la na[tere, 20 de ani de la trecerea
sa la cele ve[nice;
¯ Aprobarea propunerilor celui de-al V-lea Congres na]ional al
Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din Patriarhia Romn\, cu tema:
„Formare, calitate, competitivitate `n `nv\]\mntul teologic universitar contemporan”, care a avut loc la M\n\stirea Nicula, `ntre
24-26 septembrie 2012;
¯ Evaluarea `nv\]\mntului teologic preuniversitar seminarial
[i liceal teologic;
¯ Intensificarea activit\]ilor pastorale [i cultural-educa]ionale
pentru copiii [i tinerii din diaspora romn\.
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Hot\r=ri sinodale privind `nhumarea
`n Biserica Ortodox\ Rom=n\
fntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, `n [edin]a sa de lucru de pe 5 iulie 2012, men]innd `n
vigoare hot\rrea de pe 15 iunie
1928, reconfirmat\ pe 20 februarie 1933, a luat mai multe hot\rri
fa]\ de practica necre[tin\ a inciner\rii mor]ilor, dup\ cum ne informeaz\ Cancelaria Sfntului Sinod:
¯ Din m\rturiile scripturistice, patristice, istorice [i arheologice reiese c\ Biserica a practicat
de la `nceput pn\ ast\zi `nhumarea (`nmormntarea). Ea corespunde `nv\]\turii Bisericii despre
trup [i datoriile fa]\ de el, trup
care trebuie s\ fie redat p\mntului din care a fost luat.
¯ Biserica Ortodox\ Romn\
a avut [i are o atitudine clar\ [i
ferm exprimat\ fa]\ de cei care au
fost incinera]i sau vor fi incinera]i,
consacrat\ prin hot\rrea sinodal\
din 1928 [i reconfirmat\ prin hot\rrea sinodal\ din 1933, asupra c\rora nu s-a mai revenit `n nici un fel,
`ntruct acestea exprim\ punctul
de vedere oficial al Bisericii noastre, fiind de datoria oric\rui slujitor al Bisericii Ortodoxe Romne
s\ respecte aceste hot\rri, iar din
punct de vedere pastoral, s\ l\mureasc\ [i s\ determine pe credincio[i s\ respecte tradi]ia bimilenar\ a `nhum\rii cre[tinilor.
¯ Abuznd de lipsa de informare corect\ a credincio[ilor [i
de acceptarea facil\ [i f\r\ discern\mnt de c\tre ace[tia a practicii inciner\rii mor]ilor, `ng\duit\
de unele Biserici cre[tine din Occident [i din America, unii preo]i
caterisi]i sau depu[i din treapt\,
doritori de c[tig [i `n total\ separare de Biseric\, s\vr[esc slujba de prohodire a celor deceda]i
chiar `n incinta crematoriului.
¯ Exist\ [i situa]ii `n care incinerarea s-a f\cut f\r\ voia sau
`mpotriva dorin]ei celui decedat,
din motive obiective (financiare sau
legale, legi specifice unor state `n
care incinerarea este obligatorie).

S

~n astfel de situa]ii, chiriarhul este
singurul care are autoritatea de a
acorda sau nu dispens\, prin iconomie, `n urma studierii am\ nun ]ite a fiec\rui caz `n parte,
cu precizarea c\, pentru astfel
de cazuri, slujba ce se va s\vr[i
la depunerea urnelor funerare `n
cripte ar putea fi doar slujba
Trisaghionului, cu pomenire individual\.
¯ Permanen]a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor,
`n [edin]a de pe 20 martie 2012,
a hot\rt elaborarea unei circulare
`n leg\tur\ cu practica necre[tin\
a inciner\rii mor]ilor, `n care s\ se
prevad\ `ndatorirea fiec\rui cleric
de a se conforma hot\rrii Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romne din 1928 [i 1933, avnd
obliga]ia de a-i `ndruma pe credincio[i s\ respecte cu sfin]enie
practica ortodox\ a `nhum\rii
(`nmormnt\rii) celor adormi]i [i
s\ nu accepte incinerarea (arderea trupului celui decedat).
Apreciind c\ problema inciner\rii mor]ilor este comun\ tuturor
eparhiilor [i c\ m\sura adoptat\
de Permanen]a Consiliului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucure[tilor trebuie extins\ printr-o hot\rre a
Sfntului Sinod la nivelul tuturor
centrelor eparhiale, `n conformitate cu prevederile art. 14 alin.
(1) lit. a) din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii
Ortodoxe Romne, potrivit c\rora „Sfntul Sinod p\streaz\ unitatea dogmatic\ liturgic\ [i canonic\, statutar\ [i regulamentar\
`n Biserica Ortodox\ Romn\,
precum [i comuniunea cu `ntreaga Biseric\ Ortodox\”; ca urmare
a discu]iilor care au avut loc pe
marginea propunerilor Comisiei
pastorale, monahale [i sociale,
precum [i a votului unanim exprimat, Sfntul Sinod a hot\rt:
1. Men]ine `n vigoare urm\toarea hot\rre a Sfntului Sinod din
15 iunie 1928, reconfirmat\ prin
hot\rrea Sfntului Sinod din 20 februarie 1933:

„a. Preo]ii s\ previn\ din vreme pe
enoria[i, atr\gndu-le aten]ia c\,
`n cazul cnd cineva dintre ei ar
voi s\ se incinereze, Biserica le va
refuza orice asisten]\ religioas\, fie
la `nmormntare, fie la pomenirea
pentru mor]i, dup\ `nmormntare.
b. ~nainte de oficierea slujbei
de `nmormntare a unui cre[tin,
preotul slujitor s\ se informeze, de
la familia defunctului, la care cimitir va fi `nmormntat cel decedat.
c. Celor care totu[i au fost incinera]i sau se vor incinera din proprie voin]\, s\ li se refuze orice serviciu religios, att la `nmormntare,
ct [i la pomenirile pentru mor]i”.
2. ~n situa]ia `n care incinerarea
s-a f\cut `mpotriva dorin]ei celui decedat, din motive obiective (financiare sau legale, legi specifice unor
state `n care incinerarea este obligatorie), chiriarhul este singurul care
are autoritatea de a acorda sau nu
dispens\, prin iconomie, `n urma
studierii am\nun]ite a fiec\rui caz
`n parte, cu precizarea c\, pentru
astfel de cazuri, la depunerea urnelor funerare `n cripte, se poate
oficia doar slujba Trisaghionului,
cu pomenire individual\.
3. Preo]ii care se abat de la hot\rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne privind
practica inciner\rii mor]ilor vor fi
opri]i de la lucrarea preo]easc\ [i
trimi[i `n judecata Consistoriului
Eparhial, spre sanc]ionare.
4. ~n cazul fo[tilor preo]i,
caterisi]i sau depu[i din treapt\,
care s\vr[esc slujba de prohodire chiar `n incinta crematoriului, ~naltpreasfin]i]ii [i Preasfin]i]ii
P\rin]i Chiriarhi vor sesiza autorit\]ile competente pentru interzicerea accesului acestora `n crematorii [i cimitire [i pentru sanc]ionarea penal\, `ntruct folosesc
calit\]i mincinoase (de cleric al
Bisericii Ortodoxe Romne) pentru a ob]ine un folos material injust, p\gubind familiile `ndoliate
(art. 215 alin. (2) Cod penal, infrac]iunea de `n[el\ciune). 
www.mmb.ro | 9

| documente

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.
Dou\ parohii vacante au primit preo]i
Pe 1 august 2012 s-a vacantat postul de preot paroh la Parohia
„Sfntul Gheorghe” Valea Lung\, Protopopiatul Ia[i 2, acest lucru fiind comunicat la toate protopopiatele din cadrul Arhiepiscopiei
Ia[ilor. Respectndu-se procedura privind termenele de ocupare a
unei parohii, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a analizat, `n
[edin]a de pe 7 noiembrie, cele dou\ dosare ale candida]ilor [i a
aprobat transferul pr. Timofte Emilian, din postul de paroh al Parohiei Ciocrle[ti, Protopopiatul Ia[i 3, `n postul de paroh al Parohiei
„Sfntul Gheorghe” Valea Lung\, Protopopiatul Ia[i 2. Pr. Timofte
Emilian este absolvent al Facult\]ii de Teologie din Ia[i [i are o
vechime `n preo]ie de peste cinci ani.
Postului de paroh al Parohiei „Na[terea Maicii Domnului” Valea
Oilor, Protopopiatul Pa[cani a fost vacantat pe 1 octombrie [i pentru
ocuparea acestuia au fost depuse, `n termen de o lun\, trei dosare de
transfer. ~n urma analizei lor `n cadrul Permanen]ei Consiliului
Eparhial Ia[i de pe 7 noiembrie, a fost aprobat transferul pr. Bort\
Constantin-C\t\lin, din postul de paroh al Capelei „Sfntul Mare
Mucenic Pantelimon” din Hrl\u, Protopopiatul Hrl\u, `n postul de
paroh al Parohiei „Na[terea Maicii Domnului” Valea Oilor,
Protopopiatul Pa[cani. Pr. Bort\ Constantin-C\t\lin este absolvent al
Facult\]ii de Teologie din Ia[i [i are o vechime `n preo]ie de peste
cinci ani. 

Opera]iuni de personal
la nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile noiembrie-decembrie 2012
~n luna noiembrie 2012, Sectorul administrativ-bisericesc al
Arhiepiscopiei Ia[ilor a efectuat 45 de opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 21 la Centrul Eparhial Ia[i, 20 `n cadrul protopopiatelor [i 4 la m\n\stiri. Dintre acestea, 14 au fost `ncadr\ri [i numiri,
8 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 4 suspend\ri, 2 reveniri la
locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului, 2 transferuri
[i 15 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna decembrie 2012 au fost efectuate 51 de opera]iuni de
personal, dup\ cum urmeaz\: 29 la Centrul Eparhial Ia[i, 5 `n cadrul
protopopiatelor [i 17 la m\n\stiri. Dintre acestea, 14 au fost `ncadr\ri [i numiri, 14 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 5 suspend\ri,
4 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a copilului
[i 14 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n aceast\ situa]ie au fost incluse hot\rrile de Permanen]\ ale
Consiliului Eparhial Ia[i privind opera]iunile de personal din cadrul Centrului Eparhial Ia[i, `n aceasta fiind inclu[i [i salaria]ii Spitalului „Providen]a”, ai libr\riilor mitropolitane, ai Centrului Cultural-Social Micl\u[eni, precum [i din cadrul protopopiatelor [i
m\n\stirilor. Nu sunt cuprinse opera]iunile de personal referitoare
la ocoalele silvice. 
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Material lemnos
pentru mai multe
unit\]i de cult
Avnd `n vedere necesitatea
execut\rii unor lucr\ri de construc]ie [i a aprovizion\rii cu
lemn de foc pentru `nc\lzirea
unit\]ilor de cult, pe 22 noiembrie, Permanen]a Consiliului
Eparhial Ia[i a avizat acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2012, a cantit\]ii de 335 mc material lemnos, din care 180 mc lemn
de foc, 20 mc lemn de lucru [i
135 mc cherestea pentru nou\sprezece unit\]i de cult. De
asemenea, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anii
2013 [i 2014, a cantit\]ii de 2.100
mc, din care 1.500 mc lemn de
foc [i 600 mc lemn de lucru,
pentru trei m\n\stiri din Arhiepiscopia Ia[ilor.
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe 5 decembrie a fost avizat\ pozitiv acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2012, a cantit\]ii de 250 mc lemn
de foc pentru Centrul Social Cultural Micl\u[eni.
Cincizeci [i opt de unit\]i de
cult vor primi 4.800 mc de
lemn, din care 800 mc lemn de
lucru [i 4.000 mc lemn de foc.
Decizia a fost luat\ `n {edin]a
de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i pe 12 decembrie,
lemnul fiind acordat cu titlu gratuit pentru anul 2012. ~n aceea[i
[edin]\ a fost avizat\ acordarea, cu titlu gratuit pentru anul
2012, a cantit\]ii de 35 mc lemn
de foc pentru `nc\lzirea spa]iului Centrului de Consiliere [i
Orientare Profesional\ Micl\u[eni, acolo unde s-a desf\[urat
proiectul ,,Investe[te `n tine! {i
tu po]i fi specialist `n turism”. 
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Centru social pentru femeile `ns\rcinate aflate `n dificultate
~nfiin]at `n 2011, Departamentul Pro Vita, din
cadrul Sectorului de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\
Pastoral\ al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `[i
propune, prin programele [i proiectele desf\[urate,
s\ contribuie `ntr-un mod sustenabil la crearea unei
comunit\]i cre[tine locale puternice [i solide,
avnd ca misiune dezvoltarea unor activit\]i `n
scopul salv\rii, protej\rii [i cultiv\rii vie]ii, `nc\ din
primele secunde ale conceperii copilului. ~n cadrul
acestui departament, Centrul „Praesidio” `[i propune s\ rezolve situa]iile dificile `n care se pot afla
femeile `ns\rcinate defavorizate social sau `n pericol `n cadrul propriei familii, `ncercnd s\ prote-

jeze mama de factorii negativi, oferindu-i un mediu
lini[tit [i adecvat cre[terii s\n\toase [i armonioase a
copilului `nc\ din perioada sarcinii. Centrul
„Praesidio” ofer\ consiliere [i urm\re[te g\sirea
celor mai bune solu]ii `n acest sens, primul pas fiind identificarea [i prioritizarea problemelor, apoi
solu]ionarea acestora [i reintegrarea tinerei m\mici
`n societate. ~n {edin]a de Permanen]\ a Centrului
Eparhial Ia[i de pe 28 noiembrie a fost aprobat\
Strategia de lucru [i Regulamentul de func]ionare
ale Centrului „Praesidio” pentru dezvoltarea proiectului Pro Vita `n cadrul Sectorului de Misiune,
Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\. 

Examenul de capacitate preo]easc\
`n Arhiepiscopia Ia[ilor

ASCOR – filiala Ia[i
are o nou\ conducere

~n conformitate cu metodologia de ob]inere a gradelor profesionale de personalul clerical, Arhiepiscopia Ia[ilor a organizat `n luna
decembrie examenul de capacitate preo]easc\, la care au fost depuse 67 de dosare [i s-au prezentat 62 de candida]i. ~n {edin]a de
Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 12 decembrie s-a luat
act de rezultatele examenului de capacitate preo]easc\ desf\[urat
pe 3-4 decembrie, urmnd ca hirotonia [i numirea candida]ilor care
au avut dreptul de a opta s\ fie f\cut\ `n m\sura `n care vor fi disponibile contribu]ii de la bugetul statului. 

~n ultimii ani, ASCOR – filiala Ia[i, asocia]ie patronat\ de
Arhiepiscopia Ia[ilor, [i-a intensificat [i `mbun\t\]it activit\]ile
misionare, fiind implicat\ `n
ini]ierea [i derularea multor
proiecte cultural-religioase [i filantropice, att pe plan local,
ct [i pe plan na]ional, `ntre celelalte filiale ASCOR din ]ar\.
Conform statutului ASCOR, comitetul de coordonare ASCOR
– filiala Ia[i este ales la doi ani
pentru un mandat nou, `n vederea continu\rii [i dezvolt\rii
viziunii misionare a asocia]iilor
de tineret din Biseric\. ~n acest
sens, pe 22 noiembrie 2012, au
avut loc alegeri `n cadrul Adun\rii Generale ASCOR Ia[i, comitetul de coordonare pentru
perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2014 fiind alc\tuit din:
pre[edinte, Barabul\ Dimitrie
R\ducu, student `n anul al IV-lea,
Facultatea de Automatic\ [i Calculatoare, [i doi vicepre[edin]i,
Marin Marian, student `n anul I
la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”, [i
Nistor Emanuela, masterand\ `n
anul I la Facultatea de Teologie
Ortodox\ „Dumitru St\niloae”.
Pe 12 decembrie, {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial
Ia[i a luat act de rezultatele acestor alegeri `n conducerea ASCOR
– filiala Ia[i. 
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Centrul Social-Cultural
„Sfântul Paisie” al M\n\stirii Neam] a g\zduit, `n
zilele de 14 [i 15 noiembrie, Sinaxa monahal\
a stare]ilor [i stare]elor din
Arhiepiscopia Ia[ilor. ~ntâlnirea din acest an a coincis
cu pr\znuirea Sfântului
Paisie Velici covski de la
Neam] [i a avut ca tem\
principal\ „Gândul la
moarte”.

Sinaxa monahal\ a stare]

{

aizeci de stare]i [i stare]e
din Arhiepiscopia Ia[ilor au
participat la Sinaxa monahal\ anual\, organizat\ la
M\n\stirea Neam], cu binecuvntarea [i prezidarea IPS P\rinte Mitropolit Teofan. ~n cuvntul de deschidere a lucr\rilor Sinaxei, ~naltpreasfin]ia Sa a subliniat motiva]ia alegerii temei, „Gndul la moarte”: “~n
perspectiva morii [i a judec\ii
noastre, avem o responsabilitate uria[\, `ntrucât, `n m\n\stirile pe care
le p\storim, vieuiesc mai mult de
dou\ mii de suflete, eparhia noastr\
fiind cea mai numeroas\ `n acest
sens. De aceea, influena noastr\ nu
doar asupra monahismului moldav
sau a monahismului românesc, ci a
monahismului `n general, `n Biserica
drept-sl\vitoare, este imens\. Responsabilitatea fiind uria[\, num\rul
mare de monahi [i capacitatea de
influenare deosebit\, `n ceasul
morii vom da seama nu numai de
ceea ce am `mplinit fiecare `n parte,
cât [i de influena `n bine sau `n r\u
pe care am exercitat-o `n jurul nostru, dar [i asupra `ntregului monahism ortodox. De aceea, am gândit c\ este potrivit s\ a[ez\m `ntâlnirea noastr\ sub egida Sfântului
Paisie, poate cel mai mare stare [i
`ndrum\tor duhovnicesc care a vieuit `n m\n\stirile din Moldova, [i a
gândului la moarte”.
~n cadrul Sinaxei au fost prezentate referate, au avut loc discu]ii pe
marginea temei, au fost relatate experien]e de via]\ monahal\, dificult\]i, solu]ii [i `mpliniri. ~n referatul

„Despre gndul la moarte”, arhim.
Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i [i exarhul administrativ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, a ar\tat c\ “Sinaxa de anul
acesta, prin `ndemnul de a ne aduce aminte de moarte, ne cheam\ nu
doar la o `nelegere mai dreapt\ a
cum s\ tr\im autentic `n duhul f\g\duinelor depuse, ci, mai ales, s\
tr\im cele `nelese f\r\ amânare,
f\r\ am\gire”. “Gândul morii este
oglinda `n care se descoper\ râvna
sau del\sarea monahului pentru tr\irea voii lui Dumnezeu, este cump\na ce descoper\ m\sura luptei celei
bune cu de[\rt\ciunea multor griji,
a multor pl\ceri [i râvniri. De aceea,
poc\ina monahului nu este aprins\
`n suflet doar de frica de a p\c\tui,
cât mai ales de n\dejdea c\, lucrând voia lui Dumnezeu, ~l are ajut\tor [i lumin\tor sufletului pe Cel
c\ruia I s-a `ncredinat, pe Cel ce `i
cunoa[te nu doar neputina [i gândul plecat spre r\u, ci [i dorul cel
mai adânc, suspinul nespus [i c\u-
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tarea cea bun\”, a ad\ugat arhim.
Nichifor Horia.
~n referatul „Despre ]inuta monahal\”, arhim. Ioan Harpa, exarh de
zon\ Boto[ani al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a amintit de practica precizat\ `n
Molitfelnic, ca stare]ul s\ procure
hainele c\lug\re[ti celui ce va primi
tunderea. Pe acestea le va aduce, `nc\ de la Vecernia din ajunul c\lug\riei, `n biseric\ [i le va pune pe
solee, `n fa]a sfntului altar, sub icoana `mp\r\teasc\ a Mntuitorului,
tradi]ia spunnd c\ “acestea primesc, cât se afl\ aici, un har special
care `l va ajuta pe cel ce le `mbrac\
s\-[i p\streze [i chiar s\-[i sporeasc\
`n toat\ viaa lui râvna `n preg\tirea
pentru primirea celor sfinte, pentru
primirea leacului nemuririi, [i, `n chip
mistic, la trecerea de grania dintre
cer [i p\mânt, poarta cerului. F\r\ de
aceste haine, monahul nu are ce
c\uta `n locul acesta”.
~n cea de-a doua zi a Sinaxei, arhim. Luca Diaconu, exarh de zon\

eveniment |

]ilor [i stare]elor din Arhiepiscopia Ia[ilor

Neam] al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
prezentat referatul „Despre hrana
monahului”, ar\tnd c\ `n ob[tile
monahale consumul de carne `mpiedic\ sporirea duhovniceasc\, iar
monahul trebuie s\ se `nfrneze de
la mncarea de carne [i `n afara
m\n\stirii, `ntruct aceasta este o
lege monahal\. Arhim. Petroniu Marin, pre[edintele Consistoriului Mitropolitan Monahal al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, a vorbit despre „S\r\cia de bun\voie asumat\
prin f\g\duin]ele monahale”.
Lucr\rile Sinaxei monahale cu
stare]ii [i stare]ele din Arhiepiscopia
Ia[ilor au cuprins [i m\rturiile celor
participan]i despre mutarea la
Domnul a unor vie]uitori din ob[tile
pe care le p\storesc, care s-au eviden]iat printr-o via]\ `mbun\t\]it\ [i
un sfr[it cre[tinesc, cu pace. ~n
acest sens, arhim. Benedict Sauciuc, stare]ul M\n\stirii Neam], a
vorbit despre monahul Gamaliil P\v\loiu; protos. Teodosie Ple[ca, sta-

re]ul M\n\stirii Zosin, a vorbit despre protos. Pimen Chiril\; maica
stare]\ Olimpiada Chiriac de la M\n\stirea Agapia a vorbit despre monahia Magdalena Tofan; maica stare]\ Iosefina Giosanu de la M\n\stirea Varatic a evocat-o pe monahia
Agafia Borcea; maica stare]\ Ambrozia Hri]uc de la M\n\stirea
Agafton a vorbit despre monahia
Lavrentia Ni]\; iar arhim. Pahomie
Catan\, stare]ul Sihlei, a vorbit despre via]a p\rintelui Visarion Ghibilic, dar [i despre cea a egumenului
Andrei Ionescu [i a monahului Spiridon Rusu, acesta din urm\ plecnd la Domnul `n ziua pr\znuirii
Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil, 8 noiembrie, a acestui an.
~ntruct Sinaxa monahal\ cu
stare]ii [i stare]ele din Arhiepiscopia
Ia[ilor din acest an s-a desf\[urat pe
parcursul zilei liturgice de 15 noiembrie, cnd a avut loc pr\znuirea
Sfntului Paisie Velicicovski, `n
Biserica „~n\l]area Domnului” a

M\n\stirii Neam], IPS P\rinte Mitropolit Teofan, `n sobor de preo]i [i
diaconi, a s\vr[it, seara, slujba Privegherii `n cinstea Sfntului, iar diminea]\, Sfnta Liturghie.
La finalul Sinaxei, arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a concluzionat: “Scopul acestei `ntâlniri a fost
acela de a deslu[i clar unele probleme monahale [i administrative,
precum [i acela de a [ti s\ alegem
cu discern\mânt `ntre iconomie [i
acrivie, dup\ m\sura pe care Sfinii
P\rini ne-au ar\tat-o. De asemenea, a fost formulat imperativul pentru m\n\stirile care p\streaz\ cu
acrivie tradiia monahal\ a predaniei Sfinilor P\rini de a continua `n
cele bune, iar acolo unde acestea
nu sunt `nc\ la m\sura pe care Sfinii P\rini ne-o pun `nainte, s\ se
aib\ `n vedere `mplinirea rigorilor
descoperite `n canoanele biserice[ti
[i `n hot\rârilor sinodale”. 
www.mmb.ro | 13

| cultural

Preot profesor Georgios Metallinos [i profesor Dimitrios Tselengidis
au conferen]iat `n Ia[i
r. prof. Georgios Metallinos, doctor `n Teologie
la Universitatea din Atena [i `n Filosofie [i Istorie la Universitatea din Kln, [i
Dimitrios Tselengidis, profesor la
catedra de Teologie Dogmatic\ [i
Simbolic\ a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii „Aristotel” din Tesalonic, considerat unul
dintre cei mai mari dogmati[ti ai
Greciei contemporane, au conferen]iat, pe 7 noiembrie, `n Ia[i.
~n Sala „Dr. Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial Ia[i, cei doi au
sus]inut mai `nti un curs de Teologie Pastoral\, `n fa]a studen]ilor
teologi din anul IV, cu binecuvntarea [i `n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Pr. prof. Georgios Metallinos a
]inut s\ men]ioneze, `n prelegerea sa, c\ “problema fundamental\ pentru noi este s\ stabilim
care este leg\tura noastr\ cu Cincizecimea, iar ultima perioad\ de
timp arat\ cât este de important
rolul episcopului [i al preotului,
care ne introduc `n credin\ [i `n
viaa `n Hristos. Episcopul este
purt\tor al Tradiiei, este purt\tor
al credinei apostolice, profetice
[i patristice [i nu poate s\ lucreze
`n afara acestui spaiu al credinei
noastre; de aceea, episcopul este
purt\tor al succesiunii apostolice”. Prof. Dimitrios Tselengidis,
`nt\rind cele spuse de pr. prof.
Metallinos, a precizat: “Dogmele
Bisericii descriu [i asigur\ lucrarea harului Sfântului Duh, dar nu
o epuizeaz\. A[adar, dogmele adev\rate [i viaa `n Sfântul Duh sunt
cele dou\ p\ri ale identit\ii cre[tine autentice”.

P

~n Aula Magna a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
`n dup\-amiaza zilei de 7 noiembrie, invita]ii au ]inut conferin]a
„Dogm\, Liturghie, spiritualitate
[i asisten]\ social\ `n parohia ortodox\ contemporan\”. ~n cadrul
acesteia, pr. prof. Georgios Metallinos, vorbind despre rolul Bisericii
`n lume, ca Trup al lui Hristos, s-a
oprit asupra vie]ii de parohie, ca
element definitoriu al realit\]ii
biserice[ti, men]ionnd c\ “parohia are dintru `nceput un singur [i
unic scop: mântuirea membrilor
ei, adic\ `ndumnezeirea lor. Acest
scop trebuie s\ r\mân\ statornic
[i neschimbat `n toate veacurile,
`n caz contrar nu se poate vorbi
despre Biseric\-parohie”.
Apoi, prof. Dimitrios Tselengidis a explicat auditoriului importan]a cunoa[terii adev\rurilor de
credin]\ pentru o via]\ autentic\
`n Hristos, reliefnd c\ “viaa bise riceasc\ [i credina ortodox\

reprezint\ o unitate indestructibil\. Credina ortodox\, `neleas\
ca adev\r dogmatic, delimiteaz\
coninutul vieii Bisericii [i autenticitatea vieii ei. Astfel c\ des\vâr[irea duhovniceasc\, atunci când
caracterizeaz\ pe cre din ciosul
ortodox, este indisolubil legat\ de
modul de via\ al cre dinei or todoxe [i exactitatea adev\rurilor
de credin\”.
~n `ncheiere, cei doi invita]i [i-au
exprimat dorin]a de a reveni la
Ia[i [i de a `nt\ri leg\turile dintre
Facultatea de Teologie „Dumitru
St\niloae” din Ia[i [i facult\]ile
de teologie pe care le reprezint\,
men]ionnd c\ sunt profund impresiona]i de num\rul mare de
tineri [i de nivelul `nalt de tr\ire
al celor care au participat la aceast\ conferin]\.
~n cadrul acestor evenimente,
pr. prof. Georgios Metallinos a
lansat cartea „M\rturisesc un
botez”. 

Simpozion interna]ional pe tematica educa]iei, la Ia[i
Cea de-a XV-a edi]ie a simpozionului interna]ional „Dimensiunea spiritual\ a drepturilor
omului” s-a desf\[urat la Ia[i, pe 4-6 noiembrie,
avnd ca tem\ „Educa]ia pentru to]i”. La acesta
au conferen]iat IPS Mitropolit Teofan, PS Petru
Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice
de Ia[i, prof. dr. Irina Zl\tescu Moroianu, direc-

torul Institutului Romn pentru Drepturile Omului din Bucure[ti, prof. dr. Lauren]iu {oitu, directorul Institutului de Educa]ie Continu\ din Ia[i, [i
prof. dr. Carmen Cre]u, prorector `n cadrul Universit\]ii „A.I. Cuza”, fiecare reliefnd importan]a educa]iei tradi]ionale, dar [i moderne, `n societatea actual\. 
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Simpozion interna]ional la Ia[i:

“Rom=nii din afara grani]elor ]\rii. Ia[i – Cern\u]i: leg\turi istorice”
e 8 noiembrie, `n Aula
Academiei Romne –
filiala Ia[i a avut loc deschiderea oficial\ a lucr\rilor Simpozionului Interna]ional „Romnii din afara grani]elor
]\rii. Ia[i – Cern\u]i: leg\turi istorice”, eveniment cultural aflat
la cea de-a XIV-a edi]ie. Simpozionul a fost organizat de Asocia]iunea Transilvan\ pentru Literatura Romn\ [i Cultura Poporului
Romn ASTRA – Desp\r]\mntul
„Mihail Kog\lniceanu” – Ia[i, `n
colaborare cu Universitatea „A.I.
Cuza” din Ia[i, Academia Romn\ – filiala Ia[i, Centrul Bucovinean de Art\ – Cern\u]i [i Societatea „Mihai Eminescu” din Cern\u]i. Simpozionul s-a desf\[urat
pe trei sec]iuni: Istorie, cultur\ [i
civiliza]ie romneasc\, Limb\ [i
literatur\ romn\ [i Religie [i
spiritualitate.
Mesajul de bun venit a fost
rostit de c\tre doamna Areta
Mo[u, vicepre[edintele Asocia]iunii ASTRA, care [i-a `nceput
discursul afirmnd c\ „Ia[ul a fost
[i va fi mereu un loc unde vor rezona marile idei, un spa]iu istoric
ce constituie un cadru ideal pentru anvergura momentului [i no-

P

ble]ea spiritului care ne-a adunat
ast\zi aici”.
Academicianul Alexandru Zub
a rostit o alocu]iune despre ideea
de unire [i cea de solidaritate na]ional\, “care aduc `mpreun\ armonia la nivel social. Unirea nu
trebuie v\zut\ doar din punct de
vedere politic, ci trebuie s\-i atribuim [i un sens plenar, susceptibil de a satisface multiple valene
de ordin individual [i colectiv.
Unirea face puterea, dar nu e un
scop `n sine, ci mai degrab\ un instrument al dep\[irii egoismului [i

al solidarit\ii creatoare. Ea `nseamn\ credin\ `n dreptatea cauzei [i `n pronia divin\”.
~n continuare, a luat cuvntul
prof. dr. Gheorghe Iacob, care a
adus `n discu]ie problema na]iunii romne `n contextul redefinirii identit\]ilor na]ionale la nivel
european. Au urmat apoi cteva
discursuri ale invita]ilor [i reprezenta]ilor ASTRA din Cahul, Bistri]a-N\s\ud, Sibiu, Cara[-Severin,
Covasna [i Harghita, toate avnd
ca idee central\ faptul c\ “ASTRA
`nseamn\ românism”. 

Simpozionul “Preot Dimitrie Bejan –
M\rturisire [i rug\ciune `n temni]ele comuniste”
La Parohia „Sfntul Vasile” din Hrl\u a avut loc,
pe 30 noiembrie, cea de a V-a edi]ie a simpozionului „Preot Dimitrie Bejan – m\rturisire [i rug\ciune `n temni]ele comuniste”. Au adresat cuvinte de bun venit la simpozion pr. Nicolae Cr\ciun, protoiereul Protopopiatului Hrl\u, pr. paroh
Gheorghe P\ltinel, Aurel Neicu, directorul Colegiului „{tefan cel Mare” din Hrl\u. ~n continuare,
domnul Paul Nistor, cercet\tor la Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol” din Ia[i, a prezentat referatul
„Episcopia romn\ din America de dup\ r\zboi”. O
alt\ expunere a fost cea a pr. protoiereu lector dr.
Florin }uscanu, de la Protopopiatul Roman, avnd
ca tem\ „Amintiri cu preotul Dimitrie Bejan din
`nchisorile comuniste”. La capitolul „M\rturisiri ale
celor care l-au cunoscut pe preotul Dimitrie Bejan”,
a luat cuvntul pr. Emil Ojog, din Bivolari, [i pr.

Gheorghe Bogus, din Sine[ti. ~n `ncheiere, preo]ii
au s\vr[it o panahid\ la mormntul p\rintelui Dimitrie Bejan [i au luat parte la agap\. 
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Activit\]i de crea]ie literar\ la Micl\u[eni
~n perioada 15-18 noiembrie a avut loc la Micl\u[eni atelierul de crea]ie literar\ pentru elevi ai
seminariilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, acest eveniment fiind organizat de clubul Aleph, care a luat
fiin]\ sub `ndrumarea arhimandritului Hrisostom R\d\[anu, consilierul Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
~n prima zi a `ntlnirii, tinerii au analizat activitatea cluburilor de literatur\ Aleph, iar arhim.
Hrisostom R\d\[anu a organizat o sesiune de facilitare a lucrului `n echip\, furnizndu-le tinerilor seminari[ti elemente de construc]ie a unui duh comun, bazat pe viziuni [i obiective comune. Seara s-a
`ncheiat cu un cenaclu, la care a fost invitat anticarul Dumitru Grum\zescu.

Pe 17 noiembrie, coordonatorul Cezar C`rlan a
realizat, `mpreun\ cu seminari[tii, o simulare de
`ntlnire literar\, `ntlnire care se va organiza s\pt\mnal, `n cadrul clubului fiec\rui seminar. A urmat un atelier de crea]ie literar\, sus]inut de scriitorul Tiberiu Ro[u, membru al Uniunii Scriitorilor
din Romnia, care i-a ini]iat pe elevi `n beletristic\,
ar\tndu-le, etapizat, care sunt pa[ii de urmat pentru a aprofunda un text, pentru a-l asuma [i pentru
a-l folosi `n crea]iile proprii. Seara a fost `ncununat\
de prezen]a poetului Marius Iord\chioaia, care a
recitat din crea]iile proprii.
Sesiunea clubului de crea]ie literar\ Aleph s-a finalizat pe 18 noiembrie, cnd to]i participan]ii au
participat la Sfnta Liturghie. 

Atelier de jurnalism pentru elevii seminariilor
~n perioada 22-25 noiembrie, la
Centrul Cultural Pastoral „Sfntul
Ilie” de la Micl\u[eni, s-a desf\[urat Atelierul de jurnalism pentru
elevii seminariilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, `n organizarea clubului Aleph. Aici, dou\zeci de tineri
au avut ocazia de a-[i dezvolta
creativitatea `ntr-un cadru propice, al\turi de invita]i de seam\.
Stabilind principiul teologic
care st\ la baza acestui demers,
arhim. Hrisostom R\d\[anu, consilierul Sectorului ~nv\]\mnt al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a precizat:
“Noi suntem slujitori ai Cuvântului [i Cuvântul trebuie m\rturisit, iar o form\ de m\rturisire a
Cuvântului este jurnalismul cre[tin, vorbind aici despre radio
cre[tin, televiziune cre[tin\, media cre[tin\, `n general”.

Dup\ o prim\ zi de acomodare, elevii, `mpreun\ cu Valentin Iulian }oc, organizator al proiectului, au analizat `ntreaga activitate a cluburilor de jurnalism
Aleph din fiecare seminar. Diac.
Nicolae Hulpoi, directorul Doxologia Media din cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, le-a `mp\rt\[it cursan]ilor din experien]a
personal\ `n lumea media, dup\
care a realizat o scurt\ prezentare a genurilor jurnalistice, propunndu-le celor prezen]i un atelier
practic de realizare a unei [tiri.
Pe 24 noiembrie, participan]ii
au avut ocazia de a-l cunoa[te pe
domnul R\zvan Bucuroiu, jurnalist, realizator TV [i publicist cre[tin, actualmente director al TVR3
[i director-fondator al revistei
„Lumea credin]ei”. Acesta a vorbit despre avantajele [i dezavan-
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tajele pe care le prezint\ informarea prin presa scris\, prin televiziune [i prin internet.
Pe baza studierii `mpreun\ a
textului sacru, arhim. Hrisostom
R\d\[anu a organizat un atelier
de con[tientizare a avantajelor
lucrului `n echip\. A urmat seminarul despre „Cele [apte nivele
de con[tientizare”, care a avut ca
rol stabilirea pa[ilor `n luarea corect\ a unei decizii.
La finalul `ntlnirii, reprezentan]ii cluburilor de jurnalism
Aleph din fiecare seminar au stabilit detaliile proiectelor viitoare,
mul]umi]i c\ aceast\ experien]\
de ini]iere `n „taina jurnalismului” `i va determina s\ `[i asume
cu mai mult\ responsabilitate rolurile ce le revin `n cluburile de
jurnalism ale seminariilor [i, prin
acestea, asupra comunit\]ii. 

colindul sf=nt [i bun |

“Na[terea Domnului – bucurie [i m\rturisire”
Pe 16 decembrie, la Centrul de Conferin]e „Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, a avut
loc concertul tradi]ional de colinde „Na[terea Domnului – bucurie [i m\rturisire”. Au concertat: Corul
„Basileus” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i, Corul „Nectarios”
al Parohiei „Sfntul Nectarie” din Ia[i, Corul „Doina
Satului” din Republica Moldova, Corul „Mitropolitul
Iosif Naniescu” al Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, Corul „Altarul” al Catedralei Mitropolitane din Ia[i [i corul de copii al {colii
„Varlaam Mitropolitul” din Ia[i. Evenimentul s-a
`ncheiat cu un cuvnt de binecuvntare adresat celor
prezen]i de IPS P\rinte Mitropolit Teofan. 

Mar[ul colind\torilor
“Na[terea Domnului
`n inima omului”
ASCOR – filiala Ia[i a organizat, pe 19 decembrie, Mar[ul colind\torilor „Na[terea Domnului
`n inima omului”. La eveniment
au participat studen]i de la mai
multe facult\]i [i asocia]ii studen]e[ti ie[ene. Mar[ul a avut loc

pe traseul: Universitatea „A.I. Cuza” – bulevardul Carol I – strada
Alexandru L\pu[neanu – Pia]a
Unirii – bulevardul {tefan cel
Mare – Catedrala Mitropolitan\.
Pe toat\ durata mar[ului, participan]ii au cntat colinde, au purtat `n mini stelu]e [i f\clii, iar `n
Pia]a Unirii au sus]inut un miniconcert de colinde. Mar[ul s-a
`ncheiat `n Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, cu un program de
colinde romne[ti. 

Vestirea
Na[terii Domnului
la Catedrala
Mitropolitan\
Pe 20 decembrie, peste
dou\ sute de copii veni]i de
la [coli [i gr\dini]e din `ntreg
jude]ul Ia[i au vestit bucuria
Na[terii Domnului p\rin]ilor
slujitori de la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, precum
[i ~naltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan.
La final, copiii au primit
daruri [i s-au `nchinat la racla
cu moa[tele Sfintei Cuvioase
Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Numeroase alte coruri
[i grupe de colind\tori au adus
vestea Na[terii Pruncului Hristos la Re[edin]a Mitropolitan\,
`n zilele dinaintea marii s\rb\tori a cre[tin\t\]ii. 
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Sear\ de colinde la Facultatea de Teologie din Ia[i
Pe 18 decembrie, Sala Coloanelor a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i a fost arhiplin\ la tradi]ionalul concert de colinde organizat de studen]ii teologi. Rnd pe
rnd, au `ncntat auditoriul Corul „Mitropolitul Iosif Naniescu”

al Facult\]ii de Teologie „Du mitru St\niloae” din Ia[i, corul
ASCOR – filiala Ia[i [i Corul „Trisaghion”. Pe lng\ publicul numeros, format din studen]i, p\rin]i [i cadre didactice, evenimentul s-a bucurat de prezen]a
IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a

Concert caritabil organizat de ASCOR Ia[i
Respectnd tradi]ia ultimilor ani,
pe 12 decembrie, ASCOR – filiala
Ia[i a organizat, `n Sala Pa[ilor Pierdu]i din corpul A al Universit\]ii
„A.I. Cuza”, concertul de colinde
„Na[terea Domnului `n inima
omului”. Au concertat Corul „Robii Domnului”, dirijat de Alexandru Grigora[, Corul „Mitropolitul
Iosif Naniescu” al Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ „Dumitru St\-

niloae” din Ia[i, dirijat de pr. Gabriel N\stas\, Corul psaltic „Sfntul Ioan Cucuzel”, dirijat de Gabriel Corolea, corul ATOR Ia[i, dirijat
de Andrei Grosu, [i corul ASCOR
Ia[i „~nvierea”, dirijat de pr. Constantin Nichifor Hrestic. Concertul
tinerilor ascoreni a fost unul caritabil, banii din dona]ii fiind oferi]i
unor c\mine de b\trni [i centre
de plasament din Ia[i. 
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prof. dr. Vasile I[an, rectorul
Universit\]ii „A.I. Cuza” din Ia[i,
a pr. prof. dr. Gheorghe Popa,
prorector `n cadrul universit\]ii
ie[ene, [i a pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i. 

“Un z=mbet
de Cr\ciun”
Mamele cu o situa]ie material\ precar\ din Maternitatea
„Cuza Vod\” din Ia[i au primit
daruri cu prilejul s\rb\torilor
Cr\ciunului. Colecta s-a realizat `n urma concertului „Un
zmbet de Cr\ciun”, organizat
la Biserica B\rboi din Ia[i, pe
16 decembrie. Evenimentul caritabil a fost organizat de Biserica „Na[terea Domnului” din
incinta Maternit\]ii „Cuza Vod\” din Ia[i, `n parteneriat cu
Asocia]ia „Zmbe[te al\turi de
Noi”, cu Spitalul Clinic „Cuza
Vod\” din Ia[i [i cu Biserica
B\rboi. “Mulumim persoanelor care au participat la acest
eveniment caritabil. Cu ajutorul lor am reu[it s\ adun\m
h\inue, `nc\l\minte, produse
de igien\, juc\rii, pentru cazurile sociale din cadrul Maternit\ii «Cuza Vod\», astfel `ncât
`mpreun\ am reu[it s\ ducem
bucuria Cr\ciunului [i altora”,
a declarat Alina Dan, pre[edintele Asocia]iei „Zmbe[te al\turi de Noi”. 
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Conferin]ele ASCOR din perioada Postului Cr\ciunului
~n Postul Cr\ciunului, ASCOR – filiala Ia[i a organizat seria de conferin]e „Na[terea Domnului `n
inima omului”. Pe 4 decembrie, PS Ignatie
Mure[anul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Spaniei [i
Portugaliei, a vorbit tinerilor care au participat la
`ntlnirea din Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universit\]ii „A.I. Cuza” din Ia[i despre „M\re]ia
tinere]ii: puterea de a gestiona e[ecurile vie]ii”. Pe
6 decembrie, monahia Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de formare [i consiliere „Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavriil” din Ia[i, a conferen]iat pe tema „Trupul omului – potir al Trupu-

lui Domnului”. O s\pt\mn\ mai trziu, protos.
Iustin Neagu, preot de caritate la Spitalul Socola
din Ia[i, a sus]inut prelegerea „Na[terea duhovniceasc\ `ntru Hristos [i p\rintele duhovnicesc”, `n
Sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial
Ia[i. Ultima conferin]\ ASCOR din acest an a avut
loc pe 18 decembrie, `n Aula Magna „Mihai
Eminescu” a Universit\]ii „A.I. Cuza” din Ia[i,
unde pr. dr. Constantin Sturzu, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a abordat tema „Devenim
ceea ce privim – icoana Na[terii Domnului `n inimile noastre”. 

Serb\ri de Cr\ciun
la {coala Varlaam
~n perioada 13-21 decembrie s-au desf\[urat serb\rile
elevilor {colii „Varlaam Mitropolitul”, institu]ie de `nv\]\mnt patronat\ de Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei. ~n cadrul serb\rilor, elevii din clasele primare le-au vestit p\rin]ilor [i bunicilor Na[terea Domnului prin colinde, `n romn\
[i `n englez\, scenete de teatru, jocuri [i dans. La fiecare
serbare, Mo[ Cr\ciun a fost
prezent, `nc\rcat cu amintiri
pentru cei mari [i daruri pentru cei mici.
“Serb\rile de Cr\ciun reprezint\ [i un prilej foarte bun
de a vedea cât au crescut copiii [i ce au mai descoperit ei
la [coal\ `n r\stimpul de [ase
luni care s-a scurs de la ultima
`ntâlnire. Anul acesta, mo[ul a
fost darnic [i a poposit câte
puin la fiecare dintre cele patru clase, aducând copiilor
multe daruri [i bucuria de a
pleca `n vacana de iarn\, cu
promisiunea ferm\ c\ `n anul
2013 vor `nv\a cel puin la fel
de bine [i vor fi [i mai bucuro[i decât au fost `n anul
care tocmai se `ncheie”, a afirmat Monica Costea, director
de marketing [i comunicare al
Funda]iei Varlaam. 

Conferin]ele “Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”
Conferin]ele din cadrul proiectului „Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!” au fost organizate de Funda]ia „Varlaam Mitropolitul” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
[i de Asocia]ia P\rin]ilor Iste]i, din
Bucure[ti. ~n prezen]a unui public numeros, pe 22 noiembrie, `n
Aula Magna a Universit\]ii „A.I.
Cuza” din Ia[i s-a desf\[urat primul eveniment al acestei sesiuni:
conferin]a „Inteligen]a duhovniceasc\ sau lucrarea Duhului
Sfnt `n via]a ta [i a copilului
t\u”, sus]inut\ de monahia Siluana Vlad, de la Centrul de formare [i consiliere „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” din Ia[i. La finalul acesteia, maica Siluana
Vlad a prezentat cartea „Cum `n-

drum\m copiii `n via]a duhovniceasc\”, care con]ine exerci]ii
concrete de dezvoltare a inteligen]ei duhovnice[ti a copilului.
A doua conferin]\ a seriei, intitulat\ „Mami, eu cresc! Tu ce
faci? ~nv\]\turi despre aten]ie”, a
fost sus]inut\ de diac. asist. dr. Sorin Adrian Mihalache, pe 27 noiembrie. Aceasta a reunit numero[i actuali [i viitori p\rin]i, dornici s\ afle mai multe despre rolul
aten]iei `n via]a de familie.
Pe 29 noiembrie, ultima `ntlnire cu p\rin]ii ie[eni l-a avut ca
invitat pe bloggerul Marius Tudosiei, care a vorbit auditoriului
despre importan]a unei alimenta]ii s\n\toase [i despre echilibrul `n via]\. 
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Formare de formatori
pentru Arhiepiscopia Ia[ilor
La sediul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei a avut loc,
pe 13 decembrie, examenul de
formare de formatori `n cadrul
proiectului „Centrele de incluziune social\ – oportunitate pentru
facilitarea particip\rii pe pia]a
muncii a grupurilor vulnerabile”.
La cursurile de formare, organizate `n perioada 21 noiembrie –
12 decembrie, s-au `nscris voluntarii din cadrul proiectului [i care
particip\ la incluziunea pe pia]a
muncii a persoanelor ce fac
obiectul grupului ]int\ al acestui

proiect (persoane cu dizabilit\]i,
cu boli cronice, cu HIV-SIDA,
aflate `n deten]ie, dependente de
al cool sau alte droguri, familii
mo noparentale, tineri care au
p\r\sit sau `nc\ mai locuiesc `n
centrele de plasament din jude]ul
Ia[i). Cursul a fost organizat de
Institutul de Politici Sociale, `n
parteneriat cu Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”, [i finan]at de
Fondul Social European, prin
Programul Opera]ional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane POSDRU 2007-2013. 

Prezentarea proiectului social
de reintegrare a de]inu]ilor
`n familie [i `n societate
Pe 14 decembrie, la sediul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\” a
avut loc o prezentare a rezultatelor proiectului „SOCIAL – Strategia
de ocupare [i calificare prin `nv\]are [i activit\]i pentru libertate”.
Proiectul este implementat de Administra]ia Na]ional\ a Penitenciarelor, `n colaborare cu Patriarhia Romn\, Federa]ia Filantropia [i
cinci institu]ii publice [i organiza]ii civile din Italia. ~n cadrul evenimentului au fost prezentate activit\]ile specifice derulate [i au fost
oferite informa]ii privind economia social\ [i modelul `ntreprinderilor
sociale ce vor fi `nfiin]ate `n cadrul proiectului. Funda]ia „Solidaritate
[i Speran]\” [i Biroul de Asisten]\ Social-filantropic\ al Arhiepiscopiei
Ia[ilor au experien]\ `n dezvoltarea [i gestionarea ini]iativelor de tip
economie social\, astfel c\ subiectele abordate au fost primite cu interes de participan]i. 
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Traininguri
de dezvoltare
personal\
[i comunitar\
Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\”, `n colaborare cu Sectorul de Misiune, Statistic\ [i
Prognoz\ Pastoral\ din Arhiepiscopia Ia[ilor, a organizat,
`n perioadele 28-29 noiembrie, 4-5 decembrie [i 7-8 decembrie, traininguri despre
leadership, lucru `n echip\ [i
dezvoltare comunitar\. Participan]ii au fost 15 preo]i din
parohiile ie[ene [i 15 liceeni
ie[eni. Trainingurile s-au aflat
pe lista de activit\]i a proiectului „Alternative pentru participarea activ\ a tinerilor din
comunit\]ile din Ia[i”, finan]at
de Prim\ria Ia[i [i desf\[urat
`n parteneriat cu Asocia]ia Tineretul Ortodox Romn, filiala Ia[i, proiect ce `[i propune cre[terea capacit\]ii de rela]ionare [i implicare a tinerilor `n cadrul comunit\]ilor locale din municipiul Ia[i, prin
programe de informare, formare [i con[tientizare a alternativelor atitudinal-valorice.
“Activitatea de voluntariat
`n [coal\ [i comunitate are
un rol esenial `n formarea
adolescentului de azi. Pentru
echipa noastr\ de proiect
este important s\ stimul\m
tinerii s\ participe la orice tip
de voluntariat `n folosul comunit\ii, pentru o cunoa[tere de sine [i o percepie cât
mai realist\ a comunit\ii din
care fac parte. Iar aceast\ nevoie de dezvoltare personal\
poate trezi, pe parcurs, nevoia lucr\rii duhovnice[ti, atât
timp cât acest tip de proiecte
se desf\[oar\ `n pridvorul
Bisericii Ortodoxe”, a declarat Vlad Nedelcu, responsabil al proiectului [i secretar al
Sectorului de Misiune, Statistic\ [i Prognoz\ Pastoral\ din
Arhiepiscopia Ia[ilor. 
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Ghid de dezvoltare
comunitar\,
lansat la Ia[i
Organiza]ia World Vision
Romnia, `n parteneriat cu
Grupul de Ac]iune Local\ „{tefan cel Mare” din Ia[i, a lansat
primul ghid de dezvoltare comunitar\ din Romnia, `n cadrul conferin]ei „Rolul parteneriatului `n dezvoltarea rural\”. Ghidul de dezvoltare comunitar\ este rezultatul proiectului „Ajuta]i copiii s\ spere”, care s-a derulat `ntre 1997
[i 2011, `n cteva comune din
jude]ul Ia[i.
Proiectele de dezvoltare
comunitar\ au ca ]int\ asigurarea bun\st\rii copiilor la
nivel local, obiectiv pentru care World Vision colaboreaz\
cu membrii comunit\]ii, `ntre
care [i preo]ii parohi. “Ace[tia
sunt ajutai s\ ajung\, cu sprijinul nostru, s\ recunoasc\
problemele din comunitate,
care sunt resursele pe care le
au la dispoziie, pentru ca ulterior s\ c\ut\m cele mai bune
modalit\i de rezolvare a lor”,
a spus Mirela Slusaru, specialist `n comunicare la World Vision Romnia. 

Campania “Un dar mic
ajut\ mult”
~n luna decembrie, Funda]ia
„Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei a
ini]iat campania „Un dar mic
ajut\ mult”. Ac]iunea const\ `n
strngerea de fonduri pentru sprijinirea activit\]ii [colare a [aptezeci de copii asista]i `n centrele
de zi ale institu]iei. ~n acest sens,
`n perioada 14-22 decembrie, la
parterul Moldova Mall din Ia[i,
au fost expuse spre vnzare
obiecte confec]ionate de copiii
asista]i social. Campania de strngere de fonduri prin SMS se deruleaz\ pn\ la mijlocul lunii ianuarie 2013. 

Funda]ia “Solidaritate [i Speran]\” –
zece ani de activitate
Pe 13 decembrie, Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei a `mplinit zece ani de activitate. ~n aceast\ zi
aniversar\ au fost s\vr[ite Acatistul Sfntului Ierarh Dosoftei [i Sfnta
Liturghie, urmate de resfin]irea sediului Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”. “Ne-am rugat pentru ca toi angajaii, beneficiarii, sponsorii, finanatorii [i ostenitorii s\ primeasc\ binecuvântarea lui Dumnezeu. ~n
ultimul an, spaiile sociale au fost reamenajate [i modernizate prin intermediul unei finan\ri europene, prin Programul Operaional Regional”, a afirmat pr. Mihai Doro[inc\, directorul Funda]iei „Solidaritate
[i Speran]\”. La finalul evenimentului au fost oferite diplome de onoare
tuturor celor care au contribuit la reu[ita activit\]ilor Funda]iei. 

Daruri pentru cinci sute de copii
la M\n\stirea Had=mbu
Mo[ Cr\ciun a ajuns, anul acesta, la cinci sute
de copii din satele aflate `n apropierea M\n\stirii
„Na[terea Maicii Domnului” Hadmbu, jude]ul
Ia[i. Dup\ ce au colindat, copiii au primit, de sub
brad, daruri, `ndreptndu-[i apoi gndurile de recuno[tin]\ pentru aceast\ osteneal\.
“Zona noastr\ este una dintre cele mai s\race
din Moldova. An de an, ob[tea noastr\ dore[te s\
aduc\ lumin\ [i bucurie `n casele celor s\raci. ~n
primul rând ne gândim la pruncii acestor familii.
M-a[ bucura ca tot cre[tinul, dup\ a lui putere, s\
fac\ o fapt\ bun\ pentru copiii s\raci sau orfani,
pentru cei s\raci sau pentru v\duvi”, a afirmat
arhim. Nicodim Gheorghi]\, stare]ul M\n\stirii
Hadmbu. 
www.mmb.ro | 21

| in memoriam

Stindardul liturgic al lui {tefan cel Mare, la Ia[i
La Muzeul Unirii din Ia[i a putut fi v\zut, timp de dou\
s\pt\mni, pn\ pe 13 decembrie, stindardul liturgic
al lui {tefan cel Mare, care dateaz\ din anul 1500.
Obiectul de mare pre] a ajuns la Ia[i pe 26 noiembrie,
`nso]it de cteva panouri documentare ce relateaz\
am\nunte din istoria [i simbolistica acestuia.
Stindardul liturgic al lui {tefan cel Mare provine
de la M\n\stirea Zografu, din Sfntul Munte Athos, [i
a intrat `n patrimoniul statului romn `n timpul
Primului R\zboi Mondial. Acesta se afl\ ast\zi `n patrimoniul Muzeului Na]ional de Istorie din Bucure[ti.
Ministerul Culturii [i Patrimoniului Na]ional, Muzeul
Na]ional de Istorie a Romniei [i Complexul Muzeal
Na]ional „Moldova” Ia[i au organizat, la Muzeul Unirii din Ia[i, vernisajul expozi]iei „Stindardul liturgic al
lui {tefan cel Mare”. Delegatul IPS Mitropolit Teofan
la acest eveniment a fost pr. dr. Constantin Sturzu,
consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, care a eviden]iat c\ “acest odor este un simbol al identit\ii
noastre naionale [i cre[tine”.
Folosind fotografiile furnizate de pr. Teodosie
Soroceanu, conduc\torul Comunit\]ii Fra]ilor Romni de la Sfntul Munte, marele slavist romn
prof. Ioan Bogdan a dat o nou\ lectur\ inscrip]iei slavone brodate `n jurul stindardului: “O lupt\torule [i

biruitorul mare Gheorghe, `n nevoi [i nenorociri
grabnice ajut\tor [i cald sprijinitor, iar celor `ntristai
bucurie nespus\, prime[te de la noi aceast\
rug\minte a smeritului t\u rob, a Domnului Ioan
{tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al
\rii Moldovei; p\ze[te-l pe el neatins `n lumea
aceasta [i `n cea de apoi, prin rug\ciunile celor ce
te cinstesc pe tine, ca s\ te pream\rim pe tine `n
veci, amin. {i a f\cut-o aceasta `n anul 7008, `n al
43-lea an al domniei sale”. 

P\rintele Vasile Ign\tescu a trecut la cele ve[nice
Dup\ o suferin]\ de cteva luni,
purtat\ cu lini[tea celui care se preg\te[te pentru ultimul drum, p\rintele Vasile Ign\tescu, fost director al Seminarului Teologic Liceal
Ortodox „Veniamin Costachi”, de
la M\n\stirea Neam], s-a stins `n
diminea]a de 26 noiembrie, cu
speran]a c\ va primi cununa cea
nestric\cioas\ a vie]ii ve[nice.
Trupul s\u a fost depus `n Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Trgul Neam], astfel
`nct credincio[ii care l-au iubit
att de mult s\-[i ia r\mas bun de
la el. Pe 27 noiembrie, sicriul a
fost dus la Seminarul Teologic de
la M\n\stirea Neam], fiind depus
`n biserica la care a ostenit [i la
care este ctitor, pentru ca profesorii colegi [i elevii s\-i poat\
aduce un ultim omagiu. ~n Biserica „Sfntul Ioan Iacob” a seminarului a fost s\vr[it\ slujba Privegherii, lng\ sicriul cu trupul
ne`nsufle]it al p\rintelui. ~ntr-o stare de medita]ie deosebit\, de reculegere, sim]ind prezen]a spiritua-

elevi ai p\rintelui, dar [i numero[i credincio[i. Sicriul cu trupul
p\rintelui Vasile Ign\tescu a fost
purtat de preo]i, `n procesiune,
c\tre cimitirul M\n\stirii Neam],
unde a fost `ngropat, `n a[teptarea `nvierii.

l\ a p\rintelui Vasile Ign\tescu, slujba Privegherii a fost tr\it\ `n mod
deosebit de to]i participan]ii.
Pe 30 noiembrie, slujba de `nmormntare a p\rintelui Vasile
Ign\tescu a fost s\vr[it\ de IPS
Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului
[i Muscelului, [i PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, ca delegat al IPS
Mitropolit Teofan, al\turi de un
sobor impresionant de preo]i. La
slujb\ au asistat mul]i dintre fo[tii
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Pe 10 decembrie, la Seminarul
Teologic „Veniamin Costachi” de
la M\n\stirea Neam], a avut loc,
`n ziua cnd ar fi `mplinit 85 de
ani, pomenirea p\rintelui-ctitor
Vasile Ign\tescu, trecut la cele
ve[nice. La slujba Trisaghionului
au luat parte p\rin]ii profesori ai
seminarului nem]ean, cadre didactice [i elevi seminari[ti. Slujba a fost s\vr[it\ `n Paraclisul
„Sfntul Vasile cel Mare”, aflat la
demisolul Bisericii „Sfntul Ioan
Iacob”, ctitorit de p\rintele Ign\tescu [i de prezbitera Georgeta.
Dup\ slujb\, p\rin]ii profesori au
mers la mormntul p\rintelui Ign\tescu, pentru un moment de reculegere.
(Pr. lect. dr. Mihai Vizitiu)
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