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Prelegeri de estetica Ortodoxiei,
premiate de Academia Rom=n\
e data de 15 decembrie
2011, `ntr-o atmosfer\ de
mare solemnitate, s-a desf\[urat ceremonia de acordare a premiilor Academiei Romne pentru realiz\ri deosebite `n domeniile [tiin]ei, filosofiei [i artei.
Ceremonia s-a desf\[urat `n „Aula
Magna”, `n prezen]a membrilor titulari, a membrilor coresponden]i,
a membrilor de onoare ai Academiei [i a unor invita]i.
Premiul „Mircea Florian” la sec]iunea filosofie a fost acordat domnului prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, pentru tratatul s\u fundamental Prelegeri de estetica Ortodoxiei (Vol. I: Teologie [i estetic\;
Vol. II: Ipostazele artei).
Academia Romn\ a considerat acest tratat o contribu]ie de o
excep]ional\ valoare la evolu]ia
culturii romne [i europene, o
demonstra]ie riguroas\ a faptului
c\ gndirea speculativ\ este activ\ `n filosofia contemporan\.
Calitatea de apologet activ al
Ortodoxiei este evident\ `n tot ceea
ce domnul profesor Mihail Diaconescu a scris, dar mai ales `n
sinteza Istoria literaturii daco-romane [i `n tratatul de estetic\, premiat recent de Academia Romn\.
Reamintim aici faptul c\ numeroase capitole din Prelegeri de estetica Ortodoxiei au fost prezentate ini]ial la Facultatea de Litere [i la
Facultatea de Teologie Ortodox\ a
Universit\]ii din Pite[ti. Ulterior,
aceste capitole au fost completate
cu noi prelegeri rostite de domnul
Mihail Diaconescu la Facultatea
de Sociologie, Psihologie [i Pedagogie a Universit\]ii din Bucure[ti,
la Facultatea de Limba Romn\ [i
la Facultatea de Limbi Str\ine a Universit\]ii „Spiru Haret”, precum [i
la Facultatea de Sociologie [i Psihologie a Universit\]ii „Hyperion”,
tot din Bucure[ti. ~n tratat au fost
incluse [i unele prelegeri ]inute la
Sec]ia Romnistic\ a Institutului de
Romanistic\ al Universit\]ii „Homboldt” din Berlin, unde domnul

P

Mihail Diaconescu a avut cursuri [i
a condus seminarii pentru studen]i [i
doctoranzi. Prin ideile [i demonstra]iile pe care le con]in, aceste cursuri
sunt o noutate `n domeniul vast al
teoriilor despre frumos [i despre
variatele sale `ncorpor\ri.
Comparat adeseori cu Prelegerile de estetic\ ale lui Hegel, cu Estetica lui Nicolai Hartmann, cu Estetica lui Benedetto Croce [i cu
Estetica lui Tudor Vianu, tratatul
domnului profesor Mihail Diaconescu se caracterizeaz\ prin abord\rile sale interdisciplinare [i
transdisciplinare, dar mai ales prin
consecven]a cuget\rii speculative,
care `l str\bate.
Principiile oferite de teologia
dogmatic\ ortodox\, teologia liturgic\ ortodox\, patrologia ortodox\
(sunt utilizate operele Areopagitului, ale Sfntului Maxim M\rturisitorul, `ndeosebi Ambigua, [i
ale altor mari doctrinari ai credin]ei
cre[tine), de variatele teorii despre
frumos, de istoria artei romne[ti [i
europene, de logica formal\, `ndeosebi de preocup\rile pentru axiomatic\, pentru defini]ii [i pentru
no]iunile de maxim\ generalitate
(genera generalissima, indefinisabilele), dar [i de filosofia vie]ii,
a[a cum a fost ea practicat\ de
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tr\iri[tii romni – Nae Ionescu,
Mircea Eliade, Dumitru St\niloae
(`n opera sa de filosof al culturii),
Nichifor Crainic, Mircea Vulc\nescu, Vasile B\ncil\, Constantin Noica, Traian Br\ileanu (care este [i
unul dintre cei mai importan]i sociologi din istoria culturii noastre),
Virgil Bogdan, Petre }u]ea, Octav
Onicescu (unul dintre marii matematicieni ai epocii sale), Ar[avir
Acterian [i al]ii –, au constituit puncte de plecare ferme pentru acaparantele [i riguroasele abord\ri
teoretice `ntreprinse de profesorul
Mihail Diaconescu `n Prelegeri de
estetica Ortodoxiei.
Noutatea, originalitatea profund\ [i for]a de impact a acestor
Prelegeri demonstreaz\ cu prisosin]\ faptul c\ gndirea speculativ\ este singura apt\ s\ ne introduc\ `n str\vechea [i fundamentala problem\ a transcenden]ei,
dar [i `n variatele ipostaze ale frumosului, a[a cum sunt ele gndite [i percepute `n zilele noastre.
Premiul pentru filosofie acordat de Academia Romn\ domnului Mihail Diaconescu `ncununeaz\ o crea]ie teoretic\ fundamental\, una dintre cele mai
importante realizate `n istoria esteticii romne[ti [i europene.
(prof. Ilie Titus Marinoiu)
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Copiii – bucurie [i frumuse]e `n familie
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului
† 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!
“Iat\ eu [i pruncii pe care mi i-a
dat Dumnezeu.”
(Isaia 8, 18)

Iubi]i fii [i fiice
`ntru Hristos Domnul,
m ajuns, cu mila lui
Dumnezeu, la marele
Praznic al Na[ terii
Domnului. Colind\torii bat la u[a sufletelor noastre
pentru a ne `mp\rt\[i vestea cea
bun\ a Na[terii lui Hristos din
Preasfnta N\sc\toare de Dumnezeu, prin adumbrirea Duhului
Sfnt. Inimile [i glasurile curate
ale copiilor purt\tori de colind
sfnt ne m\rturisesc adev\rul c\
Dumnezeu S-a cobort pe p\ mnt [i a locuit printre noi, pentru a ne ridica la ceruri, f\cndu-ne
p\rta[i vie]ii celei ve[nice [i nestric\cioase.
Cu ochii credin]ei vedem pe
Maica Domnului cu Pruncul `n
pntece c\l\torind de la Nazaret
spre Betleem, vedem pe[tera cea
s\rac\ `n care S-a n\scut dumnezeiescul Prunc. Prin ochii
credin]ei asist\m la primele zile
tr\ite de Hristos printre noi, oamenii: ~l `nso]im, ca Prunc, `n
Ierusalim, la opt [i la patruzeci de
zile de la na[tere, ~l `nso]im `n
Egipt fugind de mnia ucig\toare
de prunci a lui Irod, iar apoi `n

A

drumul de `ntoarcere c\tre Nazaretul Galileii.
Toate aceste momente legate de
na[terea [i copil\ria lui Hristos trezesc `n noi dorul dup\ puritatea
copil\riei, dup\ c\ldura unei familii `n care domne[te bucuria, armonia [i pacea, dorul dup\ o via]\
curat\ [i sfnt\ pe care o afl\m `n
fiecare copil nou n\scut `n lume,
deoarece “copilul este mai aproape decât noi de firea lucrurilor,
mai aproape de Dumnezeu”1.

Iubi]i fra]i [i surori `ntru
Hristos Iisus Domnul,
La Na[terea lui Hristos, toate sau
umplut de bucurie. O[tirile cere[ti,
l\udndu-L pe Dumnezeu, cntau:
“Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, `ntre

oameni bun\voire!”2. P\storii,
primind minunat\ `n[tiin]are de
la `nger: “V\ bineves tesc vou\
bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul. C\ vi S-a n\scut azi
Mântuitor, Care este Hristos Domnul”3, v\zndu-L pe Prunc, s-au `ntors la turmele lor “sl\vind [i l\udând pe Dumnezeu pentru toate
câte auziser\ [i v\zuser\”4. Magii
din R\s\rit, purt\tori de alese daruri, ajungnd `n fa]a dumnezeiescului Prunc, “s-au bucurat cu bucurie mare foarte”5.
De ce, oare, aceast\ bucurie
mare? Pentru c\ “Prunc, zice
profetul, S-a n\scut nou\, un Fiu
S-a dat nou\, a C\rui st\pânire e
pe um\rul Lui [i se cheam\ numele Lui: ~nger de mare sfat,
Sfetnic minunat, Dumnezeu tare,
biruitor, Domn al p\cii, P\rinte al
veacului ce va s\ fie”6.
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Aceea[i bucurie suntem chema]i s\ o tr\im [i ast\zi, de praznicul Na[terii Domnului. “S\ se
bucure cerul, rostesc imnele Bisericii, s\ se veseleasc\ p\mântul!
C\ S-a n\scut Mielul lui Dumnezeu.”7 “Veselii-v\, drepilor, ceruri, bucurai-v\, s\ltai, munilor,
c\ci S-a n\scut Hristos.”8 “Puterile
cerurilor se bucur\ [i p\mântul cu
oamenii se veselesc”9, c\ci “Domnul Iisus n\scându-Se din curata
Fecioar\, toate s-au luminat”10.
Aceea[i sfnt\ bucurie legat\
de Na[terea Domnului se prelunge[te `n via]a fiec\rui om
atunci cnd acesta m\rturise[te [i
tr\ie[te, adnc [i con[tient, taina
coborrii lui Dumnezeu pe p\mnt, moartea [i ~nvierea Sa. ~mp\rt\[indu-se cu Sfintele Taine,
adic\ cu Hristos Cel n\scut `n
Betleem, mort [i `nviat din mor]i,
omul se na[te din nou, rena[te la
o via]\ nou\, altoit\ `n Dumnezeu, devine “f\ptur\ nou\” 11.
Pentru aceast\ na[tere din nou,
rena[tere `n Duhul, omul se bucur\ cu bucurie sfnt\, bucu rndu-Se [i Hristos `mpreun\ cu
Preacurata Sa Maic\, cu `ngerii [i
cu sfin]ii to]i.
Bucurie mare a fost, a[adar,
atunci cnd S-a n\scut dup\ trup
Fiul lui Dumnezeu. Bucurie mare
este [i atunci cnd omul se `ntoarce la Dumnezeu, ren\scnd
duhovnice[te. Mai exist\ `ns\ o
bucurie, izvort\ din bucuria Na[terii Domnului [i din bucuria rena[terii `ntru Hristos a omului, [i
anume bucuria venirii pe lume a
unui copil.
Asupra acestei sfinte, mari [i
binecuvntate bucurii a na[terii
de prunci dorim a ne opri o clip\
ast\zi, `n ziua de praznic a Na[terii Domnului.
Na[terea de prunci a fost considerat\, de-a lungul vremii, `n
toate tradi]iile popoarelor, o mare
binecuvntare de la Dumnezeu,
rev\rsat\ asupra tat\lui, mamei,
fra]ilor [i surorilor mai mari,
asupra `ntregii familii.
Zdruncinndu-se adnc temeliile spirituale ale umanit\]ii `n
ultimele veacuri, na[terea de copii [i-a pierdut mult, `n con[tiin]a

multora, din aureola sa de har,
bucurie [i binecuvntare. C\utarea unei vie]i ct mai comode [i
lipsite de grij\, diminuarea sau
chiar pierderea sim]\mntului
jertfirii pentru cel\lalt `n via]a de
familie duc la limitarea na[terilor
la unu sau cel mult doi copii.
Aceste manifest\ri, `ncurajate de
legisla]ii permisive `n ceea ce
prive[te avorturile, de comercializare a produselor anticoncep]ionale, care tot abortive sunt,
de politici educa]ionale distructive `n privin]a na[terii de prunci,
prin mass-media [i nu numai,
sunt, `n cele din urm\, consecin]a `nstr\in\rii omului de Dumnezeu [i expresia lipsei de n\dejde `n purtarea Lui de grij\.

Iubi]ii mei fii [i fiice
duhovnice[ti,
~n aceste zile de praznic, pline
de bucuria Na[terii lui Hristos,
este bine s\ fim p\trun[i de
adev\rul c\ aducerea pe lume a
unui copil este izvor de bucurie,
de bine [i de binecuvntare pentru `ntreaga familie. S\ `ntreb\m
mamele `n vrst\ [i pe so]ii lor,
care au adus pe lume mul]i copii,
[i ne vor spune c\ nu regret\ nici
un moment faptul de a fi avut o
familie numeroas\. Vor zice c\ a
fost greu, au fost [i momente de
cump\n\, dar acum, spre apusul
vie]ii p\mnte[ti, se bucur\ c\ au
avut mul]i copii. S\ `ntreb\m [i
femeile sau b\rba]ii `n vrst\ care
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n-au avut copii, [i to]i, aproape
to]i vor m\rturisi triste]ea de a fi
fost lipsi]i de copii sau de a se fi
lipsit ei `n[i[i, prin avort sau anticoncep]ionale, de na[terea de
prunci.
S\ privim la familiile care [i
ast\zi au, prin mila Domnului,
mul]i copii. Le este greu, au dificult\]i materiale mari, dar bucuria le este pe m\sur\ `n cele mai
multe cazuri. Copiii se ajut\ unul
pe altul, se obi[nuiesc de mici cu
greut\]ile vie]ii, devin mai curajo[i `n fa]a obstacolelor, c\ci au
experimentat de mici dep\[irea
lor. ~n asemenea familii, dragostea `ntre fra]i [i surori este mare,
spiritul de jertf\ le define[te via]a,
se mul]umesc cu pu]in, sunt mai
genero[i, altrui[ti [i, `n genere,
accept\ mai u[or unele priva]iuni
sau ne`mpliniri personale. Rela]ia
lor cu p\rin]ii este frumoas\: `i
ajut\, `i `n]eleg, `i iubesc.
Cele spuse mai sus nu sunt
imaginare, nu sunt inven]ii, cum
poate ar gndi cineva, ci sunt izvorte din constat\ri personale,
din via]a unor familii de preo]i
sau de credincio[i cu mul]i copii,
familii care `mpodobesc [i ast\zi
unele parohii ortodoxe din ]ar\ [i
din str\in\tate. ~n aceste familii,
`n ciuda aparen]elor, bucuria este
la ea acas\. Sunt uneori lipsuri,
alteori dorin]a de a avea bunuri
materiale mai multe, sunt nop]i
nedormite [i momente de cump\n\, dar bucuria de a fi mul]i, 
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 de a fi `mpreun\, de a fi sub ocrotirea lui Dumnezeu este imens\.
“Iat\ eu [i pruncii pe care mi
i-a dat Dumnezeu”12, pare s\
spun\ mama n\sc\toare de mul]i
copii, precum Isaia profetul odinioar\. “Din gura pruncilor [i a
celor ce sug ai s\vâr[it laud\,
pentru vr\jma[ii T\i, ca s\ amue[ti pe vr\jma[ [i r\zbun\tor”13,
pare s\ spun\, `mpreun\ cu `mp\ratul David, tat\l ocrotitor al
familiei cu mul]i copii. Tot el se
ferice[te, v\zndu-se `nconjurat
de fii [i fiice, zicnd: “Fericit este
omul care-[i umple casa de copii;
nu se va ru[ina când va gr\i cu
vr\jma[ul s\u `n poart\”14. {i mai
presus de toate se aude glasul
Mntuitorului Hristos `n ini ma
unei familii binecuvntate cu
mul]i copii: “L\sai copiii s\ vin\
la Mine [i nu-i oprii, c\ci a unora
ca ace[tia este `mp\r\ia lui
Dumnezeu” 15, c\ci “oricine va
primi, `n numele Meu, pe unul
din ace[ti copii pe Mine M\ prime[te”16. {i “de nu v\ vei `ntoarce [i nu vei fi precum pruncii, nu
vei intra `n `mp\r\ia cerurilor”17.

Dreptm\ritori credincio[i,
Am ajuns, cu ajutorul lui
Dumnezeu, spre sfr[itul anului
2011 de la Na[terea lui Hristos. A
fost un an `n care Sfntul Sinod al
Bisericii noastre s-a aplecat cu
mai mult\ aten]ie asupra Sfintelor

Taine ale Botezului [i Cununiei,
ca fundamente ale familiei cre[tine. To]i membrii Bisericii au fost
chema]i ca, `ntr-un fel sau altul,
s\ mediteze la perspectiva cre[tin\ `n ceea ce prive[te na[terea,
cre[terea [i educarea copiilor.
N\d\jduim ca aceast\ preocupare a `ntregii noastre Biserici
fa]\ de familia cre[tin\ s\ aduc\
roadele a[teptate, [i anume: tinerii s\-[i `ntemeieze familii cre[tine ferindu-se de desfrnare; `n
familii s\ se nasc\, rod al iubirii
dintre so] [i so]ie, pruncii binecuvnta]i de Dumnezeu; copiii s\
fie crescu]i `n frica de Dumnezeu, iubirea de neam [i ru[inea
de oameni, dup\ cuvntul b\trnilor no[tri `n]elep]i de alt\dat\.
Anul Nou, 2012, `[i va deschide `n curnd por]ile. Vor fi zile
bune [i mai pu]in bune, c\ci
via]a omului este alternan]\ de
cer senin [i furtun\. Dac\ `n anul
care vine familiile cre[tine vor fi
mai numeroase, st\ruind `n “credin\, `n iubire [i `n sfinenie”,
dup\ cuvntul Sfntului Ioan
Gur\ de Aur; dac\ flagelul avortului, divor]ului, desfrului sau
p\catelor contra firii va `nceta
sau, cel pu]in, `[i va diminua din
pr\p\dul lui distrug\tor; dac\
mamele tinere vor da na[tere
copiilor cu care le-a binecuvntat Dumnezeu; dac\ rug\ciunea
va fi st\ruitoare, s\vr[irea Sfintei
Liturghii mai deas\ [i cu adnc
duh de smerenie [i stare de pre-

zen]\; dac\ romnul va `n]elege
c\ f\r\ Dumnezeu nu poate realiza nimic frumos, adnc [i adev\rat, atunci Anul Nou, 2012, va fi
un “an binepl\cut Domnului”18,
adic\ un r\stimp de pace, n\dejde, iertare `ntre `nvr\jbi]i, fr\]ietate [i nezdruncinat\ credin]\ `n
Dumnezeu – izvorul a tot binele.
~n duhul acestei a[tept\ri mntuitoare, rog pe Dumnezeu s\
aib\ pe fiecare `n parte [i pe to]i
laolalt\ `n iubirea milostivirii
Sale, s\ ne ocroteasc\ de tot r\ul
[i du[m\nia, s\ ne ajute pentru a
avea cele de trebuin]\ ca hran\,
cas\, loc de munc\ [i ct mai
multe familii binecuvntate cu
copii mul]i, frumo[i [i s\n\to[i `n
mintea [i trupul lor.
Praznicul Na[terii Domnului
cu bucurie sfnt\!
Anul Nou, 2012, cu rod
frumos `n familie, `n Biseric\,
`n ]ar\ [i `n lume!
La mul]i, buni, frumo[i
[i ferici]i ani!
† TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
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Sinaxa stare]ilor [i stare]elor
din Arhiepiscopia Ia[ilor
e 5 decembrie, la Centrul Cultural-Pastoral
„Sfntul Ilie” al M\n\stirii Micl\u[eni au avut
loc lucr\rile Sinaxei stare]ilor [i
stare]elor din Arhiepiscopia Ia[ilor. ~n Biserica „Buna Vestire” a
m\n\stirii a fost oficiat\ Sfnta Liturghie de c\tre IPS P\rinte Mitropolit Teofan, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi.
~n deschiderea `ntrunirii prezidate de IPS Mitropolit Teofan,
acesta a subliniat necesitatea slujirii Sfintei Liturghii `ntr-o ob[te
monahal\: “Activitatea sfintelor
m\n\stiri, de-a lungul unei zile
`ntregi, s\ aib\ izvor de inspiraie
Sfânta Liturghie. Liturghia `nseamn\ adunarea ob[tii parohiale sau
m\n\stire[ti `n jurul Sfântului

P

Potir. Dup\ ce darurile sunt sfinite, preotul slujitor roste[te «Cu
pace s\ ie[im». Astfel lu\m pacea
lui Hristos din Sfânta Liturghie [i
cu ea mergem la ascult\rile din
timpul zilei. Toate ascult\rile le
facem `n numele p\cii dobândite
`n dumnezeiasca Liturghie”, a spus
IPS P\rinte Mitropolit Teofan.
Sinaxa stare]ilor [i stare]elor
din Arhiepiscopia Ia[ilor a adus
`n discu]ie urm\toarele subiecte:
rug\ciunea, via]a de ob[te [i ascultarea – fundamente ale vie]ii
monahale, grija pentru arta bisericeasc\ autentic\ `n m\n\stiri,
propunerile pentru hirotoniile
`ntru ierodiacon [i ieromonah `n
m\n\stiri, informare privind hot\rrea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne nr. 8783
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din luna noiembrie 2011, cu referire la respectarea disciplinei financiar-contabile `n sfintele m\n\stiri, informare privind procedura pentru organizarea inventarierii patrimoniului la sfintele
m\n\stiri [i schituri din Arhiepiscopia Ia[ilor, necesitatea convoc\rii `n sfintele m\n\stiri a
consiliilor duhovnice[ti [i economice, informare cu referire la
reglement\rile privind plec\rile
din m\n\stire a vie]uitorilor a[ez\rilor monahale, informare privind acordarea gratuit\ de mas\
lemnoas\, informare privind reglement\rile legate de acordarea
binecuvnt\rii pentru studiul la
[colile teologice [i neteologice [i
informare privind organizarea
pangarului din sfintele m\n\stiri
[i vnzarea de lumn\ri. 
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri
n perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan a vizitat parohiile: „Cuvioasa Parascheva”, „Sfin]ii
Voievozi” Ro[ca, Curelari [i capela Grupului
{colar „Vasile Pavelcu” din Ia[i; C\ue[ti, „Sfntul
Dumitru” {cheia, Satu Nou, Bcu, Ipatele, Cuza
Vod\, Mironeasa, Brusture], Frunzi[ (Protopopiatul
Ia[i 2); Ursoaia, Avntu, Romne[ti, Totoie[ti, Brle[ti, Erbiceni, Spinoasa, Srca [i B\l]a]i (Protopopiatul Hrl\u); „Sfntul Gheorghe” Lunca, „Na[terea Maicii Domnului” Vi]cani, „Adormirea Maicii
Domnului” C\line[ti, „Na[terea Maicii Domnului”
Str\teni, „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”
Dersca I, „Sfntul Gheorghe” Vl\deni, „Adormirea
Maicii Domnului” Cnde[ti, „Sfntul Nicolae”
Bogza (Protopopiatul Dorohoi); „Sfin]ii Adrian [i
Natalia” M\n\stireni, „Sfnta Cuvioas\ Parascheva” Burla, „Sfin]ii Voievozi” Strahotin, „Sfntul Dumitru” Hulub, „Sfntul Nicolae” Iacobeni, „Sfin]ii
Voievozi” Dngeni, „Adormirea Maicii Domnului”
Br\teni, „Sfntul Dumitru” Bivolari, „Sfnta Treime”
Ci[m\ne[ti, „Sfin]ii Voievozi” Murgu]a, „Adormirea
Maicii Domnului” Aurel Vlaicu, „Sfntul Vasile” Ichimeni, „Sfin]ii Ioachim [i Ana” Dimitrie Cantemir,

~

„Na[terea Maicii Domnului” Bozieni, „Sfin]ii
Voievozi” Moara Jorii, „Sfntul Ilie” Slobozia H\ne[ti, „Sfntul Gheorghe” Sarata Basarab, „Sfntul
Gheorghe” Borolea, „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” Nicolae Iorga, „Na[terea Maicii Domnului”
Sadoveni, „Sfntul Dumitru” Rnghile[ti Deal,
„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena” Bogd\ne[ti,
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” Pom`rla II, „Duminica Tuturor Sfin]ilor” Pom`rla I, „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” Fundu Her]ii, „Na[terea Maicii
Domnului” Poiana, „Sfntul Nicolae” D\mileni,
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” Cristine[ti,
„Sfntul Gheorghe” Cristine[ti, „Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” Ib\ne[ti, „Sfin]ii Arhangheli Mihail
[i Gavriil” Satu Nou, „Sfntul Ilie” Negreni, „Sfnta
Cuvioas\ Parascheva” Ib\neasa, „Sfntul Dumitru”
Dr\gu[eni [i „Sfntul Dumitru” Avram Iancu (Protopopiatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat
m\n\stirile: Micl\u[eni, Sngeap Basaraba (jud.
Ia[i), Png\ra]i, Nechit, Horai]a, Sih\stria, Dur\u,
Petru Vod\ (jud. Neam]); Pop\u]i [i {tiubieni (jud.
Boto[ani). 

Paraclis `nchinat Sf=ntului Ierarh Spiridon, la M\n\stirea Nechit
Credincio[ii din
toate zonele
Moldovei au participat pe 12 decembrie la sfin]irea
Paraclisului
„Sfntul Ierarh
Spiridon”, aflat `n
incinta M\n\stirii
Nechit din jude]ul
Neam]. Trnosirea
a fost s\vr[it\ de
IPS Mitropolit
Teofan, al\turi de
un sobor de
[aizeci de preo]i
[i diaconi.
Arhim. Zenovie
Grigore, stare]ul
M\n\stirii Nechit,
[i-a exprimat
bucuria [i
recuno[tin]a fa]\
de cei prezen]i [i
fa]\ de cei care au
ajutat la ridicarea
noului altar. 
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L\ca[ de `nchin\ciune pentru elevii cu deficien]e de auz
Elevii [i profesorii Grupului
{colar „Vasile Pavelcu” din Ia[i
au participat, pe 21 decembrie,
la sfin]irea Capelei ortodoxe cu
hramul „Izvorul T\m\duirii” [i
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil”, amenajat\ de pr. Gheorghe
Lupu `ntr-o `nc\pere a acestei institu]ii de `nv\]\mnt special.
Capela va deservi nevoilor spirituale ale celor trei sute de elevi
cu deficien]e de auz [i vorbire
care studiaz\ la Grupul {colar
„Vasile Pavelcu” din Ia[i.
La slujba de sfin]ire s\vr[it\
de IPS P\rinte Mitropolit Teofan
au participat conducerea [colii,
profesori [i elevi. La finalul acesteia, pr. Mihai Prodan, inspector
eparhial `n cadrul Sectorului de
Asisten]\ social\ [i medical\
„Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a amintit c\, `n urm\ cu cincisprezece ani, a fost oficiat\ la
Grupul {colar „Vasile Pavelcu”
prima Liturghie transpus\ `n limbajul mimico-gestual din Arhiepis copia Ia[ilor. “~ncepând cu
anul 1999 s-a intensificat activitatea religioas\ pentru persoa nele cu deficien\ de auz [i vorbire. ~n anii din urm\, copiii erau
spovedii `n cabinetul de religie,

iar Sfânta ~mp\rt\[anie era primit\ `n bisericile din preajma [colii.
Oda t\ cu amenajarea aces tui
l\ca[ [i cu hirotonia p\rintelui
Gheorghe Lupu, s-au creat condi-

iile cele mai bune pentru activit\ile spirituale, Sfânta Liturghie
putând fi oficiat\ acum `n incinta acestei [coli”, a spus pr. inspector Mihai Prodan. 

Binecuv=ntare arhiereasc\ `n Parohia Dragomire[ti
Pe 6 noiembrie,
PS Episcop-Vicar
Calinic Boto[\neanul
a sfin]it Paraclisul
cu hramurile „Sfntul
Vasile cel Mare” [i
„Sfin]ii 40 de Mucenici”
al Parohiei Dragomire[ti, Protopopiatul Piatra
Neam]. Sfntul l\ca[
din lemn a fost ridicat
anul acesta pentru
oficierea sfintelor slujbe
pe timp de iarn\.
Cu acest prilej, pr. paroh
Mihai Meraru a fost hirotesit iconom, iar cei
care au ajutat la ridicarea bisericii au primit
distinc]ii de vrednicie. 
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Vizita pastoral\ a Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei la Baden-Baden
Cu prilejul hramului Capelei
„Sfntul Arhanghel Mihail” din
Baden-Baden [i `n contextul festiv al `mplinirii a 145 de ani de
cnd a fost sfin]it acest l\ca[, `ntre
4 [i 6 noiembrie, IPS P\rinte Mitropolit Teofan a efectuat o vizit\
pastoral\ `n ora[ul Baden-Baden
din Germania. Capela a fost construit\ `ntre anii 1863 [i 1866 de
Mihail Sturdza, domn al Moldovei,
[i a fost pus\ sub jurisdic]ia Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
Pe 4 noiembrie, IPS Teofan a
fost primit oficial `n Prim\ria
Baden-Baden de autorit\]ile locale, de membri ai comunit\]ii
locale [i de familia Sturdza. Aici,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a semnat `n Cartea de Aur a
ora[ului. Ca semn al recuno[tin]ei
pentru p\strarea cu fidelitate a
testamentului domnitorului [i
grija manifestat\ pentru capel\,
“loc al românismului [i al Ortodoxiei române[ti”, IPS Teofan a
oferit primarului general Wolfgang Gerstner [i fostului primar,
Kurt Liebenstein, distinc]ia „Crucea Moldav\”.
Pe 5 noiembrie, IPS Teofan [i
IPS Serafim, Mitropolitul ortodox
romn al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord, au oficiat Parastasul pentru cei dou\zeci [i opt
de solda]i romni care [i-au dat
via]a `n Primul R\zboi Mondial,

`nmormnta]i `n Cimitirul Eroilor
din suburbia Niederbhl a ora[ului Rastatt. Ca urmare a ini]iativei
p\rintelui Bogdan Stavarachi, superiorul Capelei Stourdza, cimitirul a fost reamenajat, fiecare dintre solda]ii romni `nmormnta]i
aici avnd pe mormnt o cruce.
Duminic\ diminea]a, pe 6 noiembrie, Sfnta Liturghie a fost s\v=r[it\ de IPS Teofan, IPS Serafim
[i IPS Iosif, Mitropolitul ortodox
romn al Europei Occidentale [i
Meridionale, al\turi de un sobor
de preo]i [i diaconi. La aceasta au
participat foarte mul]i credincio[i,
vrednicii urma[i ai domnitorului,
personalul diplomatic al Romniei,
Germaniei [i Republicii Moldova
la Strasbourg, preo]i slujitori `n Germania [i autorit\]i locale.

La finalul Sfintei Liturghii,
Prin]ul Dimitrie Sturdza a primit
din partea Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, distinc]ia „Crucea
Patriarhal\”, pentru contribu]ia pe
care a avut-o la p\strarea acestei
capele, iar Prin]ului {tefan Ferdinand Sturdza i s-a oferit distinc]ia „Crucea Moldav\”. P\rintele Bogdan Stavarachi, superiorul capelei de la Baden-Baden,
a fost hirotesit iconom stavrofor,
iar cei care sus]in activitatea capelei au primit distinc]ia de vrednicie „{tefan cel Mare [i Sfnt”.
Programul liturgic s-a `ncheiat
cu Parastasul pentru ctitorii capelei, `nmormnta]i `n cripta sfntului l\ca[, [i cu dezvelirea bustului
domnitorului Mihail Sturdza. 
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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.
Modific\ri `n Regulamentul de administrare
a Fondului Eparhial “P\storul cel Bun”
~n aceste vremuri dificile din
punct de vedere economic, Fondul preo]esc de solidaritate „P\storul cel Bun” al Arhiepiscopiei
Ia[ilor ofer\ sprijin parohiilor s\race [i preo]ilor afla]i `n dificultate sau familiilor acestora. Pe
7 decembrie, {edin]a de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i
a aprobat modificarea Regulamentului de administrare a Fondului
Eparhial „P\storul cel Bun”, aceasta viznd, `n special, ajutorul financiar pentru familia preotului
cu mul]i copii.
De exemplu, pentru na[terea
celui de-al cincilea copil, `n
cazul preotului slujitor `ntr-o
parohie s\rac\ (de categoria a
III-a, urban sau rural), acest ajutor
poate ajunge la 900 lei, familia
preotului slujitor `ntr-o parohie
de gradul II poate primi pentru
na[terea celui de-al cincilea copil 700 lei, iar ajutorul pentru familia preotului dintr-o parohie
de gradul I va fi de 600 lei. Pentru fiecare copil n\scut dup\ cel
de-al cincilea, se adaug\ 100 lei.
Familia preotului este sus]inut\ financiar `nc\ de la na[terea
primului copil, aceasta primind:
500 lei (parohie de gradul III),
300 lei (parohie de gradul II) [i
200 lei (parohie de gradul I).
~n aceea[i {edin]\ de Permanen]\ s-a hot\rt acordarea de
ajutoare financiare anuale `n
urm\toarele cazuri:

¯ pentru parohii de categoriile I [i II, familia preotului care
are `n `ntre]inere cel pu]in trei
copii va primi 150 lei/copil/an;
¯ pentru parohii de categoria a III-a, familia preotului care

are `n `ntre]inere unul-doi copii
va primi 120 lei/copil/an;
¯ pentru parohii de categoria a III-a, familia preotului care
are `n `ntre]inere cel pu]in trei
copii va primi 200 lei/copil/an.
~n continuare, pe lng\ ace[tia,
mai pot beneficia de sprijin financiar [i material din Fondul Eparhial „P\storul cel Bun”:

¯ parohiile s\race (de categoria a III-a);
¯ cazurile medicale grave
survenite `n familia preotului
(so]ie [i copii), care presupun interven]ia de urgen]\ (interven]ii
chirurgicale, transport, tratament,
alte cheltuieli);
¯ cazurile medicale, prin acoperirea cheltuielilor pentru serviciile medicale/asigurarea medical\, pentru clerici care nu au asigurare medical\;
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¯ preo]ii pensionari;
¯ preo]ii sau preotesele v\duvi;
¯ urma[ul de drept, `n caz
de deces `n familia preotului;
¯ cazurile sociale `n familiile preo]ilor;
¯ preo]ii [i diaconii care se
afl\ la studii, pentru achitarea taxelor de [colarizare.
Fondul Eparhial „P\storul cel
Bun” sus]ine lucrarea diaconic\
a Bisericii din urm\toarele surse
financiare: Fondul eparhial provenit de la parohiile de categoriile I [i II, urban [i rural; contribu]ia
Centrului Eparhial Ia[i; contribu]ia benevol\ a preo]ilor din Arhiepiscopia Ia[ilor; fondul de material lemnos (pentru construc]ii
[i/sau `nc\lzire), disponibil la nivelul ocoalelor silvice ale Arhiepiscopiei Ia[ilor; dona]iile persoanelor fizice [i juridice. 

documente |

Ajutoare financiare
pentru biserici
Pe 10 noiembrie, `n {edin]a
de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i a fost aprobat\ acordarea a dou\ ajutoare financiare,
`n valoare total\ de 8.000 lei,
pentru dou\ parohii din Protopopiatele Ia[i II [i S\veni, `n vederea continu\rii lucr\rilor de
tencuieli interioare la biserica
parohial\, respectiv pentru continuarea lucr\rilor de construire
a casei parohiale.

Alte unsprezece unit\]i de
cult cu posibilit\]i materiale reduse din Arhiepiscopia Ia[ilor
vor primi, prin decizia {edin]ei
de Permanen]\ a Consiliului
Eparhial Ia[i de pe 24 noiembrie, ajutoare financiare `n valoare total\ de 55.000 lei. Banii
vor fi folosi]i pentru continuarea
lucr\rilor de construc]ie, de pictur\ sau de alt\ natur\ din aceste parohii. De asemenea, a fost
aprobat\ suplimentarea cu suma
de 6.000 lei a bugetului alocat
pentru sprijinirea parohiilor cu
posibilit\]i materiale reduse, ca-

re au lucr\ri de construc]ie sau
de restaurare.
~n [edin]a de pe 15 decembrie, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat acordarea de
ajutoare financiare pentru patru
biserici, `n valoare total\ de
12.000 lei. Ace[ti bani vor fi folosi]i `n vederea achit\rii datoriilor pentru lucr\rile de construc]ie sau de pictur\ efectuate
la biserica parohial\, dar [i ca o
`ncurajare financiar\ pentru continuarea lor. 

Material lemnos pentru unit\]ile de cult
Patru parohii [i dou\ a[ez\minte monahale vor primi 165 mc
material lemnos, din care 125 mc
lemn de foc [i 40 mc lemn procesat (cherestea). Decizia a fost
luat\ `n {edin]a de Permanen]\
a Consiliului Eparhial Ia[i de pe
10 noiembrie, lemnul fiind acordat cu titlu gratuit pentru anul
2011. Materialul lemnos, `n valoare de 28.500 lei, va fi exploatat de Ocolul Silvic Bise ricesc Neam], care va suporta
cheltuielile.
Pe 24 noiembrie, {edin]a de
Permanen]\ a aprobat acordarea cu titlu gratuit, pentru anul
2011, a cantit\]ii de 17 mc material lemnos, pentru dou\ uni-

t\]i de cult, `n vederea `nc\lzirii
spa]iilor de cazare pe timp de
iarn\ sau pentru a continua lucr\rile de construc]ie la obiectivele biserice[ti.
~n {edin]a de Permanen]\ de
pe 7 decembrie a fost avizat\
pozitiv acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2012, a cantit\]ii de 6.380 mc de lemn, din
care 1.085 mc lemn de lucru [i
5.295 mc lemn de foc, pentru
61 unit\]i de cult. Materialul
lemnos acordat celor 39 de
m\n\stiri [i 23 de schituri este
`n valoare de 741.400 lei. Cheltuielile de exploatare vor fi suportate de Ocoalele Silvice Biserice[ti Ia[i [i Neam]. 

Au fost aprobate rezultatele examenului
de capacitate preo]easc\
La examenul de capacitate
preo]easc\, desf\[urat pe 8-9 decembrie, s-au prezentat 59 de
candida]i, dar au promovat doar
48, dintre care patru sunt titulari `n `nv\]\mnt, iar un candidat este `ncadrat `n administra]ia bisericeasc\.
~n {edin]a de Permanen]\ a
Consiliului Eparhial Ia[i de pe

15 decembrie, IPS Mitropolit
Teofan a aprobat rezultatele examenului de capacitate preo]easc\ organizat de Arhiepiscopia
Ia[ilor `n sesiunea decembrie
2011, urmnd ca hirotonia [i
nu mirea candida]ilor care au
optat pentru o parohie s\ fie
f\cut\ `n m\sura `n care vor fi
disponibile contribu]ii b\ne[ti
de la bugetul statului. 

Noi hirotonii `n
Arhiepiscopia
Ia[ilor
~n perioada noiembrie-decembrie 2011, `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 pe
urm\torii: Ababei Ionel, hirotonit pe 6 noiembrie `ntru diacon [i pe 27 noiembrie `ntru
preot pentru Parohia Ver[e[ti,
Protopopiatul Piatra Neam];
Aro[oaie Alin Constantin, hirotonit pe 13 noiembrie `ntru
diacon [i pe 4 decembrie `ntru
preot pentru Parohia Baranca,
Protopopiatul Dorohoi; arhid.
Gabriel N\stase (foto), hirotonit pe 25 de cem brie `ntru
preot pentru Parohia „~n\l]area Domnului” CUG, Protopopiatul Ia[i 2. 
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~nfiin]area Sectorului de Control financiar [i audit intern
Centrul Eparhial Ia[i desf\[oar\ constant activit\]i de control financiar [i audit pe plan intern, prin verificarea financiar\
[i de gestiune a parohiilor [i m\n\stirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Ia[ilor. ~ntruct activit\]ile
de control [i audit sunt ample,
implicnd mai mul]i profesioni[ti [i proceduri (norme) privind modul de desf\[urare a activit\]ii de verificare pn\ la `ntocmirea procesului-verbal de
control [i urm\rirea ducerii la
`ndeplinire a m\surilor, Perma-

nen]a Centrului Eparhial Ia[i a
decis, `n [edin]a sa de pe 7 decembrie, aprobarea `nfiin]\rii Sectorului de Control financiar [i
audit intern `n cadrul Centrului
Eparhial Ia[i, `ncepnd cu 1 ianuarie 2012. Aceast\ decizie este
`n acord cu hot\rrea Sfntului
Sinod nr. 3781/2009, care prevede c\ „la nivelul fiec\rei unit\]i biserice[ti se va respecta
obliga]ia legal\ [i statutar\ de a
se institui un organism de control (audit) aflat `n directa subordonare a ierarhilor”, [i cu celelalte

Opera]iuni de personal
la nivelul Arhiepiscopiei
Ia[ilor `n lunile
noiembrie [i decembrie 2011
~n luna noiembrie 2011, Sectorul Administrativ-Bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor
a efectuat 71 de opera]iuni de personal,
dup\ cum urmeaz\: 20 la Centrul Eparhial
Ia[i, 14 `n cadrul protopopiatelor [i 37 la
m\n\stiri. Dintre acestea, 24 au fost `ncadr\ri [i numiri, 15 `ncet\ri ale contractelor
de munc\, 4 concedieri, 8 suspend\ri, 6 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de
cre[tere a copilului [i 14 modific\ri ale raporturilor de munc\.
~n luna decembrie 2011, au fost efectuate
87 de opera]iuni de personal, dup\ cum urmeaz\: 44 la Centrul Eparhial Ia[i, 33 `n cadrul protopopiatelor [i 10 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 32 au fost `ncadr\ri [i numiri, 14 `ncet\ri ale contractelor de munc\,
2 concedieri, 8 suspend\ri, 4 reveniri la locul de munc\ dup\ concediul de cre[tere a
copilului, 1 transfer [i 26 modific\ri ale raporturilor de munc\.
Aceste date se refer\ la opera]iunile de
personal din cadrul Centrului Eparhial Ia[i
aprobate `n Permanen]a Consiliului Eparhial
Ia[i, `n acestea fiind incluse [i datele referitoare la salaria]ii Spitalului „Providen]a” din
Ia[i, Libr\riilor Mitropolitane, Centrului Cultural-Social Micl\u[eni, precum [i la protopopiate [i m\n\stiri. Aceast\ situa]ie nu
include opera]iunile de personal efectuate
la ocoalele silvice. 

legi biserice[ti privind controlul
financiar preventiv [i controlul financiar intern.
Acest sector va fi compus din
dou\ servicii: Serviciul Control
financiar intern [i Serviciul Audit
intern. Serviciul Control financiar intern va fi corpul de revizie
a activit\]ii desf\[urate de parohii [i m\n\stiri, iar Serviciul Audit
intern va fi format din trei auditori interni, ce vor desf\[ura misiuni de audit privind activit\]ile
Centrului Eparhial [i ale protopopiatelor. 

Regulamentul privind controlul
v=nz\rii de lum=n\ri la parohii
~n [edin]a de pe 10 noiembrie, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat Regulamentul privind
vnzarea [i controlul vnz\rii lumn\rilor `n cadrul
Arhiepiscopiei Ia[ilor. Acesta prevede: pre]urile practicate la vnzarea de lumn\ri [i la achizi]ia de capete de lum=n\ri; discounturile acordate la achizi]ia
de lumn\ri; cantit\]ile obligatorii pe care protopopiatele trebuie s\ le aib\ `n stoc; organizarea activit\]ii la nivelul fabricii de lumn\ri; m\suri tranzitorii; prevederi privind controlul de lumn\ri.
Regulamentul stabile[te atribu]iile protopopilor privind controlul lumn\rilor, informa]ii pentru preo]ii
r\spunz\tori de pangarele parohiilor privind rnduiala vnz\rii lumn\rilor, dar [i sanc]iuni pentru cei care
`ncalc\ prevederile stipulate `n acest regulament. 

Alte hot\r=ri ale Consiliului Eparhial
~n [edin]a de pe 15 decembrie, Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a aprobat proiectele de buget
pentru exerci]iul financiar al anului 2012 pentru protopopiatele Arhiepiscopiei Ia[ilor, parohiile [i m\n\stirile arondate acestora.
De asemenea, ca urmare a recomand\rilor f\cute de auditorul statutar asupra situa]iilor financiare
anuale `ntocmite la 31 decembrie 2010, referitoare
la necesitatea separ\rii imobiliz\rilor, veniturilor [i
cheltuielilor pe feluri de activit\]i, respectiv activit\]i f\r\ scop patrimonial [i activit\]i economice, a fost aprobat\ clasificarea activit\]ilor din
cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei – Centrul
Eparhial Ia[i. 
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“Na[terea lui Hristos – vremea bucuriei”
Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Ro mâni
(ASCOR) — filiala Ia[i a
organizat `n Postul Na[terii
Domnului seria de conferin]e „Na[terea lui Hristos —
vremea bucuriei”.
e 17 noiembrie, invitatul
tinerilor ascoreni a fost
protos. Melchisedec Ungureanu, stare]ul M\n\stirii Lup[a din jude]ul Alba, care
a ]inut prelegerea „Curajul sfnt
la `nceput de drum”. Acesta a vorbit despre caracterul paradoxal al
tr\irii duhovnice[ti: “Lucrarea
duhovniceasc\ a rug\ciunii ne
scoate din biologia noastr\. Rug\ciunea este un lucru foarte u[or.
Dac\ omul se adreseaz\ simplu
lui Dumnezeu, El este de fa\ [i
ascult\ rug\ ciunea celui ce o
`nal\. Omul din zilele noastre nu
se mai roag\ pentru c\ nu-L cunoa[te pe Dumnezeu”. Orice `nceput de drum trebuie s\ fie prin
rug\ciune, c\ci “rug\ciunea este
o lucrare `n care omul tr\ie[te cu
harul lui Dumnezeu”, a spus protos.
Melchisedec Ungureanu (foto 1).
Seria conferin]elor intitulate
„Na[terea lui Hristos – vremea
bucuriei” a continuat, pe 18 noiembrie, cu prelegerea „Bucuria
vie]ii”, sus]inut\ de IPS Serafim,
Mitropolitul ortodox romn al
Germaniei, Europei Centrale [i
de Nord (foto 2).
~n deschiderea conferin]ei, IPS Mitropolit Serafim a accentuat bog\]ia de sensuri duhovnice[ti ale
`ndemnului Mntuitorului Iisus
Hristos dup\ ~nvierea Sa: “Bucurai-v\!”, afirmnd c\ “starea natural\, normal\, a omului credincios
este bucuria”. P\rintele mitropolit
a argumentat aceasta cu mai multe
citate ale sfin]ilor Bisericii noastre,
care fac referire la bucurie, “esena Evangheliilor [i a vieii cre[tine”.
~n Sala „Dr. Iustin Moisescu” a
Centrului Eparhial, tinerii din ASCOR

P
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Ia[i au organizat, pe 1 decembrie,
conferin]a „Marea Unire… Cine
suntem?!”, dedicat\ Zilei Na]ionale a Romniei. La conferin]\ au
fost invita]i acad. Alexandru Zub
(foto 3), cercet\tor `n cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Ia[i, [i pr. prof. dr. Ion Vicovan (foto 4), prodecanul Facult\ ]ii de Teologie Ortodox\
„Du mi tru St\ niloae” din Ia[i.
Acad. Alexandru Zub a explicat
celor prezen]i c\ unirea, la orice
popor, “reprezint\ unitatea etnocultural\ mai `ntâi, unitatea statal\, politic\, dar mai ales unitatea
moral\, care ar trebui s\ ne pre-

ocupe mereu”. “Ast\zi, mai mult
ca oricând, e nevoie s\ punem o
anumit\ ordine `n gândire, s\ `nelegem situaia noastr\ ca indivizi
[i ca unit\i etno-culturale”, a spus
acad. Alexandru Zub.
A urmat alocu]iunea pr. prof.
dr. Ion Vicovan, care a eviden]iat
contribu]ia pe care Biserica a
avut-o `n p\strarea [i cultivarea
limbii romne [i rolul deosebit de
la evenimentul de acum 93 de
ani, cnd a avut loc Marea Unire
a romnilor: “Ziua de pomenire a
Sfântului Andrei [i Ziua Naional\
a României exprim\ relaia real\ [i
fericit\ dintre Biseric\ [i ar\. […] 
www.mmb.ro | 13

| conferin]e
 P\strarea dreptei credine a fost
un element foarte important `n p\strarea unit\ii românilor. Biserica
a avut iniiativa evenimentelor care
au precedat anul 1918”.
O nou\ `ntlnire din seria conferin]elor „Na[terea lui Hristos –
vremea bucuriei” a avut loc pe
6 decembrie, `n cadrul c\reia protos. Hrisostom R\d\[anu (foto 5),
consilier al Sectorului ~nv\]\mnt
[i activit\]i cu tineretul al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a rostit prelegerea „Cr\ciunul [i rostul vie]ii
noastre”.
Invitatul a explicat sensul duhovnicesc al cuvntului „rost”,
ar\ tnd c\, adeseori, “noi con fund\m a[tept\rile noastre, previziunile noastre cu `nsu[i rostul
nostru”. Protos. Hrisostom R\d\[anu a vorbit apoi tinerilor despre
leg\tura dintre Na[terea Domnului [i Pa[ti, pornind de la modul `n care cele dou\ scene sunt
reprezentate `n iconografia Bisericii noastre. ~n ultima parte a
conferin]ei, invitatul a ar\tat c\
rostul vie]ii omului este s\ guste
din ~ntruparea Domnului, adic\
s\ se `mp\rt\[easc\ cu Trupul [i
Sngele Lui.
Pe 8 decembrie, prof. dr. Nicu
Gavrilu]\ (foto 6), decanul Facult\]ii de Filosofie [i {tiin]e
Social-Politice a Universit\]ii „A.
I. Cuza” din Ia[i, [i diac. asist. dr.
Sorin Adrian Mihalache, de la
Facultatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, au
sus]inut conferin]a „Cr\ciunul `n
perspectiva antropologului [i a
sociologului”.
Prof. dr. Nicu Gavrilu]\ a prezentat cteva considera]ii legate
de s\rb\toarea Na[terii Domnului din perspectiva sociologului [i
a antropologului, punnd accent
pe simbolismul religios al Copilului Hristos, cultura popular\ [i
tradi]iile romne[ti din perioada
Cr\ciunului, reprezentarea lui social\ [i desacralizarea acestei s\rb\tori `mp\r\te[ti.
~n alocu]iunea sa, diac. asist.
dr. Sorin Adrian Mihalache (foto 7)
a f\cut cteva reflec]ii la modul `n
care recepteaz\ teologia schimbarea
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cadrelor culturale [i simbolice:
“Ra por tu rile noastre cu lumea,
cu semenii [i cu Dumnezeu sunt
foarte mult afectate de mutaii
profunde care se petrec `n spaiul vieii noastre. [...] Lumea ne
cere sistematic s\ ie[im `n afara
noastr\, s\ judec\m gusturi, simboluri, oferte de toate felurile,
culori, imagini [.a. Toat\ munca
ne exteriorizeaz\ permanent [i
nu avem o interioritate la care
lucr\m”.
Seria conferin]elor ASCOR,
derulate sub genericul „Na[terea
lui Hristos – vremea bucuriei”, s-a
`ncheiat, pe 13 decembrie, cu
prelegerea „Att de mult a iubit
Dumnezeu lumea...”, a pr. conf.
dr. Constantin Necula (foto 8) de
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la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna” a Universit\]ii „Lucian Blaga” din Sibiu.
“Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, `ncât Dumnezeu-Tat\l I-a
`ng\duit Fiului s\ intre `n mijlocul
nostru asumând viaa noastr\,
pentru a deveni viaa noastr\”, a
afirmat p\rintele profesor Necula, invitnd apoi auditoriul la
`mplinirea cuvintelor prin fapte:
“Exist\ o bucurie rostit\ [i una
nerostit\ `n raport cu s\rb\toarea
Cr\ciunului. Cea rostit\ se afl\ `n
colinde, `n Liturghie. Cea nerostit\ s\ `nv\ai s\ o rostii `n fapte:
s\ d\ruii, s\ iertai, s\ `mplinii
Evanghelia lui Hristos. A ierta este
darul pe care Hristos ni l-a `ng\duit. Trebuie s\ propov\duim
evanghelia iert\rii”. 

conferin]e |

“Explor\ri `n tradi]ia biblic\ rom=neasc\ [i european\”
La sediul Filialei din Ia[i a Academiei Romne s-a desf\[urat, `n
zilele de 4 [i 5 noiembrie, Simpozionul Na]ional „Explor\ri `n tradi]ia biblic\ romneasc\ [i european\”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae
Dacoromanorum” al Universit\]ii
„A. I. Cuza” din Ia[i, `n colaborare cu Institutul de Filologie Romn\ „A. Philippide” din Ia[i [i
cu Asocia]ia de Filologie [i Hermeneutic\ Biblic\ din Romnia.
Cei aproximativ treizeci de
speciali[ti `n studii biblice din diferite centre universitare din ]ar\
au dezb\tut variate aspecte ale
unui domeniu mai pu]in cercetat
– cel al tradi]iei biblice romne[ti,
organizatorii propunndu-[i ca lucr\rile simpozionului “s\ ofere un
cadru de dezbatere multidisciplinar\

[i interdisciplinar\ `n jurul problematicii complexe a edit\rii, traducerii [i interpret\rii, circulaiei
[i recept\rii textelor sacre `n limba
român\”. Lucr\rile prezentate au

abordat specificul problematicilor din punct de vedere filologic,
traductologic, al hermeneuticii biblice [i al istoriei recept\rii textelor sacre. 

Conferin]a Na]ional\ “Text [i discurs religios”
Pe 10-12 noiembrie, Conferin]a Na]ional\ „Text [i discurs religios”, organizat\ pentru al patrulea an consecutiv la Universitatea „A. I. Cuza” din Ia[i, a reunit
`n dialog academicieni, cercet\tori, profesori universitari, teologi
[i un larg auditoriu. Evenimentul
a fost organizat de Asocia]ia Cultural\ „Text [i discurs religios”, `n
parteneriat cu Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i cu Dieceza
Romano-Catolic\ de Ia[i.
~n cuvntul de `ntmpinare
rostit `n deschiderea conferin]ei,
IPS Mitropolit Teofan a vorbit despre rolul cuvntului [i al t\cerii
`n discursul religios: “Cuvânt sau
t\cere, cuvânt [i t\cere? ~n cele
din urm\, nici cuvântul, nici t\cerea nu au valoare `n sine. Cuvântul `n sine poate deveni vorb\rie,
precum [i t\cerea `n sine se poate
transforma `n agitaie l\untric\,
nem\rturisit\ `n exterior. Exist\ un
om care tr\ie[te zeci de mii de
cuvinte folositoare [i i se socote[te lui ca t\cere, dar este altul care
gr\ie[te un singur cuvânt `n de[ert [i i se socote[te ca [i cum ar

fi c\lcat `n picioare toate `nv\\turile Evangheliei. Cine tace când
este bine s\ tac\ [i cine gl\suie[te
când este bine s\ gl\suiasc\, acela a descoperit calea c\tre Dumnezeu [i drumul c\tre sine”.
~n cadrul academic al celor trei
sec]iuni, „Traducerea textului sacru”,

„Retorica discursului religios” [i
„Literatura [i sacrul”, au fost abordate subiecte de interes din domeniile lingvisticii [i filologiei, teologiei [i filosofiei, istoriei [i artei,
care intereseaz\ comunitatea [tiin]ific\ [i `ntreaga societate, att sub
aspect [tiin]ific, ct [i din punct
de vedere moral-spiritual. 
www.mmb.ro | 15

| educa]ie

A doua edi]ie a conferin]ei “Ai copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”
Funda]ia „Varlaam Mitropolitul”, aflat\ sub patronajul spiritual
al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, a organizat, pe 26 noiembrie, `n parteneriat cu Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului
[i Sportului [i Asocia]ia P\rin]ilor
Iste]i, cea de a doua edi]ie a conferin]ei „Ai copil. ~nva]\ s\ fii
p\rinte!”. La eveniment au fost
prezen]i circa patru sute de actuali sau viitori p\rin]i, dornici s\
afle de la speciali[ti `n comunicare interpersonal\, psihologi
[i nutri]ioni[ti cum s\ aib\ o
rela]ie ct mai s\n\toas\ [i armonioas\ cu copiii lor. Acest proiect

[i-a propus o abordare nou\ [i
continu\ a educa]iei copiilor,
prin solu]ii care s\ integreze toate
cele trei dimensiuni esen]iale
umane: mentale, emo]ionale [i
spirituale.
Conferin]a a fost deschis\ de
prof. univ. dr. Pavel Chiril\, directorul Centrului Medical „Naturalia”, care a subliniat importan]a unei alimenta]ii corecte a
copiilor, ct mai natural\ posibil.
Cristina Negu], senior trainer [i
consultant cu experien]\ `n problematica comunic\rii `n beneficiul copiilor, a vorbit despre importan]a dialogului p\rinte-copil,

“Semin]ele credin]ei”
[i-a desemnat c=[tig\torii
Dintre zecile de proiecte
aplicate pentru concursul „Semin]ele credin]ei”, Sectorul ~nv\]\mnt [i activit\]i cu tineretul, din cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, a selectat un
num\r de 15, ce vizeaz\ sprijinirea ini]iativelor educa]ionale
dedicate orei de religie `n [colile
de pe cuprinsul Arhiepiscopiei

Ia[ilor. Prin intermediul acestui
program, cinci proiecte din fiecare jude] al Arhiepiscopiei Ia[ilor (Ia[i, Boto[ani [i Neam])
depuse de profesorii de religie
vor beneficia de un sprijin de
500 lei din partea Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei. Con cursul „Semin]ele credin]ei” [i-a
propus s\ `ncurajeze profesorii
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`n cadrul expunerii intitulate „S\
ne ascult\m, pe noi `n[ine [i
copiii... dincolo de a ne auzi”.
Despre „Efectele vie]ii p\rin]ilor
`n modelarea vie]ii copiilor” le-a
vorbit celor prezen]i diac. dr.
Sorin Adrian Mihalache, `n timp
ce psihologul Monica Reu, trainer
specializat `n comunicare nonviolent\, a explicat p\rin]ilor ce presupune „Educa]ia f\r\ pedepse [i
f\r\ recompense”.
~n paralel cu sesiunea de comunic\ri, au fost organizate [i activit\]i pentru copiii participan]ilor la conferin]\. 
de religie, precum [i elevii care
particip\ la orele de religie, s\ se
implice `n proiecte menite s\
promoveze valorile credin]ei
cre[tine, s\ `nt\reasc\ statutul
orei de religie `n [coala romneasc\, s\ impulsioneze dimensiunea m\rturisitoare a orei de
religie, s\ `ncurajeze un spirit de
competitivitate viu [i deschis
spre alteritate, s\ aib\ o dimensiune religioas\, educa]ional\,
social\, artistic\, ecologic\, cultural\, sportiv\ [i civic\. 

cultur\ |

Expozi]ii muzeale
`n turnurile de col]
ale M\n\stirii Golia
Asocia]ia „Centrul de Promovare
Turistic\” Ia[i, `n parteneriat cu Consiliul Jude]ean Ia[i [i cu sus]inerea financiar\ a Administra]iei Fondului
Cultural Na]ional, `n calitate de autoritate finan]atoare, a lansat, pe 29 noiembrie, proiectul „Expozi]ii muzeale
`n turnurile de col] ale M\n\stirii
Golia din Ia[i”, `n cadrul c\ruia publicul vizitator a putut cunoa[te istoria celor dou\ turnuri de col] ale M\n\stirii Golia.
~n „turnul spiritualit\]ii” (situat la
nord-est), vizitatorii au g\sit chilia c\lug\rului, cu obiecte religioase [i de
cult, `n timp ce „turnul culturii populare” (situat la sud-est) le-a dezv\luit
istoria portului popular moldovenesc,
cu obiectele populare [i me[te[ug\re[ti tradi]ionale. Obiectele expuse
au fost achizi]ionate de la me[teri
populari din jude]ul Ia[i, dar [i din
alte jude]e ale Moldovei. 

Spectacol dedicat minorit\]ilor na]ionale, la Ia[i
Obiceiurile [i tradi]iile mai
multor minorit\]i din jude]ul Ia[i
au fost prezentate publicului, pe
17 decembrie, `n Sala „Dr. Iustin
Moisescu” a Centrului Eparhial
Ia[i. Spectacolul de tradi]ii [i obiceiuri a fost organizat pentru prima dat\ la Ia[i. Participan]ii, copii [i tineri apar]innd comunit\-

]ilor de armeni, ru[i-lipoveni, ucraineni (foto) [i romi, au `ncercat s\
arate prin cntec, vestimenta]ie [i
dans cteva dintre tradi]iile specifice perioadei Na[terii Domnului.
~n deschiderea spectacolului
„Cr\ciunul de la noi”, etnograful
Angela Olariu a f\cut o sintez\ a

tradi]iilor [i obiceiurilor romnilor [i ale altor comunit\]i minoritare. Comunitatea ru[ilor-lipoveni
a prezentat un moment artistic,
iar corul ASCOR – filiala Ia[i a
sus]inut un concert de colinde
romne[ti din Moldova. Istoria
romilor a fost expus\ de Margareta Her]anu, reprezentanta comunit\]ilor rome, iar grupul de
copii romi din Podu Iloaiei a interpretat cteva colinde. Tinerii
din comunitatea armean\ din Ia[i
au prezentat un dans specific perioadei Cr\ciunului, dup\ care
cei din comunitatea de romi din
Trgu Frumos au prezentat un
spectacol de obiceiuri [i tradi]ii
specifice perioadei Anului Nou.
Parohia Pietri[ – Dolhe[ti, Protopopiatul Ia[i 2, a fost reprezentat\ de un grup artistic care a interpretat colinde romne[ti, avnd o
linie melodic\ specific\ minorit\]ii rome. La final, tinerii comunit\]ii ucrainene din Ia[i au intonat
trei colinde. 
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| concerte de Cr\ciun

“Hristos Se na[te,
sl\vi]i-L!”
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a organizat, pe 18 decembrie, concertul de colinde „Hristos
Se na[te, sl\vi]i-L!”. Sala de la
Centrul de Conferin]e „Providen-

]a”, cu o capacitate de aproximativ o mie de locuri, a devenit ne`nc\p\toare pentru ie[enii iubitori de tradi]ii [i de cnt sfnt de
Cr\ciun.
Concertul de colinde tradi]ionale, religioase [i populare din
acest an a fost sus]inut de corurile
„Altarul”, al Catedralei Mitropoli-

tane din Ia[i, corul reunit al M\n\stirilor Copou [i Frumoasa, din
Ia[i, Grupul psaltic „Cuviosul Rafail de la Agapia”, al M\n\stirii
Agapia, Corul „Sih\stria Carpa]ilor”, al M\n\stirii Sih\stria Neam],
Corul „Sfntul Iosif”, al M\n\stirii
Varatic, Corul „Justiniada”, al M\n\stirii Paltin, [i Corul „Apostolii”,
al protopopiatelor Ia[i 1 [i 2. 

Sear\ de colinde la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i
Pe 15 decembrie, la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” a Universit\]ii „A. I.
Cuza” din Ia[i a avut loc o sear\
de colinde. ~n prezen]a IPS P\rinte Mitropolit Teofan, a profesorilor care predau `n aceast\ facultate [i a studen]ilor, au concertat Corul „Mitropolitul Iosif Naniescu”, dirijat de arhid. Gabriel
Nastas\, [i Corul „Theologus”,
dirijat de pr. lect. dr. Alex\ndrel
Barnea. Un grup de studen]i ai
facult\]ii a prezentat piesa „Departe”, de drd. Andrei Atudori. 
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concerte de Cr\ciun |

A treia edi]ie a Procesiunii
“Bucuria colindelor”
Pe 15 decembrie a avut loc la Ia[i a treia edi]ie a
Procesiunii „Bucuria colindelor”, eveniment organizat de ASCOR Ia[i. Scopul evenimentului a fost
de a aduna un num\r ct mai mare de tineri pentru
a cnta `mpreun\ colinde cunoscute [i a sim]i mai

intens bucuria Na[terii Domnului. ASCOR – filiala
Ia[i a `mp\r]it trec\torilor aproximativ trei sute de
stele tradi]ionale, implicndu-i pe ace[tia `n frumoasa tradi]ie a mersului cu steaua `n c\utarea
Pruncului Hristos.
Traseul procesiunii a fost urm\torul: Universitatea „A. I. Cuza” din Ia[i – Pia]a Unirii – bulevardul {tefan cel Mare [i Sfnt – Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i. 

“Lumina din
Betleem”
~n seara zilei de 14 decembrie,
ASCOR – filiala Ia[i a organizat
concertul de colinde „Lumina din
Betleem”. Evenimentul a avut loc
cu binecuvntarea IPS Mitropolit
Teofan, `n Sala Pa[ilor Pierdu]i a
Universit\]ii „A. I. Cuza” din Ia[i.
Au concertat: Corul „Arhanghelii” al ATOR Ia[i, Corul „Theologus” al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” Ia[i,
Corul „Sfntul Ioan Cucuzel”,
Corul „Mira” al Bisericii „Sfntul
Nicolae”-Domnesc din Ia[i [i
Corul „~nvierea” al ASCOR Ia[i.
Trupa de teatru „Cire[arii” a ASCOR
Ia[i a `ncheiat concertul cu piesa
de teatru „Cr\ciunul `n jurul lumii”, scenarist [i regizor Andrei
Leahu. 
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| filantropia Bisericii
Ziua Interna]ional\ a Drepturilor Omului, la Ia[i
Pe 10 decembrie, `n Sala Mare
a Palatului Roznovanu din Ia[i, a
fost organizat\ o mas\ rotund\,
cu ocazia anivers\rii Zilei Interna]ionale a Drepturilor Omului.
Evenimentul organizat la ini]iativa Avocatului Poporului, prof.
univ. dr. Gheorghe Iancu, `mpreun\ cu Biroul Teritorial Ia[i al institu]iei Avocatului Poporului, s-a
bucurat de prezen]a reprezentan]ilor administra]iei locale [i centrale, reprezentan]ilor mediului
universitar ie[ean [i ai Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

Pr. prof. Drago[ Bahrim, directorul Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfntul Vasile cel Mare” din Ia[i, a transmis un mesaj
din partea IPS Mitropolit Teofan,
referitor la perspectiva ortodox\
asupra problematicii drepturilor
omului.
“Biserica Ortodox\ a acordat
`ntotdeauna o atenie special\ demnit\ii, libert\ii [i drepturilor omului. Din perspectiv\ ortodox\, demnitatea uman\ decurge din calitatea omului de fiin\ creat\ dup\

chipul lui Dumnezeu, cu menirea
de a ajunge la asem\narea cu Creatorul s\u. Potrivit Sfintei Scripturi
[i `nv\\turii P\rinilor Bisericii,
toi oamenii sunt egali [i se bucur\ de aceea[i demnitate `naintea lui Dumnezeu, iar `nv\\tura
ortodox\ subliniaz\ faptul c\
fiecare persoan\ uman\ `n parte
este subiect al demnit\ii ontologice `nc\ din momentul concepiei
[i a[a va r\mâne pentru ve[nicie”, a fost mesajul transmis de pr.
prof. Drago[ Bahrim. 

Voluntariatul – oportunitate de implicare a tinerilor
`n asisten]a social\ a Bisericii
Reprezentan]ii Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\”, ai Institutului pentru Politici Sociale, ai organiza]iilor non-guvernamentale
din Ia[i [i voluntari au participat,
pe 18 noiembrie, la conferin]a
„Fii voluntar european! Contribu]ie, implicare, [anse egale”. Evenimentul a fost organizat de Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, `n cadrul proiectului „Centrele de incluziune social\ – oportunitate pentru facilitarea particip\rii pe pia]a muncii a grupurilor
vulnerabile”.
~n deschiderea evenimentului,
pr. Narcis Axinte, responsabil al
Centrului de Incluziune Social\
Ia[i [i consilier `n cadrul Secto-

rului de Asisten]\ social\ [i medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei
Ia[ilor, a amintit c\ “voluntariatul
st\ la baza `nv\\turii cre[tine pe
care ne-a adus-o Mântuitorul
Hristos [i pe care Biserica o transmite de veacuri oamenilor”.
Vorbind despre dimensiunea
individual\ [i dimensiunea organizatoric\ a voluntariatului, C\t\lin As\voaiei, coordonatorul
Biroului de Prevenire, evaluare [i
consiliere antidrog „Caritas” Ia[i,
a ad\ugat: “Consider c\ cea mai
pur\ form\ de voluntariat este
munca Sfinilor Apostoli. Din
punctul meu de vedere, Sfinii
Apostoli au respectat toate criteriile de voluntariat. Cre[tinismul este liantul puternic care motiveaz\
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un om s\ se implice pentru binele
celuilalt”.
Mihaela Munteanu, director
de dezvoltare [i comunicare al
Funda]iei „Al\turi de Voi” Romnia, a prezentat cteva date despre voluntariatul ONG-ului pe
care `l reprezint\, punnd accentul pe implicarea tinerilor `n astfel de activit\]i: “Noi privim voluntariatul ca pe o resurs\ organizaional\ [i motiv\m acest lucru prin experiena pe care ne-am
creat-o `n dezvoltarea serviciului
de voluntariat. ~n acest serviciu
de voluntariat [i-au g\sit loc mai
ales tinerii”.
Prin intermediul acestei campanii de voluntariat, studen]i [i
masteranzi au posibilitatea realiz\rii perioadei de practic\ pentru anul universitar 2011-2012 `n
urm\toarele domenii: asisten]\
social\, psihologie, sociologie,
teologie social\. Volun tarii selecta]i pe termen lung vor beneficia de cursuri de formare profesional\ gratuite. Domeniile de
voluntariat propuse `n cadrul
Centrului de Incluziune Social\
sunt: `ngrijire copii (supravegherea [i derularea de activit\]i interactive), servicii de consiliere social\, consiliere `n carier\ [i orientare profesional\, consiliere psihologic\. 
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B\tr=nii de la Centrul medico-social Bivolari,
vizita]i de militarii ie[eni
Pe 11 noiembrie, militarii
Batalionului 151 Infanterie „Lupii
Negri” din Ia[i, `n colaborare cu
Biroul de Asisten]\ Social\ „Diaconia” al Centrului Eparhial Ia[i,
au organizat o ac]iune filantropic\ pentru persoanele aflate `n
grija Centrului medico-social
Bivolari, jude]ul Ia[i. Din partea
Batalionului 151 Infanterie a fost
prezent maiorul Mihai Anton.
“B\trânii ne-au primit cu emoie,
pentru c\ ei, fiind p\r\sii de familie, primesc cu bucurie pe toi cei
care `i viziteaz\. […] Noi suntem
`n slujba societ\ii nu doar `n timp
de r\zboi, ci [i `n timp de pace.
Armata este alc\tuit\ din oameni
curajo[i, cu suflet mare [i cu dragoste fa\ de Biserica lui Hristos”,
a afirmat pr. Valentin P\]\lig\,
preot militar la capela Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri”
din Ia[i. 

~nt=lnire de lucru `n cadrul proiectului “Metanoia”
La Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i a fost organizat\, pe 12 decembrie, o `ntlnire de lucru `n cadrul proiectului „Metanoia”, care
are drept beneficiari persoane
private de libertate din Penitenciarul de Maxim\ Siguran]\ din
Ia[i. ~ntlnirea organizat\ de membrii ASCOR – filiala Ia[i a debutat,
`n capela Facult\]ii de Teologie,

cu s\vr[irea Acatistului Sfntului Ierarh Spiridon.
Invitatul `ntrunirii a fost pr.
Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
care le-a recomandat tinerilor
metode specifice de lucru cu de]inu]ii penitenciarului din Ia[i,
acum, dar [i dup\ eliberarea lor.
De asemenea, p\rintele consilier le-a vorbit despre adev\-

rata libertate a omului, cea `n
Hristos, [i despre determinismul
pe care patima `l impune omului: “~n momentul `n care te afli
`ntr-un astfel de spaiu (`n celula
`nchisorii, n.n.), ai `n fa\ modelul dup\ care se desf\[oar\
propria via\, cu toate c\ ne socotim oameni liberi. ~n realitate,
`ns\, nu ne putem apropia cu
adev\rat de Dumnezeu, pentru
c\ ne m\rginim la pereii propriei noastre celule”.
Pe 14 decembrie, un grup de
de ]inu]i au putut asculta un
concert de colinde al membrilor
ASCOR, iar pe 15 decembrie,
ace[tia au `ntlnit-o, `ntr-un dialog
duhovnicesc, pe maica Siluana
Vlad, coordonatoarea Centrului
de formare [i consiliere „Sfin]ii
Arhangheli” din Ia[i.
Proiectul „Metanoia”, derulat
de tinerii ascoreni ie[eni, a
`mplinit anul acesta unsprezece
ani de activitate. 
www.mmb.ro | 21

| `n actualitate

Te Deum
de Ziua Na]ional\
Ziua Na]ional\ a Romniei a fost
s\rb\torit\ `n Pia]a Na]iunii din Ia[i
printr-un ceremonial religios [i militar. Al\turi de un sobor de preo]i [i
diaconi, IPS P\rinte Mitropolit Teofan
a s\vr[it o slujb\ de Te Deum. La
acest eveniment, care a marcat 93 de
ani de la Marea Unire a romnilor,
au participat autorit\]i locale, cadre
militare [i numero[i ie[eni. La finalul slujbei, IPS Teofan a vorbit despre chemarea la unire adresat\ `n
aceast\ zi `ntregii na]iuni romne,
argumentnd c\ „acolo unde este
unire este binecuvntare [i via]\
pn\ `n veac”.
~n aceea[i zi, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i a fost oficiat\
slujba de Te Deum de c\tre un sobor de preo]i [i diaconi. La final, pr.
prof. dr. Ion Vicovan, pro de canul
Fa cult\]ii de Teologie Or todox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i, a vorbit despre rolul important pe care
Biserica Ortodox\ Romn\ l-a avut
`n `nf\ptuirea actului de la 1 decembrie 1918: “România Mare s-a `nf\ptuit pe 1 decembrie 1918. ~n fruntea
acestei lupte a fost Biserica, reprezentat\ prin Episcopul Ioan I. Papp
al Aradului, prin Episcopul Miron
Cristea al Caransebe[ului, prin activitatea deosebit\ a profesorului Nicolae B\lan, cel care va deveni mitropolitul Ardealului chiar `nainte de
actul de la 1 decembrie 1918”. 

Teologi ie[eni, pelerini `n vechea cetate a Constantinopolului
~n perioada 18-23 octombrie
2011, protos. Hrisostom R\d\[anu, consilier al Sectorului ~nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
`mpreun\ cu un grup de teologi
de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” [i de
la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Vasile cel Mare”
din Ia[i au mers `ntr-un pelerinaj
de studiu `n cetatea veche a
Constantinopolului. Au fost vizitate: Biserica „Sfnta Sofia”, Basilica Cistern\, fostul Hipodrom,

Biserica Vlaherne, Biserica „Izvorul T\m\duirii”, ruinele celebrei
M\n\stiri Studion, Cetatea Edikule, unde au fost `nchi[i Sfin]ii
Martiri Brncoveni, `nainte de a fi
martiriza]i.
Grupul de pelerini a participat, pe 22 octombrie, la Sfnta
Liturghie s\vr[it\ la Patriarhia
Ecumenic\, primind binecuvntare de la Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Rom\ [i Patriarh
Ecumenic. ~n ziua urm\toare,
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tinerii teologi condu[i de protos.
Hrisostom R\d\[anu au participat la Sfnta Liturghie s\vr[it\ `n
ctitoria lui Constantin Brncoveanu, Biserica romneasc\ „Sfnta
Muceni]\ Paraschevi”.
Pelerinajul de studiu s-a `n cheiat cu o rug\ciune la locurile
natale ale Sfintei Parascheva, `n
localitatea Epivata. ~ntregul peleri naj a l\sat `n sufletele partici pan]ilor o nem\rginit\ bucurie [i
mul]umire pentru [ansa `ntoarcerii
la izvoarele credin]ei ortodoxe. 
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