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Prin `ncerc\ri c\tre na[terea `n Hristos
Scrisoare pastoral\ la s\rb\toarea Na[terii Domnului
Iubi]ilor preo]i din parohii,
cuvio[ilor vie]uitori ai sfintelor
m\n\stiri [i drept-credinciosului
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
Glas `n Rama s-a auzit, plângere
[i tânguire mult\;
Rahela `[i plânge copiii [i nu
voie[te s\ fie mângâiat\ pentru
c\ nu sunt.
(Matei 2, 18)

asupra Sa sl\biciunile noastre pentru a ne redeschide calea spre
p\rt\[ia cu Dumnezeu, calea spre
via]a ve[nic\ [i nestric\cioas\, pe
care o am pierdut-o prin c\derea
lui Adam. De aici bucuria care a
cuprins sufletele celor care au fost
martorii Na[terii lui Hristos; de aici bucuria cre[tinilor de-a lungul
veacurilor; de aici [i bucuria
noastr\, a celor de ast\zi.
Dreptm\ritori cre[tini, iubi]i
[i iubitori de Hristos,
N\scndu-Se Hristos, `ngerii cerului [i o parte dintre oameni s-au

Iubi]i fra]i preo]i,
Iubi]i fra]i [i surori `n HristosDomnul,
Ne-a `nvrednicit Dumnezeu s\
`ntmpin\m [i anul acesta sl\vitul Praznic al Na[terii Domnului
nostru Iisus Hristos. Ca de fiecare
dat\, s\l\[luirea Fiului lui Dumnezeu printre oameni aduce `n
suflete bucurie, pace [i n\dejde.
De la copii pn\ la cei `n vrst\,
cu to]ii suntem cuprin[i de taina
cea negr\it\ a ~ntrup\rii, `ncercnd a o tr\i fiecare dup\ putere:
`n\l]nd lui Dumnezeu doxologie `n biserici, reg\sindu-ne `n
jurul mesei [i a c\ldurii c\minului, rev\rsnd pu]in\ alinare asupra celor s\rmani sau afla]i `n suferin]\, ducnd mai departe tradi]ia str\mo[easc\ a colindatului.
Cu adev\rat, contempl\m ast\zi „Taina str\in\ [i preasl\vit\:
cer fiind pe[tera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea s\l\[luire, `ntru care S-a culcat Cel ne`nc\put,
Hristos Dumnezeu”1. Dumnezeu
S-a cobort printre oameni din
multa Sa iubire pentru ei. „C\ci
Dumnezeu a[a a iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a
dat ca oricine crede `n El s\ nu
piar\, ci s\ aib\ via\ ve[nic\”2.
A[adar, Fiul [i Cuvntul lui Dumnezeu, din dragoste ne]\rmurit\
fa]\ de zidirea Sa, devine om, ia
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bucurat. ~ngerii l\udau pe Dumnezeu, zicnd: „Slav\ `ntru cei de
sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt
pace, `ntre oameni bun\voire”3.
„Ca temelie a p\cii [i a bunei voiri `ntre oameni, spune P\rintele
Dumitru St\niloae, a fost v\zut\ de
`ngeri `ns\[i Na[terea Domnului. {i
m\rturia aceasta a `ngerilor a fost
vestit\ oamenilor. C\ci `n noaptea Na[terii s-a v\zut oaste mare
cereasc\ l\udând pe Dumnezeu,
pentru aceast\ temelie a p\cii `ntre oameni, pus\ de Dumnezeu
prin Na[terea Fiului S\u ca om,
ca Frate al oamenilor, ceea ce a
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`nt\rit fr\ia `ntre ei” . Magii cei
`n]elep]i [i p\storii cei cura]i la
suflet s-au al\turat `ngerilor [i au
tr\it ei `n[i[i bucuria Na[terii lui
Hristos.
Cei lipsi]i de `n]elepciunea
dumnezeiasc\ [i murdari la suflet
nu s-au bucurat `ns\ de aceasta.
Dimpotriv\, i-au fost chiar vr\jma[i. Sfntul Ioan Gur\ de Aur
ne spune: “Hristos, chiar de la `nceput, a fost `ntâmpinat de vr\jm\[ie [i ispite. Iat\ c\ s-a `ntâmplat aceasta chiar de când era `n
fa[\!”5. Aflnd de Na[terea lui Mesia, „regele Irod s-a tulburat [i tot
Ierusalimul `mpreun\ cu el”6. ~n
`ncercarea de a-L omor` pe Hristos, Irod a poruncit uciderea pruncilor din Betleem. Pentru a sc\pa
de prigoan\, Sfnta Fecioar\ Maria, b\trnul Iosif [i Pruncul Iisus
se refugiaz\ `n Egipt, `nfruntnd
greut\]ile unei c\l\torii obositoare [i plin\ de primejdii.
Bucuria tr\irii credin]ei [i suferin]a pricinuit\ de potrivnicii
acesteia, m\rturisirea adev\rului
[i lupta `mpotriva acestuia s-au
`mpletit de-a lungul istoriei Bisericii cre[tine. Mntuitorul ~nsu[i
i-a prevenit pe ucenicii S\i: „Dac\ M-au prigonit pe Mine, [i pe
voi v\ vor prigoni; dac\ au p\zit
cuvântul Meu, [i pe al vostru `l
vor p\zi”7.
~ncepnd cu persecutarea din
primele trei veacuri a celor ce
credeau `n Hristos [i pn\ la cruda prigoan\ `ndreptat\, `n mod
special, `mpotriva Bisericii Ortodoxe `n veacul XX, credin]a cre[tin\ s-a confruntat cu o vr\jm\[ie
continu\. Din p\cate, atitudinea
ostil\ [i persecu]ia `mpotriva
cre[tinilor continu\ [i ast\zi, `n
plin veac XXI. Ne gndim, `n primul rnd, la fra]ii no[tri cre[tini
ortodoc[i din Siria care au tr\it
anul acesta, 2013 de la Na[terea
lui Hristos, groaza unei prigoane
tot att de sngeroase ca cele de
pe vremea lui Diocle]ian sau Stalin. ~n ]ara `n care, spune Scriptura, pentru prima dat\ „ucenicii
(lui Hristos) s-au numit cre[tini”8,
`n teritorii unde se mai vorbe[te
`nc\ limba Mntuitorului, limba
aramaic\, `n acest leag\n al cre[tin\t\]ii, sute [i mii de cre[tini au
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fost uci[i, multe tinere cre[tine au
fost batjocorite, doi arhierei ortodoc[i au fost r\pi]i, 46 de biserici
[i m\n\stiri ortodoxe au fost distruse. Dac\ ad\ug\m la acestea,
violen]a similar\ `ndreptat\ asupra altor cre[tini din Siria sau
asupra celor din Egipt [i alte ]\ri
africane [i asiatice, vedem amploarea furtunii dezl\n]uite asupra unei p\r]i a lumii cre[tine. {i
aceasta se petrece `n anul 2013.
Iubi]i credincio[i,
~n via]a omenirii au fost momente de cer senin [i momente
de furtun\. {i precum `n trecut
a[a [i ast\zi, cre[tin\tatea este
chemat\ `n orice situa]ie s\ fie `n
stare de veghe. „Fii treji!”, ne spune Scriptura9; „De[teapt\-te, române”, `ndeamn\ imnul na]ional.
Starea de veghe, de priveghere [i
atitudinea de de[teptare continu\
[i curaj m\rturisitor definesc via]a cre[tinului adev\rat. „~n lume
necazuri vei avea”, ne avertizeaz\ Hristos Domnul. {i tot El ne
spune: „dar `ndr\znii. Eu am biruit lumea”10. Domnul Hristos ne
face p\rta[i acestei biruin]e [i pe
noi fra]ii S\i, c\ci Hristos, „f\cându-se Frate cu noi, noi toi devenim fii ai Tat\lui ceresc `mpreun\
cu El [i frai `ntre noi”11.
Ca fra]i ai lui Hristos [i fii ai
Tat\lui ceresc avem `ncredin]area
c\ Fratele nostru mai mare, Hristos Domnul, iubirea Tat\lui [i adumbrirea Duhului Sfnt nu ne vor
p\r\si. „Nu te voi l\sa, nici nu te
voi p\r\si”12, zice Domnul. Pentru aceea, `n ceas de `ntristare,
sau de prigoan\ manifestat\ `ntr-o
form\ sau alta, s\ zicem: „Pentru
ce e[ti mâhnit, suflete al meu
(...)? N\d\jduie[te `n Dumnezeu
(...); mântuirea feei mele este
Dumnezeul meu”13 sau „Domnul
este luminarea mea [i mântuirea
mea; de cine m\ voi teme? Domnul este ap\r\torul vieii mele; de
cine m\ voi `nfrico[a?”14.
Iubi]i fii [i fiice `ntru Hristos,
Vie]uirea cre[tin\ `n zilele
noastre este pe ct de frumoas\ [i
d\t\toare de bucurie, sens [i
lumin\, pe att de dificil\. Este
calea str\b\tut\ de Hristos de la

Cruce la ~nviere. Alt\ cale spre
~nviere, adic\ spre pace [i bucurie `n Duhul Sfnt, nu exist\ `n
afar\ de r\stignire [i trecere prin
necazuri, ispite [i adesea persecu]ii. De ce aceasta? Ne r\spunde Sfntul Ioan Evanghelistul:
Hristos „{i-a pus sufletul S\u pentru noi [i noi datori suntem s\ ne
punem sufletele pentru frai”15,
adic\ pentru to]i, inclusiv pentru
cei ce ne ur\sc, ne doresc r\ul
sau ne prigonesc. Aceasta este
`mplinirea poruncii lui Hristos:
„Iubii pe vr\jma[ii vo[tri, binecuvântai pe cei care v\ blestem\,
facei bine celor care v\ ur\sc pe
voi”16. „Chemând pe toi – spune
P\rintele Sofronie, ucenicul Sfntului Siluan Athonitul – spre a
p\zi porunca lui Hristos: «iubii
pe vr\jma[ii vo[tri», Biserica se
a[az\ `ntre toate puterile ce se
du[m\nesc `ntre ele, iar mânia de
care sunt pline acele puteri, `ntâlnind Biserica `n calea sa, n\v\le[te asupra ei. Biserica `ns\, `nf\ptuind lucrul lui Hristos pe p\mânt, adic\ mântuirea `ntregii lumi,
con[tient ia asupr\-[i povara mâniei tuturor, precum [i Hristos a
luat asupra Sa p\catele lumii. {i
dac\ Hristos, `n aceast\ lume a
p\catului, a fost prigonit [i nevoit
s\ sufere, atunci [i adev\rata Biseric\ a lui Hristos va fi prigonit\
[i va suferi. Este legea duhovniceasc\ a vieii `n Hristos, despre
care a vorbit ~nsu[i Hristos [i Apostolii; iar dumnezeiescul Pavel a
exprimat-o hot\rât `n astfel de cuvinte: «toi care voiesc s\ tr\iasc\
cucernic `n Hristos Iisus vor fi prigonii» (2 Timotei 3, 12). Nici propov\duirea Bisericii, care este acela[i cuvânt: «iubii-v\ vr\jma[ii»,
nu `ncape `n lume, [i de aceea lumea `n toate veacurile a prigonit [i
va prigoni adev\rata Biseric\”17.
Singura atitudine posibil\, a[adar, `n via]a unui cre[tin [i `n
Biserica lui Hristos este iubirea
care, `n jertfa ei, `i cuprinde pe
to]i, prieteni [i vr\jma[i. Cu o condi]ie pe care ne-o spune Sfntul
Ioan Evanghelistul: „Fiii mei, s\
nu iubim cu vorba, numai din
gur\, ci cu fapta [i cu adev\rul”18.
A iubi „cu fapta [i cu adev\rul”
`nseamn\: rug\ciune ne`ncetat\ 
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nunat\ a unui Dumnezeu Care,
cu toat\ m\rirea Lui necuprins\,
Se coboar\ atât de mult, `ncât Se
face purt\torul personal al sim\mintelor noastre, al leg\turilor noastre cu lumea [i cu semenii no[tri,
al specificului uman”20.
Dumnezeu s\ ne cuprind\ pe
to]i `n mila iubirii, iert\rii [i binecuvnt\rii Sale pentru a gl\sui
`mpreun\ cu `ngerii: „Slav\ `ntru
cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt pace, `ntre oameni bun\voire!”21.
V\ `mbr\]i[ez pe to]i `ntru lumina [i bucuria Na[terii Domnului, dorindu-v\ tuturor zile frumoase de praznic [i un An Nou
binepl\cut Domnului cu s\n\tate
`n familie [i pace `n lume.

pentru to]i, `n special pentru vr\jma[i, fapta cea bun\ pentru cel
aflat `n nevoie, cunoa[terea [i
tr\irea adev\rului de credin]\,
propov\duirea Evangheliei lui
Hristos celor care nu-L cunosc
`ndeajuns sau ~i sunt potrivnici,
solidarizarea cu cei care sufer\
din cauza credin]ei lor sau a nedrept\]ilor de orice fel.
De aceea, `n aceste zile sfinte
de pr\znuire a Na[terii Domnului, s\ ne `ndrept\m inima `n
rug\ciune c\tre Dumnezeu pentru to]i cei care sufer\ din cauza
credin]ei lor `n Siria [i `n alte zone ale lumii. Din multul sau pu]inul nostru material s\ facem
parte celui `n suferin]\ aflat, mai
aproape sau mai departe de noi.
S\ veghem ca adev\rul de credin]\ s\ fie propov\duit cu t\rie,
ca guvernan]ii s\ crmuiasc\ treburile ]\rii inspirndu-se din
Scriptur\, din tradi]iile s\n\toase
ale `nainta[ilor [i din tot ceea ce
e autentic romnesc, european [i
uman. Familia cre[tin\, format\
din b\rbat, femeie [i pruncii lor,
s\ fie ap\rat\ ca bunul cel mai de
pre], `mpreun\ cu credin]a [i
valorile neamului.
Str\duindu-ne s\ `mplinim acestea, Hristos „va lua chip `n noi”19
ca alt\dat\ trup din pntecele
Preasfintei Fecioare Maria. ~mplinind, cu ajutorul lui Dumnezeu,

cele rnduite de Biseric\, ne vom
bucura de pacea [i lumina Betleemului, vom `n]elege „taina mi-

† TEOFAN,
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei
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Vizitele ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
la parohii [i m\n\stiri

~

n perioada 1 noiembrie –
31 decembrie 2013, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, a vizitat parohiile:
„Sfntul Nectarie” din Ia[i (Protopopiatul I Ia[i), „Sfnta Mahram\” din Ia[i (Protopopiatul II Ia[i),
„Sfin]ii Arhangheli” To[orog, com.

Bicazu Ardelean, „Sfnta Cuvioas\ Parascheva” Vaduri I, „Sfin]ii
Ioachim [i Ana” a parohiei M\r\]ei 3 (Protopopiatul Piatra Neam]),
„Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” Ruseni I, com. Borle[ti,
„Sfntul Mare Mucenic Dimitrie”
Negrite[ti, (Protopopiatul Roznov) [i „Sfntul Mare Mucenic

Gheorghe” Dr\gu[eni (Protopopiatul S\veni).
~n aceea[i perioad\, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat m\n\stirile: Golia, Cet\]uia, Galata [i
Sfin]ii Trei Ierarhi din Ia[i (jud.
Ia[i), Neam], Secu, V\ratec, Petru
Vod\, Horai]a, Dur\u, Png\ra]i
[i Sih\stria (jud. Neam]).

Vizita ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan
`n Statele Unite ale Americii [i Canada

~

n perioada 18-25 noiembrie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan,
`nso]it de p\rintele Arhim.
Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i [i
exarh administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, a efectuat o vizit\ la a[ez\minte ortodoxe din Statele Unite ale Americii [i Canada.
~n prima zi a vizitei, s-a `nchinat cinstitelor moa[te ale Sfntului Ioan Maximovici din San
Francisco. ~n zilele urm\toare, a
vizitat dou\ m\n\stiri ortodoxe
din Arizona [i Texas ctitorite de
Arhim. Efrem Filotheitul, ucenicul b\trnului Iosif de la Sfntul
Munte Athos. A vizitat apoi Institutul Teologic Ortodox „Sfntul
Vladimir” [i M\n\stirea „Sfntul
Tihon” de lng\ New York.
~ntre 23 [i 25 noiembrie, ~naltpreasfin]ia Sa a vizitat comunitatea ortodox\ din Montreal, participnd ca delegat al Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romne, la
s\vr[irea Dumnezeie[tii Liturghii ca mul]umire adus\ lui
Dumnezeu la `mplinirea a 40 de
ani de la `ntemeierea Parohiei ortodoxe romne „Sfntul Ioan Botez\torul” din Montreal – Cana-

da. Cu aceast\ ocazie, au fost d\ruite parohiei, ca binecuvntare
a Preafericitului P\rinte Daniel, o
icoan\ a Sfntului Ierarh Calinic
de la Cernica, avnd `n ea [i o
p\rticic\ din sfintele sale moa[te,
o cruce de binecuvntare, patru
c\r]i liturgice [i Diploma omagial\ „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin
[i Elena”, `nso]it\ de Medalia
omagial\. P\rintelui paroh George Chi[c\ i-a fost oferit Ordinul

„Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i
Elena” pentru clerici.
~n dup\-amiaza zilei de 24 noiembrie, a fost vizitat\ [i o alt\
parohie ortodox\ romn\ din
Montreal, Parohia „Sfntul Gheorghe”, cu existen]\ mai recent\,
dar care a reu[it s\ achizi]ioneze
complexul de cl\diri al unei foste
parohii catolice [i s\ amenajeze
un spa]iu liturgic potrivit pentru
comunitatea romneasc\.
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Sfin]iri [i resfin]iri de biserici
 Biserica “Sfin]ii Arhangheli
Mihail [i Gavriil” To[orog – Bicazu Ardelean, Protopopiatul
Piatra Neam], a fost resfin]it\ pe
3 noiembrie de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i
~naltpreasfin]itul Nicolae, Mitropolit de Mesogias [i Lavreotiki.
Pentru lucr\rile realizate la l\ca[ul de cult, preotul paroh Mihai Lungu a fost hirotesit iconom
stavrofor, iar persoanele care au
avut o contribu]ie deosebit\ la
construirea bisericii au primit distinc]ii de vrednicie.

Binecuv=ntare arhiereasc\ pentru noi
a[ez\minte biserice[ti
Pe 10 noiembrie, ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan
a s\vr[it slujba de sfin]ire a noii
case-praznicar a parohiei Ruseni
1 din comuna Borle[ti, Protopopiatul Roznov. Ca semn de pre]uire fa]\ de activit\]ile desf\[urate,
p\rintele Neculai Diaconu a primit distinc]ia „Crucea Sfntului
Ierarh Dosoftei”. Credincio[ii care au ajutat `n mod deosebit la lucr\rile s\vr[ite au primit diplome de vrednicie.
 La parohia “Sf. M. Mc.
Dimitrie” din Negrite[ti – Podoleni, Protopopiatul Roznov, a
fost s\vr[it\, pe 10 noiembrie,
slujba de sfin]ire a a[ez\mntului
social-filantropic de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit
Teofan. La final, p\rintele paroh
Ioan Duma a fost hirotesit iconom stavrofor, iar enoria[ii care
au ajutat la ridicarea a[ez\mntului au primit diplome de vrednicie.
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Hot\r=ri ale Permanen]ei Consiliului Eparhial Ia[i
Prezent\m `n aceste pagini deciziile mai importante
ale Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor
Reorganizarea Sectorului Conferin]e [i Protocol [i a Sectorului
~nv\]\m=nt
~n {edin]a de Permanen]\ de
pe 31 octombrie a Consiliului
Eparhial Ia[i, a fost aprobat\ reorganizarea Sectorului ~nv\]\mnt
[i a Sectorului Conferin]e [i Protocol, prin transformarea C\minului teologic „Sf. Nicolae” `n Colegiul „Sf. Nicolae”, care va face
parte din Sectorul ~nv\]\mnt,
`ncepnd cu data de 1 noiembrie
2013.

Sectorul Conferin]e [i Protocol
`[i schimb\ denumirea `n Sectorul Conferin]e [i va avea `n componen]\ urm\toarele structuri:
 Centrul de Conferin]e Providen]a
 Brut\ria „Sf. Onufrie”
 Cafet\ria Axios
 Magazinul Pelerinul

 C.S.C. Micl\u[eni
 C.C.P. Dur\u
Sectorul ~nv\]\mnt va avea `n
componen]\ urm\toarele structuri:
 Biblioteca „Dumitru St\niloae”
 Funda]ia „Varlaam Mitropolitul”
 Colegiul „Sf. Nicolae”

Actualizarea [i modificarea Regulamentului de administrare a
Fondului eparhial “P\storul cel Bun” pentru anul 2014
~n Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i de pe
18 decembrie, s-a aprobat actualizarea [i modificarea Regulamentului de administrare a Fondului
eparhial „P\storul cel Bun” pentru anul 2014.
Regulamentul se modific\ dup\ cum urmeaz\:
 valoarea punctului prin care se evalueaz\
activitatea preotului din parohiile de categoria III
rural cre[te de la 40 la 50 lei (`ntre min. 500 [i
2550 lei, `n func]ie de punctajul ob]inut);
 suma primit\ pentru familia preotului cu
copii `n `ntre]inere cre[te cu 30 lei/copil, `n func]ie de categoria parohiei p\storite;
 suma primit\ de familia preotului la na[terea unui copil, `n func]ie de categoria parohiei

p\storite [i num\rul de copii `n `ntre]inere, cre[te
cu 100 lei/na[tere;
 se introduce un capitol prin care sunt exclu[i
(temporar) din Fondul „P\storul cel Bun” urm\torii
preo]i beneficiari, care p\storesc urm\toarele categorii de parohii (linia sprijin pe baza punctajului acumulat `n parohia de categ. III rural): 1. care au propriet\]i aduc\toare de venit care dep\[e[te suma primit\ de la Fondul eparhial „P\storul cel Bun”; 2. care
au preotul paroh profesor de religie, slujitor `n administra]ia bisericeasc\ sau angajat `n alt loc de munc\ cu venituri salariale suplimentare; 3. care sunt sprijinite de c\tre alte parohii mai mari, cu o sum\ lunar\, cu `n[tiin]area protopopiatului de care apar]in
[i a Biroului de Asisten]\ Social\ „Diaconia”.

Examen de capacitate preo]easc\ `n
Arhiepiscopia Ia[ilor
~n perioada 9-10 decembrie, la
Centrul eparhial Ia[i a avut loc sesiunea examenului de capacitate
preo]easc\. La examen s-au
`nscris fiii Eparhiei Ia[ilor, licen]ia]i `n teologie ortodox\, specializarea Pastoral\, ai Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ Ia[i sau ai altei

facult\]i de teologie ortodox\, urmate cu binecuvntarea chiriarhului. Valabilitatea examenului
este de un an. Pentru candida]ii
care au ob]inut media peste 9.00,
valabilitatea examenului este de 2
ani, conform Hot\rrii Sfntului
Sinod nr. 7764/10.07.2013. Au

fost depuse 75 de dosare [i s-au
prezentat 71 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\[urat pe 9-10 decembrie, urmnd ca hirotonia [i numirea candida]ilor care au avut dreptul de a
opta s\ fie f\cut\ `n m\sura `n care
vor fi disponibile contribu]ii de la
bugetul statului. 
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Acord\ri de ranguri
biserice[ti
~n {edin]ele de Permanen]\ a Consiliului Eparhial Ia[i de pe 24 [i 31 octombrie, ]innd cont de programul de sfin]iri [i resfin]iri de biserici, case sociale [i case parohiale [i de propunerile `naintate de
p\rin]ii protopopi, IPS Mitropolit Teofan a aprobat acordarea rangurilor biserice[ti onorifice de iconom
stavrofor, urm\torilor preo]i:
 pr. Mihai Lungu, parohia „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” – To[orog, Protopopiatul Piatra
Neam];
 pr. Ioan Duma, parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie” Negrite[ti – Podoleni, Protopopiatul Roznov;
 pr. Mihai Maftei, parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Gropni]a, Protopopiatul Hrl\u
 pr. Constantin C\p\]n\, parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Bicaz Chei, Protopopiatul
Piatra Neam].
~n {edin]a de Permanen]\ de pe 24 octombrie, a fost aprobat\ acordarea Crucii Arhiepiscopale „Sfntul
Ierarh Dosoftei” p\rintelui Neculai Diaconu, parohia Ruseni 1, Protopopiatul Roznov. 

Ajutor financiar pentru finalizarea construc]iilor [i
restaur\rilor de biserici
~n Permanen]a Consiliului Eparhial
Ia[i de pe 24 octombrie, 12 [i 18 decembrie, a fost aprobat\ acordarea
unui ajutor financiar de 35.250 lei
pentru nou\ unit\]i de cult din Arhiepiscopia Ia[ilor, care au biserici `n
construc]ie sau care nu au resurse financiare suficiente [i nu `[i pot procura
lemnul de foc necesar, dup\ cum
urmeaz\: Parohia „Adormirea Maicii
Domnului”, com. M\drjac, Protopopiatul III Ia[i; Parohia „Sf. M. Mc.
Dumitru”, com. Le]cani, Protopopiatul
III Ia[i; Parohia „Sf. Ap. Petru [i Pavel”,
com. Sine[ti, Protopopiatul III Ia[i;
Parohia „Sf. 40 de Mucenici”, Protopopiatul I Ia[i; M\n\stirea Dag]a, sat
Poienile, jud. Ia[i; Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” – Gropni]a, Protopopiatul Hrl\u; Parohia „Sf. Gheorghe”
– Slobozia, com. Deleni, Protopopiatul
Hrl\u; Parohia „Sf. ~mp. Constantin [i
Elena” – Baratca, com. Brg\oani, Protopopiatul Piatra Neam]; Parohia „Sf.
Gheorghe” – Horodi[tea, Protopopiatul
Darabani. Ajutoarele vor fi acordate
din fondul Asocia]iei Silvice Biserice[ti
Ia[i. 
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Material lemnos pentru unit\]ile
de cult
Pe 31 octombrie, 7 noiembrie [i pe 12 decembrie,
Permanen]a Consiliului Eparhial Ia[i a luat `n discu]ie
necesitatea continu\rii unor lucr\ri de construc]ie [i
repara]ie pentru cteva l\ca[uri de cult, precum [i a
furniz\rii lemnului de foc necesar acelor unit\]i biserice[ti care nu au resurse financiare suficiente [i nu `[i
pot procura materialul lemnos. Prin urmare, `n {edin]a din 31 octombrie a fost aprobat\ acordarea, cu titlu
gratuit, pentru anul 2013, a cantit\]ii de 1130 mc material lemnos, din care 984 mc lemn de foc, 80 mc
lemn de lucru [i 66 mc lemn prelucrat (cherestea)
pentru 29 unit\]i de cult.
~n Permanen]a de pe 7 noiembrie, a fost aprobat\
acordarea, cu titlu gratuit pentru anul 2013, a cantit\]ii de 275 mc material lemnos, din care 250 mc lemn
de foc, 25 mc lemn prelucrat (cherestea) pentru 2
unit\]i de cult, iar `n {edin]a de Permanen]\ de pe 12
decembrie, a fost aprobat\ acordarea, cu titlu gratuit
pentru anul 2013, a cantit\]ii de 107,676 mc lemn de
foc din care 52,676 mc cherestea [i 55 mc lemn de
foc pentru 6 unit\]i de cult. 

Opera]iuni de personal la
nivelul Arhiepiscopiei Ia[ilor
`n lunile
noiembrie-decembrie 2013

Noi hirotonii `n Arhiepiscopia
Ia[ilor

~n luna noiembrie 2013, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 91 de opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 57 la Centrul Eparhial Ia[i, 21
`n cadrul Protopopiatelor [i 15 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 14 au fost `ncadr\ri [i numiri,
21 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 13
concedieri, 3 suspend\ri, 5 reveniri la locul
de munc\ dup\ concediul de cre[tere a
copilului, 1 transfer [i 34 modific\ri ale
raporturilor de munc\.
~n luna decembrie 2013, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor a
efectuat 54 de opera]iuni de personal, dup\
cum urmeaz\: 34 la Centrul Eparhial la[i, 12
`n cadrul Protopopiatelor [i 8 la m\n\stiri.
Dintre acestea, 7 au fost `ncadr\ri [i numiri,
21 `ncet\ri ale contractelor de munc\, 2
suspend\ri, 2 reveniri la locul de munc\ dup\
concediul de cre[tere a copilului [i 22 de
modific\ri ale raporturilor de munc\. 

 Claudiu Lutic, hirotonit `ntru diacon pe 11 octombrie de c\tre PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul [i `ntru preot pe 17 noiembrie de c\tre IPS
Mitropolit Teofan, pentru Parohia Zvarici, Protopopiatul Hrl\u;

~n conformitate cu hot\rrile Permanen]ei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor, IPS Mitropolit Teofan [i PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul i-au hirotonit, `n perioada noiembrie-decembrie
2013, pe urm\torii:

 Ionu]-Bogdan Balmu[, hirotonit `ntru diacon pe
12 octombrie de c\tre PS Episcop-Vicar Calinic
Boto[\neanul [i `ntru preot pe 1 decembrie de c\tre
IPS Mitropolit Teofan, pentru Parohia Sec\re[ti, Protopopiatul Pa[cani;
 diaconul Cristian Ivan, hirotonit `ntru preot pe
22 decembrie de c\tre IPS Mitropolit Teofan, ca preot
`mbisericit la Parohia „Sf. Dumitru” – Misai, Protopopiatul II Ia[i;
 C\t\lin Ailenei, hirotonit `ntru diacon pe 17 noiembrie de c\tre PS Episcop-Vicar Calinic Boto[\neanul;
 Doru Mihai Barna, hirotonit `ntru diacon pe 25
decembrie de c\tre IPS Mitropolit Teofan. 
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25 de ani de la redeschiderea Bisericii
„Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel” – B\rboi din Ia[i

B

iserica B\rboi din Ia[i a
aniversat prin rug\ciune `mplinirea a 25 de
ani de cnd a fost redeschis\ [i resfin]it\ de P\rintele
Patriarh Teoctist. Pe 24 noiembrie, slujba Sfintei Liturghii a fost
s\vr[it\ de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, al\turi
de un sobor de preo]i [i diaconi.
Pe lng\ enoria[ii din parohie, la
Sfnta Liturghie au participat numeroase personalit\]i ale Ia[ului,
apropiate Bisericii B\rboi.
La final, PS Ioachim B\c\uanul a transmis mesajul de binecuvntare al Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu prilejul `mplinirii a 25 de ani de la redeschiderea Bisericii B\rboi. Preafericirea Sa a mul]umit p\rintelui
paroh Constantin Andrei pentru
invita]ia de a participa la „momentele liturgice solemne [i culturale” prilejuite de acest moment, exprimndu-[i regretul „c\
programul prestabilit la Patriarhie
nu permite participarea la acest
moment de bucurie [i s\rb\toare
spiritual\”. ~n finalul mesajului,
Patriarhul Romniei a adresat
„felicit\ri [i binecuvnt\ri pentru
toat\ lucrarea care s-a s\vr[it la
Biserica B\rboi cu mult\ d\ruire
[i iubire jertfelnic\”. De asemenea, pr. Marian Timofte, consilier
al Sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
transmis binecuvntarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit
Teofan: „Ne dorim s\ avem ct
mai multe biserici care se restaureaz\ [i reiau chipul frumos
pe care l-au avut ini]ial. ~n astfel
de momente, trebuie s\ mul]umim lui Dumnezeu pentru c\ i-a
ajutat pe to]i cei care s-au implicat `n lucr\rile de reconsolidare
[i restaurare. Dumnezeu s\ primeasc\ jertfa celor care `ntre]in
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frumuse]ea acestui sfnt l\ca[ de
referin]\ pentru municipiul Ia[i”.

Manifest\rile dedicate Bisericii B\rboi au continuat pe 27

noiembrie la Teatrul Luceaf\rul
din Ia[i, cu seara cultural-aniversar\ „Biserica B\rboi – tezaur
al Ortodoxiei”.
P\rintele Constantin Andrei,
parohul Bisericii B\rboi, a men]ionat c\ manifest\rile prilejuite
de `mplinirea a 25 de ani de la
redeschiderea Bisericii B\rboi
din Ia[i au fost organizate pentru
a da un exemplu genera]iilor care
vin [i pentru a exprima astfel
recuno[tin]a fa]\ de `nainta[i: „~n
aceste clipe, inimile noastre se
bucur\ pentru c\ `n acest l\ca[
de `nchin\ciune a curs rug\ciunea, care continu\ [i `n prezent.
Ani la rnd, dup\ redeschiderea
Bisericii B\rboi, credincio[ii au
venit aici [i s-au `ntlnit cu Dumnezeu. Trebuie s\ lu\m aminte la
tezaurul artistic, cultural [i istoric
pe care `l de]ine Biserica Ortodox\”.

„Zilele Sf=ntului Nectarie”

~

n perioada 15 octombrie –
15 noiembrie, parohia
„Sfntul Nectarie” din Ia[i
a organizat evenimentul
„Zilele Sfntului Nectarie”, prilejuit de `mplinirea a [apte ani de
la aducerea `n aceast\ biseric\ a
unei p\rticele din moa[tele sfntului taumaturg.
~n prezen]a unui public numeros, la biserica ie[ean\ a avut loc,
pe 3 noiembrie, sus]inerea celei
de-a patra conferin]e din cadrul
evenimentului. Conferin]a „Biserica dinl\untru [i dinafar\” a fost
sus]inut\ de pr. prof. dr. Gheorghe Popa, prorectorul Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, care a
vorbit celor prezen]i despre rela]ia profund\ care exist\ `ntre
Biserica dinl\untru, adic\ Biserica din sufletul fiec\rui cre[tin, [i
biserica de zid.
Programul Zilelor „Sfntului
Nectarie” a continuat pe 8 noiembrie, de la ora 16.00, cu Ve-
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cernia hramului. ~n aceea[i zi, la
ora 19.00, a avut loc un concert
al Corului Filarmonicii din Ia[i.
Pe 9 noiembrie, `n ziua hramului,
Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\ de
c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan, al\turi de un
sobor de preo]i [i diaconi. Loca[ul de cult s-a dovedit ne`nc\p\tor pentru credincio[ii veni]i
s\-i aduc\ rug\ciune de cerere [i
de mul]umire Sfntului Nectarie.
~n cuvntul de `nv\]\tur\, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
a subliniat jertfa Sfntului Ierarh
Nectarie [i r\splata divin\ pentru
suferin]e: „Sfntul Nectarie nu s-a
dragostea lumii, dar Dumnezeu
r\spl\te[te cum [tie El mai bine
pe cei binepl\cu]i Lui”.
~ntr-o atmosfer\ deosebit\, pe
15 noiembrie, p\rintele arhim.
Nichifor Horia, stare]ul M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i [i
exarh administrativ al m\n\stirilor din Arhiepiscopia Ia[ilor, a
sus]inut conferin]a cu titlul „Euharistia – Taina vie]ii”. Invitatul a
eviden]iat credincio[ilor prezen]i
faptul c\ Euharistia este Taina cea
mai de pre] a cre[tin\t\]ii, Taina
care ne face s\ fim o familie `n
Biseric\.
Evenimentul a `ncheiat manifest\rile dedicate Sfntului Nectarie.
bucurat de slujire `n eparhia sa
dect pu]in peste un an de zile,
iar aproape 30 de ani a locuit departe de poporul pentru care a
fost rnduit p\stor, nevoindu-se
`ntr-o simpl\ m\n\stire. Dar inima sa curat\, capacitatea sa teologic\ [i dorin]a de a lucra pentru
Domnul l-au ar\tat pe Sfntul Ierarh Nectarie mult mai str\lucitor
`n logica lui Dumnezeu, `n gndirea ~mp\r\]iei cerurilor, dect
al]i `mp\ra]i [i patriarhi care au
[ezut `n scaunul slujirii lor pn\
la adnci b\trne]i. Sfntul Nectarie nu s-a bucurat `n timpul vie]ii p\mnte[ti de slava, laudele [i
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„Valoarea moral\ a familiei `n armat\.
~ntre virtute [i onoare”

C

ercul Militar Ia[i a
g\zduit, pe 14 noiembrie, conferin]a anual\ cu tema „Valoarea
moral\ a familiei `n armat\. ~ntre
virtute [i onoare”, desf\[urat\ sub
patronajul Brig\zii 15 Mecanizate „Podu ~nalt”. Au sus]inut
prelegeri ~naltpreasfin]itul P\rinte
Mitropolit Teofan, prof. univ. dr.
{tefan Afloroaiei de la Facultatea
de Filosofie [i {tiin]e Politice din
cadrul Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” [i generalul de brigad\ dr. Vasile Roman, comandantul Brig\zii 15 Mecanizate „Podu
~nalt”. La manifestare au participat personalit\]i [i cadre militare
din diferite medii profesionale.
Cuvntul de deschidere i-a
apar]inut generalului de brigad\
dr. Vasile Roman, care a f\cut o

trecere `n revist\ a conceptelor
temei conferin]ei.
~naltpreasfin]itul P\rinte Mi tropolit Teofan a subliniat faptul
c\ familia este mediu propice
mntuirii: „Nu exist\ un spa]iu
mai bun care s\-l `mplineasc\
deplin pe om, [i personal [i profesional, ca spa]iul familial... S-a
constatat c\ omul care, dintr-o
pricin\ sau alta, alege o alt\ form\

de vie]uire dect `n cadrul familiei tradi]ionale (excep]ie f\cnd
monahismul), ori o li ber ta te
ne`ngr\dit\ de respon sa bi li t\]i
devine cu timpul o pre zen ]\
p\gubitoare pentru cei din jur”.
Ultimul cuvnt i-a apar]inut
prof. univ. dr. {tefan Afloroaiei,
care a f\cut un apel pentru ap\rarea familiei tradi]ionale. 

Zilele Universit\]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i

A

ula Universit\]ii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i a fost, pe 15
noiembrie, centrul academic din ]ara noastr\. Ceremonia festiv\ de `ncheiere a Zilelor
Universit\]ii Tehnice, care a marcat `mplinirea a 200 de ani de
`nv\]\mnt tehnic la Ia[i [i a 75
de ani de la `nceperea cursurilor
{colii Politehnice Ie[ene, a reunit
numeroase personalit\]i din sfera
universitar\, precum [i oficialit\]i
centrale [i locale, dar [i reprezentan]i ai Bisericii. ~naltpreasfin]itul
P\rinte Mitropolit Teofan a fost
prezent la eveniment [i a adresat
un mesaj de binecuvntare [i de
felicitare conducerii, cadrelor didactice [i studen]ilor institu]iei:
„Doresc ostenitorilor din aceast\
institu]ie, ct [i studen]ilor de ast\zi [i de mine, s\ se reg\seasc\
`n personalitatea lui Gheorghe
Asachi, cel provenit dintr-o familie de preo]i, [i s\ fie credincio[i

[i fideli `nceputurilor. Pot spune
c\ `n minile dumneavoastr\ se
afl\ binele [i r\ul, pentru c\ biotehnologia, terapeutica genetic\
[i celelalte ramuri tehnice pot aduce mult bine `n lupta omului `mpotriva suferin]ei [i a bolii, dar,
dac\ Dumnezeu este `ndep\rtat

din aceast\ ecua]ie, se poate c\dea foarte u[or `n mna orgoliului
nem\surat [i a con[tiin]ei c\ puterea `i apar]ine omului `n exclusivitate, preten]ie luciferic\ ce a adus
attea dezastre de-a lungul timpului”.
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Concerte de colinde organizate de
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
 ~n dup\-amiaza zilei de 14
decembrie, la Casa de Cultur\ a
Sindicatelor din ora[ul Boto[ani, a
debutat seria concertelor de colinde organizate de Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei `n acest an.
Spectacolul-eveniment „Bucuria
Na[terii Domnului” s-a desf\[urat
`n prezen]a ~naltpreasfin]itului
P\rinte Mitropolit Teofan, a mai
multor stare]i [i p\rin]i protopopi,
precum [i a numeroase oficialit\]i
locale [i jude]ene.
Bucuria Na[terii Domnului a
fost vestit\ sutelor de boto[\neni
de corurile ATOR – Dorohoi, corul parohiei „Sf. Ioan Botez\torul”
din Boto[ani, Corul „Amvonul” al
preo]ilor din Protopopiatul S\veni, Grupul de colind\tori „Floricica” al Protopopiatului Darabani,
Ansamblul folcloric „Doina Coste[tilor”, Corul de maici „Glasul
Voronei” al M\n\stirii Vorona [i
Corul „Heruvimii” al preo]ilor din
Protopopiatul Boto[ani.
La sfr[itul evenimentului, `ntreaga sal\ a cntat troparul Na[terii Domnului [i colindul „O, ce
veste minunat\!”, iar Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei a `mp\r]it
daruri celor care au colindat.
 {i `n acest an, Sala „Stephanus Magnus” a Centrului „Providen]a” din Ia[i s-a dovedit a fi
ne`nc\p\toare pentru cei care au
participat la tradi]ionalul concert
de colinde al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. La spectacoluleveniment de pe 15 decembrie,
derulat cu binecuvntarea [i `n
prezen]a ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, au luat parte
credincio[i de toate vrstele.
Bucuria Cr\ciunului a fost
vestit\ de opt coruri: Corul „Altarul” al Catedralei mitropolitane
din Ia[i, corul Bisericii B\rboi, corul Bisericii „Sf. Nectarie” din Ia[i,
corul Bisericii „Sf. Parascheva” –
Prapa Doamna din Ia[i, corul Bisericii Curelari, ce a fost format din
dou\ grupuri corale: corul permanent, format din 30 de tineri,

membri ai „Oastei Domnului”, [i
corul persoanelor f\r\ ad\post, ce
se `nfiin]eaz\ ad-hoc `n preajma
s\rb\torilor de iarn\, corul Bisericii „Sf. {tefan cel Mare” din Ia[i,
Corul „Nicolaus” al parohiei „Sf.
Nicolae” – Socola [i corul de copii
al {colii „Varlaam Mitropolitul”.
La finalul concertului, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a subliniat importan]a unor astfel de
evenimente: „Cred cu certitudine
c\ inimile tuturor celor prezen]i la
acest concert, cel pu]in `n cteva
momente, au `nceput s\ se dezghe]e. Nu doresc nimic altceva
dect s\ ne dea Domnul tuturor s\
avem inimi dezghe]ate de tot p\catul, inimi de carne, de Cer, de
har, de colind [i de romni cre[tini. S\ lupta]i `n rug\ciune [i `n tot
ceea ce `mplini]i clip\ de clip\ `n
familia dumneavoastr\, la locul de
munc\ [i `n societate, ca inimile,
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sufletele [i cugetele voastre s\ nu
fie `nghe]ate de gerul p\catului [i
al indiferen]ei”.
 ~n seara de 21 decembrie,
Protopopiatul Piatra-Neam] a organizat tradi]ionalul concert de
colinde, `n Sala de festivit\]i a
Consiliului Jude]ean Neam]. La
eveniment au participat corul
„Glasul Bisericii” al Protopopiatului Piatra-Neam], corul „Imperialii” de la Seminarul Teologic
Ortodox din Piatra-Neam], grupul
coral „Teofania” al parohiilor
nem]ene Sf. Cuv. Parascheva [i Sf.
Mc. Gheorghe, corala „Heruvimii” de la parohia M\r\]ei I [i corul „Vl\starele Ortodoxiei” al Asocia]iei Tinerilor Ortodoc[i Romni
– Filiala Piatra-Neam]. Concertul
s-a desf\[urat cu binecuvntarea
[i `n prezen]a Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei.

colindul sf=nt [i bun |

Concertul extraordinar de Cr\ciun al Corului “Madrigal”
Sala Mare a Teatrului Na]ional din Ia[i a fost, pe 9 decembrie, gazda unui eveniment cultural deosebit. Corul „Madrigal”
din Bucure[ti a sus]inut un concert extraordinar de colinde,
prilejuit de s\rb\toarea Na[terii
Domnului [i de `mplinirea a jum\tate de veac de existen]\ a
renumitului cor bucure[tean.
Concertul a debutat cu „Iarna
pe uli]\”, `n imagina]ia lui Alexandru Pa[canu, pe versuri de
Vasile Alecsandri, apoi s-a intrat
`n repertoriul tradi]ional de colinde. La finalul concertului, pr.
Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a
oferit din partea ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan,
Ordinul „Crucea Sfntul Ierarh
Dosoftei” maestrului Viorel Cosma [i Corului Na]ional de Camer\ „Madrigal”. Vicepre[edin-

tele Consiliului Jude]ean (CJ)
Ia[i, Victorel Lupu, a acordat apoi diploma de excelen]\ din
partea CJ Ia[i, Corului „Madri-

Mar[ul colind\torilor
la Ia[i
Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini
Ortodoc[i Romni – filiala Ia[i, a
organizat, pe 16 decembrie 2013,
de la ora 16:00, Mar[ul colind\torilor „Lumin\-n pe[teri [i-n inimi”.
Evenimentul a avut loc cu binecuvntarea ~naltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan [i s-a desf\[urat pe
traseul Bulevardul „Carol I” – strada
„Alexandru L\pu[neanu” – Pia]a
Unirii - bulevardul „{tefan cel Mare
[i Sfnt” – Catedrala mitropolitan\
din Ia[i. Scopul acestei ac]iuni `l
constituie reafirmarea valorilor cre[tine referitoare la S\rb\toarea Na[terii Domnului [i sensibilizarea popula]iei cu privire la p\strarea tradi]iei
colindului romnesc. ~n timpul desf\[ur\rii mar[ului, s-au cntat colinde, iar participan]ii au purtat `n
mini stelu]e [i f\clii. Mar[ul s-a
`ncheiat `n Catedrala Mitropolitan\
din Ia[i, cu un program de colinde
romne[ti.

gal” [i diploma de apreciere prof.
univ. dr. Viorel Cosma, la `mplinirea a 90 de ani de via]\.

Serbare de Cr\ciun la Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Ia[i
Sala Coloanelor a
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din
Ia[i a fost arhiplin\
pe 17 decembrie, la
tradi]ionala serbare
de Cr\ciun organizat\ de studen]ii teologi.
Pe lng\ publicul numeros, format din studen]i, p\rin]i [i
cadre didactice, evenimentul s-a bucurat de prezen]a ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, a prof. univ. dr. Vasile
I[an, rectorul Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, a pr. prof.
univ. dr. Gheorghe Popa, prorector `n cadrul Universit\]ii „Al.
I. Cuza”, [i a pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facult\]ii
de Teologie Ortodox\ din Ia[i.
Rnd pe rnd, au `ncntat auditoriul Corul „Mitropolitul
Iosif Naniescu” al Facult\]ii de Teologie din Ia[i, dirijat de pr.
asist. univ. Gabriel N\stas\, Corul „Trysaghion”, dirijat de Alexandru Tecuceanu, corul ASCOR – filiala Ia[i, interpreta de
muzic\ popular\ Iustina Irimia-Cenu[\ [i studentul teolog
Leonard Lu]ia, care a sus]inut un recital de muzic\ folk. Tradi]ionala manifestare a mai cuprins poezii [i ur\turi, precum
[i o frumoas\ pies\ de teatru.
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Proiectul na]ional “Dialoguri la ]int\”
„Asocia]ia Tinerilor pentru Romnia” a demarat, pe 1 noiembrie, la Liceul Teoretic de Informatic\ „Grigore Moisil” din Ia[i,
proiectul na]ional „Dialoguri la
]int\”, prin care se dore[te responsabilizarea tinerilor cu privire la
rolul pe care `l au `n familie, [coal\, societate [i `n Biseric\. Invitatul
manifest\rii a fost arhim. Hrisostom R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor.
~ntlnirea cu elevii liceeni s-a
desf\[urat sub forma unei dezbateri libere [i dinamice, cu `ntreb\ri
[i r\spunsuri specifice vrstei adolescentine. „Manifest\rile acestea
`i bucur\ pe elevi, pentru c\ pot
vorbi liber [i deschis despre
problemele [i fr\mnt\rile religioase cu care se confrunt\”, a

men]ionat Floricica Morariu, profesor de religie la Liceul de Informatic\ din Ia[i.
„Cine spune c\ tn\rul din Romnia este dezinteresat [i flegmatic, gre[e[te profund. Eu v\d altce-

A X-a edi]ie a Proiectului
“Valori Culturale
Rom=ne[ti”
~n perioada 1-3 noiembrie, la
Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”
din Ia[i, s-a desf\[urat cea de-a X-a
edi]ie a Proiectului „Valori Culturale
Romne[ti”. Evenimentul, organizat cu
binecuvntarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, a reunit aproape 150 de elevi [i profesori de la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” din
Ia[i [i de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la M\n\stirii Neam].
Manifestarea a cuprins conferin]a
„Biserici [i m\n\stiri din Ia[i [i `mprejurimi `n secolele XV – XVIII”, sus]inut\
de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, decanul Facult\]ii de Istorie din Ia[i, concursul de istorie [i religie „Oltea
Doamna”, tradi]ionalul meci de fotbal
dintre echipele celor dou\ licee [i participarea la Sfnta Liturghie la Biserica
„Sf. Sava cel Sfin]it” din Ia[i. Momentul
final a avut loc la palatul „Al. I. Cuza”
din Ruginoasa, unde participan]ii au
fost la spectacolul „Se cnt\ la palat”,
sus]inut de elevii Colegiului de Art\
„Octav B\ncil\” din Ia[i. 

va. ~i v\d foarte vii, foarte dedica]i. Dac\ `i ascul]i, nu ai cum s\
nu r\mi impresionat de profunzimea gndirii lor”, a declarat Cristian T\nase, pre[edintele „Asocia]iei Tinerilor pentru Romnia”. 

“~mpreun\, pentru o lume f\r\
team\ [i violen]\”
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfntul Vasile cel
Mare” din Ia[i a g\zduit, pe 28 noiembrie, dezbaterea cu titlul „~mpreun\ pentru o lume f\r\ team\ [i violen]\”.
Manifestarea se `ncadreaz\ `n proiectul „Vreau s\ fiu iubit
f\r\ s\ fiu lovit” [i este organizat\ de Seminarul Teologic
Ortodox `n colaborare cu Liceul Agricol [i de Industrie
Alimentar\ „Vasile Adamachi”, {coala Normal\ „Vasile
Lupu” [i {coala General\ nr. 39 „George C\linescu”.

Discu]ia s-a axat pe demonstrarea ideii c\ educa]ia
`ncepe `n familie, continu\ `n [coal\ [i se des\vr[e[te `n
Biseric\.
La finalul `ntlnirii, doamna comisar Carmen Matei de la
Penitenciarul din Ia[i a vorbit despre nevoia de `ndrumare [i
iubire la momentul potrivit, prezentnd un scurt filmule] intitulat „Via]a dup\ gratii”. 
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“S\pt\m=na Educa]iei Globale”,
la Seminarul Teologic din Boto[ani
~n perioada 16-24 noiembrie,
s-a desf\[urat cea de-a XV-a
edi]ie a „S\pt\mnii Educa]iei
Globale”, program facilitat de
Centrul Nord-Sud al Consiliului
Europei. Cu aceast\ ocazie, Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
Gheorghe”, `mpreun\ cu Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”
din Boto[ani, au organizat activi-

t\]i pe baza temei din acest an:
„Adopt\ un stil de via]\ durabil”.

tuale, pe care le presupune stilul
de via]\ durabil\.

Ini]iatorii proiectului, cadre didactice de la cele dou\ unit\]i de
`nv\]\mnt, au `ncercat o abordare mai deosebit\ a temei, valorificnd att aspectele vie]ii materiale, ct [i cele ale vie]ii spiri-

„S\pt\mna Educa]iei Globale” `ncurajeaz\ elevii [i cadrele
didactice, dar [i diverse grupuri
de tineri, s\ abordeze probleme
legate de diversitate [i inegalitate, att la nivel local, ct [i la
nivel global. 

Zilele Colegiului “Sf=ntul Nicolae” – edi]ia I
~n perioada 1-8 decembrie,
Colegiul „Sfntul Nicolae” al Facult\]ii de Teologie Ortodox\
„Dumitru St\niloae” din Ia[i a organizat o serie de activit\]i `nchinate Sfntului ocrotitor.
Zilele Colegiului „Sfntul Nicolae” au debutat pe 1 decembrie,
de Ziua Na]ional\ a Romniei,
cnd 53 de copii din parohia
Stnca-Roznovanu, `nso]i]i de p\rintele paroh Adrian Miron, au
efectuat o excursie `n jud. Ia[i. Itinerariul a cuprins un pelerinaj la
Catedrala mitropolitan\, la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”, la M\n\stirea Golia, precum [i o vizit\
la ansamblul urbanistic Palas. De
fapt, copiii din Stnca le-au `ntors
vizita tinerilor teologi ie[eni, care
au venit cu daruri `n parohia lor

de s\rb\toarea Intr\rii Maicii
Domnului `n Biseric\.
Manifest\rile au continuat pe 2
decembrie, cnd p\rintele diacon
Adrian Sorin Mihalache, profesor
asistent la disciplina Teologie moral\ `n cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Ia[i, a sus]inut
conferin]a intitulat\ „Compasiunea – o provocare a postmodernit\]ii”.
Pe 4 decembrie, studen]ii teologi ie[eni au organizat o „Sear\ la
Colegiu”. Evenimentul s-a bucurat
de prezen]a [i presta]ia Corului
„Mitropolitul Iosif Naniescu” al Facult\]ii de Teologie ie[ene, de un
recital de muzic\ folk sus]inut de
studentul teolog Leonard Lu]ia,
precum [i de punerea `n scen\ a
unei piese de teatru, `n regia lui
Andrei Leahu. Seara s-a `ncheiat

cu vizionarea filmului „Pay It Forward”.
Cu ocazia hramului institu]iei,
membrii colegiului au participat
la Sfnta Liturghie s\vr[it\ la
Biserica „Sf. Sava cel Sfin]it” din
Ia[i, unde au dat r\spunsurile la
stran\.
„Zilele Colegiului «Sfntul Nicolae»” s-au `ncheiat pe 8 decembrie `n parohia Pocreaca – SchituDuca din jud. Ia[i, unde, dup\ ce
au dat r\spunsurile la slujba Sfintei Liturghii, studen]ii ie[eni au `mp\r]it cadouri copiilor din aceast\
comunitate. ~n demersul lor, studen]ii teologi au fost `nso]i]i de
arhim. Hrisostom R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, de protos. Valerian
Radu, slujitor la Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, de Valentin }oc,
directorul Colegiului „Sfntul Nicolae”, precum [i de c]iva oameni cu suflet mare din Ia[i.
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Conferin]ele ASCOR din perioada Postului Cr\c
ciunului
~n Postul Cr\ciunului, ASCOR – filiala Ia[i a
organizat seria de conferin]e „Lumina `n pe[teri [i
`n inimi”. Pe 20 noiembrie, `n Aula Magna a Universit\]ii „Petre Andrei” din Ia[i, a avut loc prima
con ferin]\ care i-a avut ca invita]i pe p\rintele
Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i pe poetul Marius Iord\chioaia. Tema
conferin]ei a pornit de la `ntrebarea: „Ai primit un
mesaj pe cord. ~l deschizi?”, invita]ii vorbind
tinerilor despre importan]a r\mnerii `n comuniune cu Dumnezeu. Pe 3 decembrie, arhim. Hrisostom R\d\[anu, consilierul educa]ional al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i maica Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare [i Consiliere „Sf. Arh.
Mihail [i Gavriil”, le-au vorbit sutelor de tineri prezen]i pe tema „Doamne, lumineaz\ ochii mei, ca
nu cumva s\ adorm `ntru moarte”. P\rintele conf.
univ. dr. Constantin Necula de la Facultatea de

Teologie Ortodox\ „Andrei {aguna” din Sibiu a `ncheiat pe 10 decembrie ciclul de conferin]e, vorbindu-le tinerilor prezen]i `n num\r foarte mare pe
tema „Na[terea Domnului, actualitatea ve[nic\ a
Evangheliei”.

“Ai Copil. ~nva]\ s\ fii p\rinte!”
Funda]ia „Varlaam Mitropolitul” a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei [i Asocia]ia „P\rin]ilor iste]i” au orga nizat, `n perioada 9-13
decembrie, o nou\ edi]ie a
proiectului „Ai Copil. ~nva]\
s\ fii p\rinte!”, care a avut
ca tem\ central\ „Familia [i
anturajul – factori cheie `n
performan]a [colar\ a copilu lui t\u (8-14 ani)”. ~n
cadrul evenimentului, au
avut loc dou\ conferin]e cu
intrare liber\, desf\[urate `n
Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universit\]ii „Al. I.
Cuza” din Ia[i.
Pe 9 decembrie, monahia Siluana Vlad, coordona-

toarea Centrului de formare
[i consiliere „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil” din
Ia[i [i prof. Genoveva Cerchez de la Colegiul Na]ional „Emil Racovi]\” din Ia[i
au abordat tema „{tii cu
adev\rat cum e copilul t\u
la [coal\?”, iar pe 13 de cembrie, Cristina Trepcea,
terapeut cu formare `n terapie psihanalitic\ [i specialist `n [tiin]e ale educa]iei,
membru al Consiliului
Na]ional al Audiovizua lu lui, a vorbit despre „Cum `]i
sprijini copilul s\ negocieze
cu anturajul f\r\ s\ `[i piard\ `ncrederea `n sine [i `n
tine?”.

Premii ob]inute de
Seminarul Teologic din
Dorohoi
La Teatrul „Mihai Eminescu” din
Boto[ani, s-a desf\[urat, pe 14 decembrie, cea de-a IV-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional Coral „O, ce veste minunat\!”. Au participat forma]ii corale [i
grupuri folclorice sau vocal-instrumentale din jude]ele Boto[ani, Suceava, dar
[i din Republica Moldova [i Ucraina.
Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi a ob]inut
urm\toarele distinc]ii: premiul I pentru
corul mixt „Harisma”, dirijat de elevul
seminarist R\zvan Sarafim – anul III
Pastoral\; premiul al II-lea pentru corul
b\rb\tesc „Haris”, condus de pr. prof.
Constantin Muha [i men]iunea I pentru
grupul vocal-instrumental „Symbol”,
condus de prof. Daniel Hariga.
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„Poveste din Viflaim”

C

entrul de Conferin]e
„Providen]a” al Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei a g\zduit,
pe 6 decembrie, spectacolul caritabil „Poveste din Viflaim”, sus]inut de Paula Seling. Spectacolul
a dorit s\-i sensibilizeze pe cei
peste 1.000 de ie[eni prezen]i la
spectacol pentru a-i sprijini pe
[colarii care provin din familii
nevoia[e, asista]i social prin Cantina Social\ „Sf. Sava”, prin Centrul de Zi pentru Copii „Mia
Casa” Incule] – Brnova [i prin
Centrul de Zi „Sf. Marina”, ce
apar]in de Funda]ia „Solidaritate
[i Speran]\”. Pentru d\ruirea cu
care s-a al\turat acestui proiect,
p\rintele Mihai Doro[inc\, directorul executiv al FSS, i-a oferit Paulei Seling distinc]ia de „Prieten
al Funda]iei”.

Fondurile strnse `n urma vnz\rii biletelor au fost direc]ionate pen-

tru `mbun\t\]irea situa]iilor celor 70
de [colari asista]i social. 

Bucuria Cr\ciunului la M\n\stirea Had=mbu
M\n\stirea Hadmbu a fost, timp de cteva
ceasuri, locul de `ntlnire pentru 1000 de copii
din com. Mironeasa, jud. Ia[i. Ace[tia l-au a[teptat pe Mo[ Cr\ciun, care le-a oferit cte un dar
din partea ob[tii monahale. Satele din com. Mironeasa sunt unele dintre cele mai s\race din
jud. Ia[i, astfel c\ `mbr\c\mintea, dulciurile [i celelalte cadouri oferite de m\n\stire sunt probabil
singurele daruri pe care copila[ii le-ar fi putut primi `n ajunul s\rb\torii Na[terii Domnului.
~nainte de oferirea darurilor, arhim. Nicodim
Gheorghi]\, stare]ul m\n\stirii, a `ndemnat micu]ii la rug\ciune [i la ascultare fa]\ de p\rin]i [i

de `nv\]\tori: „Bunul Dumnezeu ne-a ajutat, prin
bunii credincio[i evlavio[i, ca s\ v\ oferim o bucurie cu prilejul Na[terii Mntuitorului Hristos.
S\ v\ ruga]i lui Dumnezeu [i Maicii Domnului
s\ ne ajute ca an de an s\ v\ aducem bucurie `n
suflet [i `n inim\. S\ fi]i ascult\tori [i supu[i p\rin]ilor vo[tri [i `nv\]\torilor vo[tri. S\ nu uita]i
de biseric\ [i s\ fi]i aproape de ea. Prin ascultarea de Dumnezeu [i de cei care v\ educ\, darul
Celui Prea`nalt se va rev\rsa asupra voastr\”.
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Elevii a dou\ Colegii din Ia[i, `n sprijinul
persoanelor nevoia[e

E

levii Colegiului Na]ional din Ia[i, coordona]i
de prof. Camelia Chih\roi, `n colaborare cu
Biroul de Asisten]\ Social\ [i
Medical\ „Diaconia” al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a organizat, `n luna noiembrie, o activitate filantropic\ `n cadrul Programului
na]ional „S\pt\mna legumelor

[i fructelor donate”. S-a realizat
o colect\ `n bani, `n urma c\reia
s-a cump\rat aproape o ton\ de
cartofi. Pe 1 noiembrie, primele
30 de familii aflate `n baza de
date a BAS „Diaconia” au primit
cte un sac de cartofi. Legumele
au fost oferite persoanelor
defavorizate, cu mai mul]i copii,
sau persoanelor cu handicap.

Colegiul „Costache Negruzzi”
din Ia[i, `n colaborare cu Funda]ia „Solidaritate [i Speran]\” a
Arhiepiscopiei Ia[ilor, a organizat, `n luna noiembrie, campania
„Voluntariatul – oportunitate de
dezvoltare personal\”. Prin a ceas t\ campanie, s-au strns
bani [i alimente. Colecta a fost
realizat\ cu ajutorul elevilor din
clasele V-VII [i a p\rin]ilor lor,
sub `ndrumarea prof. Mihaela
}ura, directorul [colii, a prof.
Alina }iric\, consilier educativ, [i
a prof. dr. Denisia M\noiu. Pe 5
noiembrie, bunurile strnse au
fost donate unei familii, din satul
Lunca Rate[, com. Scnteia, care
are `n `ngrijire trei copii [i se
confrunt\ cu mari probleme
materiale.

Bilan]ul final al proiectului
“Investe[te `n tine! {i tu po]i fi specialist `n turism!”
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, `n parteneriat cu S.C.
Consulting Group S.R.L., a finalizat, la sfr[itul acestui an, implementarea proiectului „Investe[te `n tine! {i tu po]i fi specialist `n turism”. Pe 12 decembrie,
la Centrul de Consiliere [i Orientare Profesional\ din satul Micl\u [eni, jud. Ia[i, s-a desf\[urat
conferin]a de pres\ final\ pentru
diseminarea rezultatelor proiectului.
Proiectul a avut cinci obiective specifice, incluznd fur ni zarea serviciilor de consiliere [i
orientare profesional\ pentru
240 de persoane din grupul-]int\
din jud. Ia[i [i Neam], identificarea situa]iei actuale a [omajului [i a persoanelor ocupate `n
agricultura de subzisten]\ `n
com. Butea, identificarea [i evaluarea nevoilor specifice de
formare profesional\ `n vederea
integr\rii sau reintegr\rii pe pia]a
muncii `n domenii non-agricole,

furnizarea de programe de formare profesional\ pentru `mbun\t\]irea abilit\]ilor [i competen]elor necesare `n domeniul turistic, dar [i organizarea de campanii de informare [i con[tientizare
privind oportunit\]ile de pe pia]a
muncii.
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Diplomele ob]inute `n urma
cur surilor de calificare au fost
eliberate de Autoritatea Na]ional\ pentru Calific\ri [i sunt recunos cute de Ministerul Muncii,
Protec]iei Sociale [i Familiei, dar
[i la nivel european.
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Moment comemorativ-omagial dedicat
P\rintelui Dumitru St\niloae

P

e 13 noiembrie, Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i a organizat un moment comemorativ-omagial dedicat P\rintelui Dumitru
St\niloae. Momentul a debutat cu
oficierea Sfintei Liturghii arhiere[ti [i a slujbei Parastasului de
c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte

Cuvntul de deschidere i-a
apar]inut p\rintelui decan Ion
Vicovan, iar conferen]iari au fost
pr. prof. dr. Ioan C. Te[u, cu prelegerea „Teolog [i teologie la P\rintele Dumitru St\niloae”, conf.
dr. Vasile Cristescu, cu prelegerea

„Antropologie [i hristologie la
P\rintele profesor Dumitru St\niloae” [i diac. asist. dr. Adrian
Sorin Mihalache, care a vorbit
despre „Cunoa[tere pentru `mplinirea vie]ii omene[ti”.

Mitropolit Teofan, al\turi de p\rin]ii profesori ai facult\]ii, `n Catedrala mitropolitan\. Manifest\rile au continuat `n Sala „Studium” a Facult\]ii de Teologie
din Ia[i, cu o serie de comunic\ri
[tiin]ifice despre via]a [i opera
celui mai mare teolog al secolului al XX-lea.

Parastas pentru trei mari duhovnici ai M\n\stirii Sih\stria
P\rintele Cleopa Ilie, P\rintele Paisie Olaru [i
P\rintele Ioanichie B\lan au fost comemora]i pe
30 noiembrie, la M\n\stirea Sih\stria din jude]ul
Neam]. Anul acesta s-au `mplinit 15 ani de cnd a
plecat la Domnul P\rintele Cleopa Ilie [i 23 de ani
de cnd P\rintele Paisie Olaru s-a n\scut `n ceruri.
De la plecarea P\rintelui Ioanichie B\lan `n lumea
ve[niciei s-au `mplinit, `n 2013, [ase ani. Sfnta
Liturghie [i Parastasul pentru cei trei mari duhovnici au fost s\vr[ite de PS Episcop-Vicar Calinic

Boto[\neanul, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. Au participat sute de credincio[i din toate
zonele ]\rii, care au dorit s\ se roage pentru odihna celor trei p\rin]i `nmormnta]i `n cimitirul
M\n\stirii Sih\stria. P\rin]ii Cleopa Ilie, Paisie
Olaru [i Ioanichie B\lan s-au ostenit ani la rnd `n
M\n\stirea Sih\stria, fiind pov\]uitori pentru mii
de pelerini din ]ar\ [i str\in\tate. Ast\zi, cuvintele
lor de folos se g\sesc `n c\r]ile editate de-a lungul
timpului.
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Moment omagial `n cinstea compozitorului
Dimitrie Suceveanu
Compozitorul Dimitrie Suceveanu a fost omagiat smb\t\, 30
noiembrie, la „Cimitirul Eternitatea” din Ia[i. Anul acesta s-au
`mplinit 200 de ani de la na[terea
marelui compozitor [i 115 ani de
cnd a plecat la Domnul. Un
sobor de preo]i au s\vr[it slujba
sfin]irii crucii de pe mormnt, iar
apoi, a fost s\vr[it un Trisaghion
pentru fostul protopsalt al Catedralei mitropolitane din Ia[i. Monumentul funerar a fost restaurat
la ini]iativa Departamentului cimitire, monumente [i servicii funerare din cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ia[ilor, cu binecuvntarea
~naltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan. 

Slujba Parastasului pentru P\rintele Justin P=rvu,
la 6 luni de la trecerea sa la Domnul
P\rintele Justin Prvu nu a murit, ci tr\ie[te; tr\ie[te `n sufletele
[i `n rug\ciunile celor care l-au
cunoscut [i i-au ascultat cuvintele [i sfaturile, punnd `nceput
bun vie]uirii lor `n aceast\ lume.
Lucrul acesta l-a dovedit prezen]a a numero[i credincio[i la slujba Sfintei Liturghii [i a Parastasului, s\vr[ite la M\n\stirea Petru
Vod\, pe 14 decembrie, de c\tre
~naltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan, la `mplinirea a 6 luni
de la trecerea la Domnul a marelui duhovnic.
La sfr[itul slujbei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan a subliniat
pe ce s-a bazat p\rintele arhim.
Justin Prvu `n via]a [i `nv\]\tura
sa: „P\rintele Justin a `ncercat, [i
prin mila Domnului, a fost binecuvntat de harul Cerului, s\ `mplineasc\ ceea ce con[tiin]a cre[tin\ a definit a fi b\rbatul credin]ei, adic\ omul care vie]uie[te
frumos [i autentic pe p\mnt, tinznd mereu spre dobndirea ~m-

p\r\]iei cerurilor: pe de o parte, o
via]\ de post [i rug\ciune, iar, pe
de alt\ parte, o str\danie continu\ de a fi liber fa]\ de oameni [i
rob al lui Dumnezeu, singurul Izvor de libertate absolut\. Tot pe-
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lerinajul vie]ii sale a fost `n permanen]\ aureolat [i altoit pe
puterea postului [i a rug\ciunii [i
pe n\zuin]a p\rintelui de a dobndi adev\rata libertate `n Hristos Domnul”.

repere |
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