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„Învierea lui Hristos – Biruința asupra morții”

– scrisoare pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului –
Prăznuim omorârea morții,
sfărâmarea iadului și
începătura unei alte vieți,
veșnice
Iubiți frați preoți,
Iubit popor al lui Dumnezeu din
Arhiepiscopia Iașilor,
Veniți de luați lumină! Hristos a
înviat! Adevărat a înviat Hristos!

† TEOFAN
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI
MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
uvinte mari; cuvinte de
aur; lumină multă strălucind în întunericul din
noi și dintre noi!
Anul acesta auzim mărturisirea
acestor cuvinte din locuri diferite.
Preoții la biserică, credincioşii la ca-
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sele lor. În duh, încercăm să ﬁm împreună şi să înţelegem semnele
vremii. Constatăm, în primul rând,
cât de mult ne-a cuprins frica morții,
mai ales în ultima perioadă! Trăim
intens teama de a nu ﬁ molipsiți de
ceva care ne-ar îmbolnăvi și ne-ar
duce spre moarte. Dincolo de toate
acțiunile justiﬁcate privind prevenția, atitudinea noastră arată cât de
mică ne este credința în Înviere. Ne
comportăm ca și cum viața de aici
ar ﬁ veșnică. Pe de altă parte, neliniștea din noi trădează îndoiala
care ne roade cu privire la certitudinea vieții de după moarte.
Trecem printr-un moment de
cernere. Sunt limpezite multe lucruri. Apele se separă unele de altele, iar gândurile multor inimi se
dau cu adevărat pe față. Stăm de
multe ori ascunşi cu teama de a nu
ﬁ contaminați precum stăteau ucenicii Domnului închiși într-o cameră
de teama de a nu ﬁ descoperiți.
Acum, ca și atunci, Hristos Dumnezeu vine între noi, cei îndoielnici,
înspăimântați și înfricoșați, adresându-Se nouă: Pace vouă!1; Eu
sunt, nu vă temeți!2; Îndrăzniți, Eu
am biruit lumea!3; Eu sunt învierea
și viața; cel ce crede în Mine, chiar
dacă va muri, va trăi4.
În mijlocul nedumeririlor, neliniștii și lipsei de lumină Se arată Hristos Cel mort și înviat. Chiar în
iadul nostru lăuntric cuprins de temeri, întuneric și lipsă de sens, Hristos Dumnezeu coboară, ne ia de
mână și ne ridică la lumină. Veniți la ð
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ð Mine, zice El, toți cei osteniți și împovărați şi Eu vă voi odihni pe
voi5.
Situația diﬁcilă prin care trecem
nu este cu totul nouă. În istorie, au
fost multe momente de derută, de
confuzie și de haos. Au fost invazii și
războaie, cutremure și imense revărsări de ape, molime și tot felul de
boli necunoscute. În fața unor asemenea situații, oamenii au avut atitudini diferite.
Cei care nu L-au avut pe Dumnezeu
în viața lor, au căzut doborâți de teamă, neliniște și spaimă. Și despre ei
a vorbit Domnul Hristos, spunând:
Oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste
lume6.
Aceleași nenorociri și ispite s-au
revărsat și asupra celor credincioși.
Având credința în Învierea lui Hristos, aceștia nu s-au clătinat atât de
tare. Viața trăită în lumina Învierii
le-a dat tăria să nu cedeze în fața
suferinței lor sau a celor din jur.
Chiar dacă au căzut, au avut puterea să se ridice și să-și continue
drumul. Aveau credința că Hristos a
înviat și, datorită acestui adevăr,
erau încredințați că viața lor nu se
termină în lumea aceasta.
Creștinul adevărat este om al
Învierii. Chiar dacă el este martorul
a tot felul de suferințe, epidemii, tulburări care au loc în lume sau în
propria viață și familie, el nu este
copleșit întru totul de acestea. Se
frământă și el, că este om cu neputințe. Are momente de îndoială, văzând valurile prea mari năpustinduse asupra lui. Se teme, dar strigă
precum Sfântul Apostol Petru:
Doamne, scapă-mă!7. Și Domnul, la
momentul potrivit, nu întârzie să
apară.
În același timp, creștinul nu are

o atitudine pasivă, resemnată în fața
tragediilor lumii. El se luptă împotriva lor, caută să le îndepărteze, să
aducă mângâiere semenilor săi
cuprinși de grele încercări. Teama
lui cea mai mare este să nu cadă în
disperare. Credința în Dumnezeu,
un duh smerit și multă dragoste îl
ajută să nu ﬁe lipsit de ultima urmă
de nădejde. El mărturiseşte: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea
este Fiul, acoperământul meu este
Duhul Sfânt8.
Psaltirea îi este, de asemenea,
creștinului, de mare ajutor. Domnul
este luminarea mea şi mântuirea
mea; de cine mă voi teme?, zice
el. Domnul este apărătorul vieții
mele; de cine mă voi înfricoșa?9;
De voi și umbla în mijlocul morții,
nu mă voi teme de rele, că Tu
(Doamne) cu mine ești10. Cuprins
de boală sau înconjurat de vrăjmași,
omul credincios are convingerea că
Dumnezeu nu-l părăsește pentru
că și el a avut inimă milostivă pentru
cel cuprins de durere: Fericit cel ce
caută la sărac și la sărman, rostește creștinul prin mijlocirea Psaltirii, în ziua cea rea îl va izbăvi pe
el Domnul. Domnul să-l păzească
pe el și să-l vieze și să-l fericească
pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l
ajute pe el pe patul durerii lui; în
așternutul bolii lui să-l întărească
pe el. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă; vindecă suﬂetul meu că am
greșit Ție11.
Sfânta Euharistie îl așază pe om
în cea mai puternică legătură cu
Dumnezeu, oferindu-i leacul nemuririi, doctoria pentru a nu muri, ci
a trăi veşnic în Iisus Hristos12. Împărtășirea cu Trupul și Sângele
Domnului creează în mintea, inima
și trupul creștinului smerit calea

pentru a depăși noianul de neputințe proprii sau colective. Cum aceasta? Ne-o spune Domnul: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele
Meu are viață veșnică și Eu îl voi
învia în ziua de apoi13. Și chiar dacă omul nu se vindecă de o boală
trupească sau alt necaz, prin puterea lui Dumnezeu din Sfânta Împărtășanie, el primește tăria răbdării, își
duce mai ușor crucea și nu deznădăjduiește. El crede în Înviere, iar a
crede în Înviere înseamnă a nu avea
frică de moarte.
În timpul Postului Mare, creştinii
mireni au fost lipsiţi de participarea
concretă la Sfânta Liturghie. A fost
o mare încercare pe care, nădăjduim a o depăşi cât mai curând.
După trecerea molimei celei aducătoare de moarte, ne vom întoarce în
bisericile noastre, ne vom spovedi
mai des şi ne vom împărtăşi cu
Dumnezeiasca Euharistie.
Credința în Învierea lui Hristos și
credința în propria noastră înviere
constituie începutul, mijlocul și
sfârșitul drumului unui creștin adevărat. Fără înviere nimic nu are sens.
Viața și moartea își pierd orice lumină. Doar învierea așază omul în
bucurie, pace și mulțumire suﬂetească. Dacă nu este înviere a
morților – mărturisește Sfântul
Apostol Pavel – nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea
noastră, zadarnică este și credința
voastră… Dar acum Hristos a înviat
din morți, ﬁind începătură (a învierii) celor adormiți14.
Pentru a ajunge la certitudinea
învierii, creștinul este chemat să
treacă prin cruce, prin răstignire,
printr-un smerit cuget de pocăință. Dacă am fost altoiți pe El (pe
Hristos) prin asemănarea morții ð
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Cale, Adevăr și Viață17. Și nu este
un moment mai potrivit decât
Sﬁntele Paști pentru a ni se mărturisi
această Lumină vie și izbăvitoare.
Dumnezeu să ne îmbrățișeze pe
toți cu iubirea Sa! El să ne ierte pentru tot păcatul, necredința, pentru
toată micimea de suﬂet și pierderea
cumpătului de care dăm adesea dovadă. Lumina Învierii lui Hristos să
ne cuprindă pe toți în brațele Sale!
Cuprinși de mângâierea și pacea
acestei Lumini să mărturisim tuturor celor vii și celor plecați dintre noi
că Hristos a ȋnviat din morți, cu
moartea pre moarte călcând, și
celor din morminte viață dăruindu-le.

Sărbătoare sfântă de Paști,
cu multă nădejde în Dumnezeu!
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ð Lui, atunci vom ﬁ părtași și ai învierii Lui15.
Altoirea noastră pe Hristos înseamnă dobândirea gândului Său16.
Gândul lui Hristos sau mintea lui
Hristos îl așază pe om în starea de a
înțelege corect calea vieții sale și a
lumii. Un astfel de om nu se înspăimântă iremediabil în fața morții, nu
calcă pe cadavre pentru a-și salva
viața. El se luptă să nu deznădăjduiască, se ridică dacă a căzut, se roagă pentru a primi harul iubirii în-

dreptat spre toți, iartă, ajută și mulțumește.
Un astfel de om poate ﬁ numit
ﬁu al învierii, chiar și înconjurat de
moarte el este un om înviat, un suﬂet
înviat, o inimă fără de moarte, un cuget cu adevărat creștin și ortodox.
Rugăciunea noastră către Hristos Domnul este spre dobândirea
curajului mântuitor în necazurile
care ne înconjoară, panica, frica excesivă, deznădejdea nu au loc în
inima celui care-L are pe Dumnezeu
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Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și-a vizitat închinătorii
– 5 aprilie 2020 –
n ziua de 5 aprilie 2020, cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Teofan, sﬁntele moaște
ale Sﬁntei Cuvioase Parascheva au
fost scoase în procesiune, pentru a
treia oară în istorie, de data aceasta
prin satele și orașele Moldovei, pentru ca Sfânta Cuvioasă să mijlocească în fața Bunului Dumnezeu
pentru a ne izbăvi de această epidemie de coronavirus.
Cunoaștem faptul că moaștele
Sﬁntei Parascheva sunt de 379 de
ani la noi în Moldova (1641), ﬁind
aduse de la Constantinopol. În toți
acești ani nu au fost scoase în procesiune în afara cetății Iașilor decât
de două ori: prima dată s-a întâmplat în 1944, când ofensiva sovietică ð
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Arhim. Dosoftei Șcheul,
Mare Ecleziarh al Catedralei Mitropolitane din Iași
Credincioșii, preoții, călugării și călugărițele, dar mai ales pacienții și
cadrele medicale din județele Iași, Neamț și Botoșani, au primit în ziua
de 5 aprilie 2020 un semn de încurajare în contextul crizei coronavirusului. Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, racla cu moaștele Sﬁntei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, a
trecut prin orașele Iași, Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Pașcani,
Botoșani și Hârlău, precum și în localitățile rurale aﬂate pe traseu.
Racla cu sﬁntele moaște, așezată pe platforma împodobită cu ﬂori
a unui automobil, a fost însoțită de IPS Părinte Mitropolit Teofan, pr.
Marian Timofte, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele
Arhimandrit Dosoftei Şcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, precum și de câțiva părinți și ostenitori ai Centrului
Eparhial Iași.
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ð prevestea ocuparea unei părți din
Moldova. Astfel, centrele mitropolitane au fost evacuate, iar sﬁntele
moaște au fost duse pe 15 martie
spre Mănăstirea Turnu din Eparhia
Râmnicului. Din motive necunoscute ele nu au ajuns acolo, ci la
Mănăstirea Samurcășești din Ciorogârla, de lângă București, însoțite
de Arhimandrit Ioanichie Grădinaru,
Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași. Conform datelor
menționate, între 27 octombrie – 26
noiembrie 1944 moaștele Sﬁntei Parascheva au fost așezate în Catedrala din București, lângă moaștele
Sfântului Dimitrie Basarabov, apoi
au fost aduse la Iași. În anul 1947,
când România a fost cuprinsă de o
mare secetă, iar oamenii și animalele supraviețuiau cu greu, moaștele
Sﬁntei Cuvioase Parascheva au fost

scoase pentru a doua oară din Catedrală și purtate în procesiune prin
satele Moldovei. Mai întâi în județul
Iași (sfârșitul lunii mai – 10 iunie), iar
apoi în județele Vaslui, Roman, Bacău, Neamț și Baia (Suceava), până
la sfârșitul lunii august.
S-a consemnat atunci că pe tot
parcursul procesiunii, în urma preoților care însoțeau racla veneau
nori mari de ploaie. Peste tot Sfânta
Cuvioasă, odorul de mare preț și
ocrotitoarea Moldovei, era întâmpinată de credincioși, îmbrăcați în
haine de sărbătoare și cu ﬂori în
mână, și toți erau încredințați că
Sfânta le va aduce bucurie, belșug
și alinare, după perioada de lipsuri,
război și secetă. Moaștele Sﬁntei
Cuvioase Parascheva au fost însoțite atunci de câțiva clerici de la Catedrala Mitropolitană din Iași și de la
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parohii, în frunte aﬂându-se Arhimandritul Teoctist Arăpașu, Mare
Eclesiarh al Catedralei din Iași, cel
care a devenit cel de-al cincilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Anul acesta, în data de 5 aprilie
2020, în zi de duminică, cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, moaștele Sﬁntei Cuvioase
Parascheva au fost scoase în procesiune pentru a treia oară, prin satele și orașele Moldovei, cu un motiv
binecuvântat și, mai ales, la dorința
preoților și a credincioșilor noștri care au nădejdea că doar Dumnezeu
și sﬁnții ne pot salva din aceste mari
necazuri abătute asupra noastră.
Pelerinajul acesta a fost însă unul
aparte: racla a fost aşezată într-o maşină de transport, descoperită, împreună cu o icoană mare a Sﬁntei ð
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ð Parascheva, şi mai multe rânduri de
ﬂori au fost aşezate de o parte şi de
alta a icoanei și a raclei.
Traseul a cuprins, pe rând, și
mai multe mănăstiri din cele trei
județe. În dreptul locașurilor de cult,
sﬁntele moaște au fost întâmpinate
în sunet de clopot, iar preoții au ieșit
cu Sfânta Evanghelie. La Catedrala
Arhiepiscopală din Roman procesiunea a fost întâmpinată de IPS
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului și Bacăului. În continuare, sﬁntele moaște au trecut pe
la aproximativ 40 de biserici parohiale și catedrale din protopopiatele
Piatra Neamț, Târgu Neamț, Pașcani, Botoșani, Hârlău și Iași, precum și pe la mănăstirile Văratic,
Agapia, Vorona, Popăuți, Zosin, Coșula. Momente emoționante au reprezentat scurtele treceri prin curțile spitalelor județene de urgență și
ale altor unități medicale: Spitalul
Clinic Județean de Urgență Piatra
Neamț, Spitalul Orășenesc „Sfântul
Dimitrie” – Târgu Neamț, Spitalul
Municipal de Urgență Pașcani, Spitalul de Pneumoftiziologie – Boto-

șani, Spitalul de Boli Infecțioase –
Botoșani, Maternitatea Botoșani,
Spitalul de Pediatrie – Botoșani,
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” – Botoșani, Spitalul Clinic
Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” – Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
– Iași și Spitalul Clinic „Doctor C.I.
Parhon” – Iași.
La întoarcerea la Catedrala Mitropolitană din Iași, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Mitropolit Teofan a subliniat: „A fost o zi obositoare, dar foarte
frumoasă, în care am parcurs aproape 500 de kilometri prin Moldova, în fața multor spitale, în fața
multor biserici și, din când în când,
în fața unor trecători care se aﬂau
pe străzi pentru diferite situații. A
fost o mărturie despre un adevăr al
Bisericii, și anume: creștinul are două arme în orice situație, dar mai
ales în situații diﬁcile. Prima armă
este arma omenească. În contextul
nostru, o armă cu trei tăișuri: distanțare socială, igienă și tratament
medical adecvat. Creștinul are însă
și o altă armă, arma cea dumneze-

iască: Sfânta Liturghie, Spovedania,
dumnezeiasca Împărtășanie, cinstirea sﬁntelor moaște, ocrotirea Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu.
Pentru că biserica este și spital duhovnicesc. Iar procesiunea sau, mai
bine zis, deplasarea cu moaștele
Sﬁntei Preacuvioasei Maicii noastre
Parascheva în Moldova astăzi este o
mărturie a acestui spital duhovnicesc spre care se cuvine să alergăm în tot timpul, dar în mod special
în momente grele precum acesta”.
Pe tot traseul s-au rostit, din mașină, rugăciuni pentru cei infectaţi
de noul coronavirus, pentru personalul medical, pentru cei care mențin ordinea publică, precum și pentru toți creștinii aﬂați în nevoie. „S-a
socotit că momentul prin care trecem este unul care necesită cu atât
mai mult rugăciunile sﬁnților către
Dumnezeu, ca Dumnezeu să-Și întoarcă fața spre noi. Se așteaptă două lucruri: ca oamenii să-și folosească toate instrumentele pe care
le au împotriva bolii – dar această
boală, ca orice suferință, nu poate ﬁ
tratată exclusiv cu mijloace ome- ð
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ð nești. Pe lângă mijloacele omenești
sau fundamentându-le pe acestea,
avem nevoie de Mâna ocrotitoare a
lui Dumnezeu, iar Ea se arată și prin
mijlocirea Sﬁntei Parascheva, a
Preasﬁntei Născătoarei de Dumnezeu, prin mijlocirea tuturor sﬁnților”,
a mai spus IPS Teofan.
Pr. Constantin Sturzu, purtătorul
de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor,
ne-a declarat: „Racla cu moaștele
Sﬁntei Cuvioase a mers în acest inedit pelerinaj după ce s-a primit, pentru această deplasare, avizul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a
ne asigura că, pe parcursul traseului, nu se va aduce nici un fel de
atingere măsurilor luate de autorități pentru combaterea epidemiei
cu care ne confruntăm, s-a luat decizia de a nu anunța public nici data
desfășurării evenimentului, nici traseul. Nu a fost propriu-zis o procesiune, întrucât totul s-a desfășurat

fără închinarea credincioșilor la
sﬁntele moaște, fără participare colectivă, fără slujbe oﬁciate. De altfel,
mașina care purta racla cu sﬁntele
moaște doar a încetinit în dreptul
unor lăcașuri de cult sau așezăminte spitalicești. Menționez că mai
mulți clerici și credincioși din cele
trei județe au cerut acest sprijin duhovnicesc, dorința lor ﬁind în deplină concordanță și cu intenția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de a
înlesni această binecuvântare, această prezență vindecătoare a
Sﬁntei Parascheva”.
Spre ﬁnal, părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane, în sunetul
clopotelor, au întâmpinat moaștele
Sﬁntei Parascheva cu cântarea troparului și pe umerii lor le-au dus în
Catedrală la locul unde de atâtea
sute de ani străjuiesc orașul Iași, întreaga Moldovă, țara noastră și întreaga ortodoxie.
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Bucuria Înaltpreasﬁnțitului Teofan și a părinților slujitori ai Catedralei Mitropolitane a fost mare pentru
că Sfânta a binecuvântat atâta popor, atâtea sate uitate de lume, atâtea spitale și ostenitori, atâtea școli
și orfelinate. Sperăm ca această
inițiativă să ne inspire și pe mai departe, iar binecuvântarea Sﬁntei să
lucreze în aceste vremuri de necaz.
Acest pelerinaj ne încurajează,
ne dă speranță și ne încredințează
că sﬁnții ne sunt mijlocitori și ne vor
izbăvi pe noi toți din toate necazurile, bolile și neputințele noastre.
Dacă ne vom pocăi cu adevărat,
dacă vom ﬁ conștienți că Bunul
Dumnezeu așteaptă întoarcerea
noastră, dacă vom conștientiza starea noastră ticăloasă și răutatea
care ne caracterizează, cu adevărat
vom ﬁ miluiți de Domnul și de Sﬁnții
bineplăcuți Lui.
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„Nimic nu poate stinge Învierea lui Dumnezeu! Hristos a înviat!”
– îndrumări și mărturii în vremea pandemiei –
Îndrumări pentru parohii și
mănăstiri în contextul
măsurilor de prevenire a
infectării cu noul
coronavirus
ncepând cu data de 18 martie
2020, în contextul epidemiei
cu noul coronavirus (COVID19), Cancelaria Sfântului Sinod a
transmis îndrumări actualizate pentru parohii și mănăstiri, prin care s-a
evidențiat respectarea măsurilor
dispuse de autoritățile publice și cooperarea cu acestea, asigurându-se
totodată libertatea religioasă a
credincioșilor de a participa la viața
liturgică a Bisericii și de a primi
asistență religioasă. Slujbele religioase s-au săvârșit doar în aer liber,
de regulă lângă lăcașul de cult (altar
de vară sau pridvor), cu participarea
a maximum 100 de persoane, păstrând distanța de minimum un metru între participanți.
(sursa: basilica.ro) ð

Î

Texte selectate și îngrijite de dr. Gabriel Piștea

La începutul acestui an, omenirea s-a confruntat cu o situație
pandemică fără precedent cauzată de infectarea cu noul coronavirus.
Într-un timp scurt, toate țările au fost nevoite să înceapă o luptă cu un inamic nevăzut, care a cauzat atâta suferință în rândul populației lumii. Nici
țara noastră nu a fost ocolită de această criză, astfel încât de la sfârșitul
lunii februarie virusul SARS-CoV-2 a început să facă victime printre cei
dragi ai noștri. Având în vedere această situație neașteptată, Biserica
Ortodoxă Română a venit în sprijinul slujitorilor și credincioșilor ei, atât
cu îndrumări în acord cu reglementările date de autoritățile statului român, cât și cu ajutoare concrete oferite atât persoanelor aﬂate în diﬁcultate, cât și spitalelor și medicilor implicați în această luptă inegală cu
noul coronavirus. De asemenea, deși ﬁzic oamenii nu au putut ﬁ alături
unul de celălalt, credincioșii s-au aﬂat în permanență sub ocrotirea spirituală a slujitorilor Bisericii. Ceea ce vom reda în rândurile de mai jos reprezintă o sinteză a modului cum Biserica Ortodoxă Română, prin
Patriarhia Română, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și alte centre eparhiale, cât și Bisericile Ortodoxe surori, în armonie și deplină colaborare,
au reușit să ﬁe alături de credincioși prin diferite mijloace. Tot aici vom
reda și câteva mărturii ale preoților, teologilor și medicilor, cu privire la
această situație, dar și ale părinților duhovnicești ai Bisericii în ceea ce
privește înțelesul suferinței și al bolii.

www.mmb.ro | 9

| Mărturii și `ndrumări `n contextul pandemiei

Mărturii din autoizolare
in Parohia Bozieni, Protopopiatul Săveni, județul Botoșani,
avem următoarea mărturie pe care ne-a transmis-o părintele Gheorghe Anisie: „Vlăduț s-a întors din Germania la începutul săptămânii. Locuiește cu bunica și fratele mai mic, iar acum cu
toții sunt în izolare. Deoarece nu pot lua legătura direct cu el, ne auzim
la telefon, îmi spune de ce are nevoie și împreună cu ﬁnul meu mergem
la cumpărături și îi lăsăm la poartă. Părinte, cel mai greu în această izolare este că nu te poți deplasa nici până la fântână sau la magazin. În
plus, toți ne evită, se tem de noi, parcă am ﬁ omorât pe cineva. Stând
toată ziua în casă, timpul trece foarte greu, dar privim partea bună a lucrurilor: pentru noi, cei care stăm la țară, este mai bine deoarece mai
putem ieși prin curte. Mai rău este pentru cei de la oraș. Ne punem nădejdea în Dumnezeu. În ﬁecare zi la 12.00, când bate clopotul, ne
așezăm în genunchi, ne rugăm și facem metanii... până seara; parcă
timpul trece mai iute”.
(sursa: doxologia.ro)

D

Gândurile unui preot voluntar din Piatra Neamț
ntre păreri și realități se învârte o lume întreagă. E limpede că
mulți sunt cuprinși de o stare de panică, ce îi determină la excese de cumpărături sau de comentarii. Mulți alții se înarmează
cu curaj, cu liniște, cu rugăciune sau măcar cu bun simț. Atitudinea ﬁecăruia provine dintr-o sumă de experiențe ale vieții, la care se adaugă
nivelul de cultură, predarea în fața lui Dumnezeu sau a entității în care
își pune nădejdea.
Remarc convingeri puternice, inițiative lăudabile, cele mai multe dintre ele ﬁind dincolo de văzul critic al celor care stau pe margine. Unii
asistă la acest ﬁlm, alții vor să ﬁe personaje, iar din păcate, unii sunt deja
amintire.
Acest necaz pe care îl străbatem este sau nu real, ﬁindcă ﬁecare îl
vede în felul lui. Esențial este să ﬁi responsabil de faptele și deciziile
tale. Dacă acest moment este unul trucat, vei ﬁ fost un ﬁn observator al
scenariului, dar dacă el este real, vei ﬁ învinovățit de propria conștiință
că ai contribuit în mod eronat la ce ni se întâmplă.
În suﬂetul meu există marea dorință ca tot ce e acum să ﬁe iluzie.
Dar nu sunt eu cel mai în măsură să dau verdicte. Nici note ﬁlmului. Nici
măcar autocritic, ﬁindcă nu știu la ce să mă raportez.
Am ales să mă implic, să ﬁu alături de comunitatea orașului meu.
Am ales să ies din casă pentru cei care nu au cum să străbată această
perioadă altfel, decât ajutați. Şi am mai ales să fac un lucru: să ascult.
Ceea ce nu ne stă azi aproape deloc în caracter, deși, în Biserică, ascultarea este de mare preț. Dacă cineva nu ascultă de Biserică, a zis
Domnul ucenicului Său, să-ți ﬁe ca un păgân și ca un vameș (Mt. 18, 17),
care sunt străini de Dumnezeu, vrăjmași lui Dumnezeu.

Î
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ncă de la început, la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor s-au luat
următoarele măsuri: s-au pus
la dispoziție spații de cazare pentru a
ﬁ folosite de autoritățile statului pentru situații de carantină; s-au constituit depozite de alimente neperisabile în Iași, Piatra Neamț și Botoșani
pentru ajutorarea celor aﬂați în mare
nevoie; s-a deschis o linie telefonică
TelVerde 0800.672.027, cu accesabilitate 24 de ore din 24, pentru acordarea de suport duhovnicesc precum și pentru facilitarea acordării
de susținere materială; pe portalul
www.doxologia.ro a fost creată o
secțiune specială cu genericul:
„Îndemnuri privitoare la epidemia
actuală”; de asemenea, pe portalul
www.doxologia.ro și pe conturile
doxologia.ro de pe Facebook și de pe
YouTube, s-au transmis zilnic slujbele de la Catedrala Mitropolitană din
Iași; la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor
s-a realizat site-ul www.ﬁideajutor.ro,
care a fost pus la dispoziția celor care au dorit să susțină lucrarea Bisericii în această perioadă și, mai ales,
a celor care au avut nevoie de ajutor
(Biroul de Presă
al Arhiepiscopiei Iașilor).

Î

e baza Ordonanței militare nr. 1 din 17 martie 2020
și a Ordonanței militare
nr. 2 din 21 martie 2020, care au stabilit măsuri succesive privind limitarea libertății de mișcare și întrunire
a cetățenilor și care au afectat și
viața religioasă publică a credincioșilor, în urma consultării din data
de 22 martie 2020 cu Ministerul Afacerilor Interne, Patriarhia Română a
transmis noi măsuri privind slujbele
și activitățile sociale bisericești, dintre care amintim: la toate parohiile,
ðSfânta Liturghie și celelalte slujbe ð

P

Mărturii și `ndrumări `n contextul pandemiei |
ð liturgice s-au oﬁciat în lăcașul de ð
cult de către slujitorii bisericii, fără
participarea credincioșilor mireni,
iar slujbele au fost transmise online
pentru credincioși în media locală
sau națională; în mănăstiri, slujbele
au fost oﬁciate în biserică de către
slujitorii bisericești, în prezența
membrilor comunității monahale,
fără participarea publicului; credincioșii mireni au fost îndemnați să își
organizeze în propriile locuințe un
spațiu de rugăciune; toți credincioșii
din parohie au fost pomeniți la Sﬁntele Liturghii; la solicitarea credincioșilor, preotul s-a deplasat la domiciliul acestora pentru îndrumări
duhovnicești, spovedanie și împărtășanie, cu respectarea normelor
de protecție; activitatea socială a
parohiilor și mănăstirilor s-a adaptat
la noile nevoi sociale și medicale; în
starea de urgență, atât clericii, cât și
credincioșii mireni au avut obligația
de a respecta dispozițiile autorităților de stat.
(Cancelaria Sfântului Sinod,
sursa: basilica.ro)
n ceea ce privește organizarea activităților ﬁlantropice și
de voluntariat, în contextul
pandemiei cu noul coronavirus și a
instituirii stării de urgență națională,
Biserica Ortodoxă Română, prin
structurile sale (centre eparhiale,
protopopiate, parohii și mănăstiri),
precum și prin intermediul ONGurilor ce funcționează în cadrul
eparhiilor, a participat încă de la început la efortul comun de susținere
a persoanelor vulnerabile, împreună cu autoritățile centrale și locale,
după următoarele proceduri: au fost
organizate grupuri de acțiune din
cadrul parohiilor, care să analizeze
situația concretă din parohie, să ð

Î

Fii și tu de folos! Fii voluntar sau roagă-te mai mult, dacă ești în casă,
spune-i lui Dumnezeu să ne ierte și să ne îndrume spre liman. Nu îmi
este frică de moarte, ﬁindcă am demnitate, dar, în același timp, am și
responsabilitatea de a nu contribui negativ la situația actuală.
Dacă la plecarea mea din această viață, Hristos îmi va spune că am
greșit ﬁindcă nu am luat decizia potrivită, voi recunoaște că ea face
parte din noianul tuturor celorlalte din timpul trăirii mele. Dar dacă
această decizie Îl va convinge pe Domnul să mă mântuiască? Nu știu
ce ni se întâmplă, dar nu pot rămâne spectator!
(Pr. Ștefan Zaharia, sursa: doxologia.ro)

Gândurile unui doctor în vremuri de coronavirus
a începutul lunii aprilie, doamna doctor Roxana Ștefan – medic primar la Policlinica Providența, specialitatea Diabet și
boli de nutriție – a oferit o mărturie demnă de apreciat:
„Astăzi trebuia să ﬁu în concediu; am anulat și am mers la serviciu – și
nu mi-a părut rău. Am simțit că mi se oferă șansa, cred eu, unică în
viață, de a arăta că medicina de bună credință nu este doar un slogan,
ci este rațiunea mea ca medic. Am avut privilegiul astăzi, ca și în celelalte zile de stare de urgență, să practic o altfel de medicină. Bine că
este deschisă Policlinica Providența în toată această perioadă! Chiar
dacă eu personal nu intubez, nu ventilez, nu operez, nu deﬁbrilez... nu
fac, prin specialitatea mea (cum s-ar spune), diferența imediată între
viață și moarte, totuși, consultațiile de astăzi mi-au demonstrat că nici

L
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un efort nu este în zadar, că nici un sfat nu este fără semniﬁcație pentru
pacienții mei atât de tulburați zilele astea.

ðidentiﬁce cazurile bătrânilor și persoanelor vulnerabile, precum și posibilitățile de a ajuta concret; grupurile de acțiune au cooperat cu autoritățile publice locale; grupurile de
acțiune din parohii s-au ocupat de
distribuirea de alimente neperisabile sau hrană caldă, efectuarea și
livrarea cumpărăturilor uzuale, identiﬁcarea de binefăcători care să se
implice ﬁnanciar sau prin donații de
produse alimentare și igienico-sanitare în beneﬁciul persoanelor vulnerabile identiﬁcate în parohie. În
toate activitățile derulate s-au respectat riguros regulile de igienă și
cele de protejare a sănătății beneﬁciarilor și voluntarilor.
(Sectorul Social-Filantropic al
Patriarhiei Române)
ntrucât situația de criză nu a
încetat până la sărbătorile
pascale, Cancelaria Sfântului
Sinod, pe data de 8 aprilie, în consultare cu Ministerul Afacerilor Interne, a dat următoarele îndrumări
privind slujbele de Florii, din Săptămâna Mare (a Sﬁntelor Pătimiri) și
de Sﬁntele Paști, care au fost săvârșite anul acesta doar de slujitorii bisericești, fără participarea credincioșilor mireni: pelerinajul de Florii
s-a suspendat anul acesta, iar ramurile de salcie sau ﬁnic au fost binecuvântate în biserică și au fost
distribuite de către voluntari; Spovedania și Împărtășirea credincioșilor s-au săvârșit în continuare doar
la domiciliu; pâinea binecuvântată,
în formă de mici prescuri, stropită
cu agheasmă și vin, numită „Paști”, a
fost sﬁnțită anul acesta în Joia Mare,
16 aprilie 2020, după Sfânta Liturghie, și a fost ambalată igienic în pachete închise. În zilele de vineri și
ð sâmbătă, „Paștile” au fost distribuite ð

Î

Am sunat azi pe ﬁecare dintre cei 32 de pacienți de mâine să văd
cine trebuie să vină ﬁzic și cine poate primi consultație la distanță. Este
prima zi în care am dat și consultații la distanță în contract CAS.
Inevitabil, pacienții răspundeau: «Ce mă bucur că m-ați sunat, eram așa
de panicat, nu știam cum să fac!». O pacientă a început să plângă. A zis:
«Nu tratamentul este problema, la o adică îmi cumpăr, nici analizele nus problemă, mi-am luat glucometru, tensiometru, dar sunt așa debusolată… Nu știți cât mă bucur că mi-ați redat echilibrul!». Este o altă față a
medicinei – este medicina aceea uitată în epoca aparaturii ultraperformante, în epoca medicamentelor minune. Este medicina pentru suﬂet,
atât pentru suﬂetul medicului, cât și al pacientului. Altă pacientă m-a întrebat: «Eu știu că dacă am o urgență sun la salvare și nu mă lasă. Dar
vreau să vă întreb ceva care mă apasă și numai dumneavoastră îmi puteți
răspunde: vă este frică?». M-a mirat și m-a îmbărbătat întrebarea ei!
COVID-ul vine și trece, dar noi vom dori să avem pacienții tratați alături de noi și peste două luni, și peste un an, și peste 10 ani! Atunci eu
una mă simt obligată să le ﬁu alături acum, în vremuri tulburi. Și dacă
toată lumea citează zilele acestea jurământul lui Hipocrate, eu vi-l citez
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ð gratuit credincioșilor; Sfânta Lumi- ð
nă a fost adusă de la Ierusalim, sâmbătă, 18 aprilie 2020, spre seară, și a
fost distribuită delegațiilor eparhiilor
la Aeroportul Internațional Otopeni.
Centrele eparhiale, prin protopopiate, au distribuit Lumina Sfântă
ﬁecărei parohii. Voluntarii din parohii, purtând mască, mănuși și ecuson, au distribuit Lumina Sfântă
doar la casele credincioșilor care
au solicitat și care au așteptat în fața
locuinței; rânduielile liturgice și tipiconale nu s-au modiﬁcat în această
perioadă în care slujbele s-au săvârșit doar de către slujitorii bisericești, fără participarea ﬁzică a credincioșilor mireni.
(Cancelaria Sfântului Sinod, 8
aprilie 2020)
ât privește desfășurarea
sărbătorilor pascale, s-a
creat un acord între
Patriarhia Română și MAI, în data de
14 aprilie, după cum urmează: slujbele religioase din noaptea de Înviere se vor oﬁcia fără participarea
credincioșilor în incinta, în curtea
sau în apropierea lăcașurilor de
cult; pâinea binecuvântată, în formă
de prescuri, stropită cu agheasmă și
vin, numită Paști va ﬁ distribuită la
domiciliul credincioșilor din toate
parohiile de către personalul clerical și voluntarii din parohie; Sfânta
Lumină va ﬁ distribuită în parohii de
către personalul clerical și maximum 5 voluntari; în spitalele unde
nu există preot de caritate, cadrele
Ministerului Afacerilor Interne aﬂate în misiune în noaptea de Înviere
vor distribui Sfânta Lumină acestor
unități, precum și centrelor sociale
și centrelor de carantină. Structurile
coordonate de către Ministerul Afacerilor Interne (Poliție, Poliție de ð

C

pe Cicero: «Prietenul sigur în împrejurări nesigure se cunoaște». Știu
asta, cred asta, simt asta – doar că a venit timpul să o și demonstrăm!
Așa cum «un cerc de prieteni nu se face cu compasul», tot așa o
echipă medicală centrată pe nevoile pacientului nu se face cu vorbe, ci
cu fapte!
La 1 mai se împlinesc 10 ani de când lucrez la Providența; este
prima dată când trebuie să demonstrez pacienților că sunt mai mult
decât medicul lor, că sunt prietenul lor. «Un prieten este cineva care
este aici pentru tine, când ar ﬁ putut ﬁ în altă parte…». În vremuri simple,
toți furnizorii de servicii medicale se întrec în oferte și soluții pentru
pacienți. Diferența o face furnizorul care le este alături acum, când au
cea mai mare nevoie! Vreau să ﬁu prietenul pacienților mei, vreau ca ei
să simtă că Providența face diferența!”.
(sursa: www.ﬁideajutor.ro)

Mărturie a unui bolnav de COVID-19, vindecat cu ajutorul
Maicii Domnului
cestea au fost trăirile, din vremea pandemiei, ale domnului
Vasile Postolachi din Darabani, județul Botoșani, profesor
de religie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie
Ortodoxă din Iași: „Aș dori să îmi încep relatarea de la un cuvânt al
Sfântului Grigorie Teologul care mi-a fost ghid în toate activitățile de
voluntariat desfășurate, atât cu elevii mei, cât și cu elevi și profesori din
Basarabia noastră dragă și anume: «Cât timp plutești pe mare mânat de
vânt prielnic întinde mâna celui căzut pradă valurilor; cât timp ai trupul
sănătos și ești bogat ajută pe cel care se zbate în nenorociri și
suferințe». Activitățile de voluntariat, puse sub egida acestui frumos citat, au pornit mai degrabă ca o latură practică a orei de Religie: ele au
vrut să le ofere elevilor o lecție și o posibilitate de a ﬁ mai buni. Astfel,
în preajma Nașterii Domnului și a Paștelui împreună cu elevi de pe ambele maluri ale Prutului vizitam familiile nevoiașe cu daruri de alimente,
iar activitățile purtau nume sugestive precum «Bucuria de a bucura»
sau «Omul care dăruiește, bucurii în dar primește».
Am dorit din tot suﬂetul ca această tradiție să meargă mai departe
și anul acesta de Paști. Date ﬁind însă condițiile ivite din pricina acestui
virus necruțător COVID-19, toate planurile s-au schimbat, iar voluntariatul desfășurat în Darabani, Bajura și comuna Rădăuți-Prut s-a derulat
fără participarea elevilor și fără a putea trece Prutul la frații din Lipcani,
Drepcăuți sau Pererita. Însă, ca în ﬁecare an și anul acesta, în preajma
Paștelui, voluntariatul s-a desfășurat prin implicarea unor oameni cu
suﬂet mare, români din țară și de peste hotare. Ceea ce mă bucură
enorm este să vezi cum binele unește români și străini, ortodocși, catolici și neoprotestanți, oameni simpli și oameni cu suﬂet mare, toți cu un
singur scop: acela de a bucura oameni aﬂați în nevoi, de a șterge lacrimi de pe obrajii înlăcrimați.

A
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Eu nu văd această pandemie ca pe o pedeapsă de la Dumnezeu. Eu
o văd ca pe o pedagogie dumnezeiască, ca pe o minunată lecție pentru
toți, și anume, aceea de a prețui libertatea, frumusețea naturii, pe cei
din jur și nu în ultimul rând de a ne aminti de Dumnezeu. Văd pe unii
revoltați pe Facebook că bisericile sunt închise. Dar întrebați-vă cu sinceritate: oare nu este asta pedagogia lui Dumnezeu de a prețui Sfânta
Liturghie pe care nu am prețuit-o înainte, când puțini pășeam pragul
Duminica la biserică? Nu mă raportez la alții, ci la mine însumi: spun cu
sinceritate că niciodată nu am trăit mai intens Paștile decât anul acesta.
Nu am plâns niciodată când cântam «Hristos a înviat» în biserică, cum
am plâns anul acesta când am cântat cu colegii mei de suferință din
camera de spital «Hristos a înviat»! Nu am cântat niciodată atât de intens și cu atâta nădejde. Da, Dumnezeu mi-a dat și mie lecția coronavirusului, chiar în preajma Paștelui, stând 2 săptămâni în spital pentru a
învăța două lecții și eu, pe care vi le împărtășesc: prima este cea a
prețuirii: am învățat să prețuiesc Liturghia și tot ce este în jurul meu, dar
mai mult decât atât am învățat că mare este puterea Maicii Domnului;
fără ea poate nu mai eram viu astăzi sau poate rătăceam prin psihiatrie
de atâta frică. Judecând lucrurile după ce furtuna a trecut, îmi dau
seama că și acum ca întotdeauna în viața mea Maica Domnului a tăcut, dar a făcut ca totul să iasă bine și nimeni din cei ajutați prin
acțiunile de voluntariat să nu pățească nimic, ca nu cumva binele făcut
în numele ei să ajungă de batjocura celor necredincioși.
Alături de Bunul Dumnezeu și de Maica Sa doresc să aduc o sinceră mulțumire îngerilor mei pământești: doctorilor, asistenților, inﬁrmierilor care mi-au pus trupul pe picioare, dar și prietenilor și familiei
care prin cuvintele lor de încurajare și prin rugăciunile lor mi-au pus
suﬂetul pe picioare.”
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ð frontieră, Jandarmerie, Pompieri,
Poliție locală și cadrele Ministerului
Apărării Naționale) vor asigura ordinea publică pe toată durata distribuirii Paștilor și a Sﬁntei Lumini, precum și respectarea reglementărilor
prevăzute în ordonanțele militare
privind eliminarea riscului de răspândire a noului coronavirus.
(sursa: doxologia.ro)

Abordări ale Bisericilor
Ortodoxe surori în vremea
crizei cauzate de noul
coronavirus
n contextul pandemiei Bisericile Ortodoxe surori au fost
nevoite să ia măsuri de prevenție, pentru protejarea credincioșilor. Vom reda, pe scurt, câteva hotărâri luate de-a lungul acestui timp
marcat de criza noului coronavirus.
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, în urma convocării sub președinția Sanctității Sale Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu, a transmis
pe data de 11 martie un comunicat
în contextul extinderii infecțiilor cu
noul virus COVID-19, în care a îndemnat la „prudență, răbdare și evitarea manifestărilor de panică”, dar
și la simț de responsabilitate pastorală pentru clerici. Biserica a îndemnat pe toți credincioșii să se conformeze directivelor sanitare, atât ale
Organizației Mondiale a Sănătății,
cât și recomandărilor pertinente și
reglementărilor legale emise de
autoritățile civile ale statelor respective. Patriarhul Ecumenic s-a
adresat și celor care poate au considerat că „aceste măsuri drastice
subminează sau dăunează credinței” și le-a explicat faptul că acum
nu este în joc credința, ci în joc sunt
credincioșii Bisericii, subliniind faptul ð

Î
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ð că este momentul responsabilității
personale și sociale, o adevărată
oportunitate pentru schimbarea în
bine, în direcția iubirii și a solidarității. „Credința noastră este o credință
vie și nu există nici o circumstanță
excepțională care să o poată limita
sau suprima. Ceea ce trebuie limitat
și suprimat în aceste circumstanțe
extraordinare sunt întrunirile și adunările mari de oameni. Să rămânem
în casele noastre. Să ﬁm atenți și să
îi protejăm pe cei din jurul nostru. Și
acolo, din casele noastre, întărite de
puterea unității noastre spirituale,
ﬁecare dintre noi să ne rugăm pentru toată omenirea”, a mai spus
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu.
Tot în luna martie, în condițiile în
care starea de urgență nu le mai
permitea credincioșilor să participe
la slujbele religioase, Arhiepiscopia
Antiohiană le-a pus la dispoziție textele slujbelor online și le-a dat binecuvântarea de a le citi de acasă. Departamentul de Liturgică a publicat
online instrucțiunile ﬁecărei zile cu
rânduielile slujbelor și textele lor.
Patriarhia Ierusalimului s-a adaptat și ea în aceste vremuri noilor
restricții. Astfel, la începutul lunii
martie, bisericile din Betleem, printre care și Biserica Nașterii Domnului, au fost închise pentru o perioadă inițială de 14 zile. Măsura a
fost luată pentru a evita răspândirea
infecției cu virusul COVID-19. Spre
sfârșitul lunii martie autoritățile israeliene au decis închiderea Bisericii Sfântului Mormânt pentru o
săptămână ca măsură de prevenție
în plină pandemie de coronavirus.
Închiderea locașului de cult nu a
afectat cultul divin, slujbele desfășurându-se după un program normal, în lipsa credincioșilor. „În prezent pelerinajele la locurile sﬁnte ð

Sfaturi și îndrumări ale teologilor români
in cauza faptului că unii teologi, apreciați comunicatori și
foarte îndrăgiți de tineri și de credincioși, nu au mai putut ﬁ
prezenți în sălile de conferință în această perioadă, ei și-au
transformat casele în astfel de locuri de întâlnire, și prin intermediul video-conferințelor și al cuvântărilor, facilitate și administrate tehnic de
portalul doxologia.ro, au reușit să pătrundă în casele oamenilor și să
ofere cuvinte de încurajare și sfaturi creștine în vremuri de restricții și
de boală.

D

Pr. prof. Patriciu Vlaicu: „În Ecclesiast ni se spune că este un timp
potrivit pentru toate, iar Sfântul Ioan Scărarul spune că este timp potrivit pentru tot lucrul și că trebuie să avem grijă ca să căutăm în ﬁecare
timp cele potrivite acelui timp. El nu zice că orice lucru are un timp, în
care el se poate împlini, ci spune că orice timp are menirea care i se cuvine. Nu este rău să medităm la tâlcul duhovnicesc al acestor vremuri
și cred că Dumnezeu vorbește ﬁecăruia în parte. Pune în inima ﬁecăruia înțelesuri lămuritoare pentru el și pentru cei din jurul lui. Dacă timpului îi dăm vocația lui, participăm la așezarea lucrurilor în rânduială.
Dacă unui timp nu-i dăm menirea pe care el o are participăm la o dezordine.
Dacă toată țara ar sta în izolare și doar Biserica ar refuza-o, n-ar ﬁ
oare o atitudine prea semeață? Nu este oare prea mult să am pretenția
să ﬁu neapărat eu în comuniune cu alții în ﬁecare duminică, fără să mă
intereseze că ceilalți nu pot ﬁ? Această stare este și o formă de solidaritate cu lumea întreagă, și noi avem șansa sau posibilitatea de a avea
Sﬁnte Liturghii și oameni care se roagă pentru noi. Bineînțeles că, să
ﬁm față către față ar ﬁ extraordinar, dar din păcate cred că nu avem o
înțelegere destul de matură a acestei situații. De aceea, Patriarhia nu
are cum să se opună unor astfel de decizii în situație de urgență și nu
cred că ar ﬁ potrivit să o facă în mod radical. Dar ea face să existe în
continuare Sfânta Liturghie, să putem să-i primim în împărtășanie pe
cei bolnavi, să mergem la cei care sunt în pericol de moarte, să reușim
să dăm asistență religioasă celor care sunt în primejdie, lucru care nu
este puțin. Biserica face parte din societatea în care suntem, și ar trebui
să dea exemplu că înțelege acest lucru, mai ales că noi avem această
învățătură a Bisericii, că putem face din casa noastră Biserică.
Biserica în înțelepciunea ei ne face să trăim tot anul într-o săptămână, având zilele de miercuri și vineri care sunt de post și sâmbătă și
duminică ca zile speciale. Sâmbăta în care ne unim cu toți cei din neamul nostru trecuți la cele veșnice și duminica în care trăim ziua Învierii.
Fiecare din aceste zile sunt alternanțe ale postului, Răstignirii și Învierii.
Dacă noi am trăi aceste zile în acest fel am avea o mângâiere. A te spovedi doar în Postul Mare sau în celelalte posturi de peste an, sau a te
împărtăși doar în aceste momente sunt rânduieli minimaliste. Cel puțin
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ð sunt suspendate, iar cele programate în această perioadă au fost
amânate sau anulate. Nu se cunosc,
deocamdată, date oﬁciale cu privire
la reluarea acestora. Cel mai probabil vor ﬁ reluate atunci când condițiile o vor permite”, a precizat
atunci Arhimandritul Teoﬁl Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei
Române la Locurile Sﬁnte.
Chiar și în vreme de boală și de
restricții sociale, în Sâmbăta Mare,
în jurul orei 14, a avut loc la Biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim minunea pogorârii Sﬁntei Lumini.
Ceremonia oﬁciată de Patriarhul ortodox grec al Ierusalimului,
Preafericitul Părinte Teoﬁl al III-lea,
a avut loc în condiții excepționale
impuse de pandemie, fără participarea credincioșilor. La Ierusalim s-a
aﬂat, și anul acesta, o delegație a
Patriarhiei Române, condusă de
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul, care a adus în acea seară
Lumina Sfântă, ﬁind distribuită în
parohiile din țara noastră.
În ceea ce privește Biserica Ortodoxă a Bulgariei, în ziua de 27 mar-

tie, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Gabriel,
Mitropolitul de Lovech, s-a rugat pe
stâncile din apropierea orașului bulgar Lovech pentru izbăvirea de noul
coronavirus. Mitropolitul Gabriel a
binecuvântat orașul cu o cruce în
care se aﬂă încadrat un fragment
din lemnul Sﬁntei Cruci pe care a
fost răstignit Iisus Hristos. De asemenea, la slujbă a fost dusă deasupra orașului Lovech o raclă cu fragmente din moaștele Sﬁnților Ioan
de Rila, Pantelimon și Trifon.
În apropierea sărbătorilor pascale, premierul Bulgariei a anunțat
că slujba de Paști se va ține în aer liber. Luni, 30 martie, vicepremierul
Tomislav Donchev și generalul Ventsislav Mutafchiiski s-au întâlnit cu
Patriarhul Neoﬁt și alți mitropoliți la
Palatul Sinodal din Soﬁa, unde au
discutat mai multe aspecte legate
de viața liturgică din Bulgaria în contextul pandemiei. „Oricare ar ﬁ măsurile pe care le luăm, Dumnezeu să
ne ajute. Doar Domnul ne poate
scăpa de această criză. Aceasta
este părerea mea pe acest subiect.
Știu că mulți atei spun să închidem
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bisericile. Pentru toate celelalte am
voința, am curajul, dar acest lucru
nu pot să-l fac”, a declarat premierul
bulgar Boiko Borisov. Într-un comunicat publicat pe site-ul Patriarhiei
Bulgare, Sfântul Sinod și-a exprimat
suportul față de eforturile statului
de a proteja viața și sănătatea poporului bulgar. Sinodul Bisericii Bulgare a făcut un apel la credincioși
să rămână acasă, menționând în
același timp că bisericile din țară vor
rămâne deschise, iar slujbele se vor
săvârși în continuare. La ﬁnalul întâlnirii, s-a anunțat că slujbele de
Florii și Paști vor ﬁ oﬁciate în afara
locașurilor de cult, iar poliția va asigura păstrarea ordinii și a distanței
dintre oameni în timpul slujbelor.
Încă de la începutul lunii martie,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a
Greciei s-a adresat eparhiilor prin
intermediul unei enciclice, cerându-le să se implice în lupta împotriva coronavirusului. În cadrul
unei conversații telefonice cu primministrul Kyriakos Mitsotakis, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei a menționat că Biserica Greciei se aﬂă ð
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ð mereu alături de statul elen și îl va ð
sprijini cu toate mijloacele în orice
problemă care vizează poporul
grec. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a atras atenția că nu trebuie să
uităm că ﬁecare greutate, chiar și
boala, poate ﬁ o ocazie de coeziune,
care să scoată la suprafață latura pozitivă a relațiilor umane, care poate ﬁ
exprimată cu curaj, calm și solidaritate. „Discuțiile și opiniile care se vehiculează în ultimele zile pe această
temă, chiar și despre o eventuală interzicere a Sﬁntei Euharistii, pornesc dintr-o perspectivă și o abordare diferită. Cei care se apropie
«cu frică de Dumnezeu, cu credință
și cu dragoste» și deplin liber, fără
vreo constrângere, se împărtășesc
cu Trupul și Sângele lui Hristos,
care devin «leac de nemurire»,
«spre iertarea păcatelor și viața de
veci». Toți credincioșii, poporul ortodox binecredincios și plin de iubire, monahii și sﬁnțitul cler iubitor
de aproapele care prin Sfânta
Împărtășanie își exprimă iubirea și
setea de viață și relație, nu trebuie
să-și justiﬁce față de participanții la
dialogul public respectul pentru
credința lor și această alegere a lor
de a iubi fără frică și nesiguranță.
Fără a condamna pe nimeni pentru
frica sau neliniștea sa, mărturisim
că toți credincioșii, îndeplinindu-ne
datoria iubirii noastre în libertate,
vom continua să liturghisim în bisericile noastre ortodoxe și să ne împărtășim, având certitudinea că ne
împărtășim de viață și nemurire”, a
spus Arhiepiscopul Ieronim al Atenei la vremea respectivă. Spre sfârșitul lunii martie, când bisericile ortodoxe din Grecia au fost închise
pentru prevenirea răspândirii bolii,
Arhiepiscopul Ieronim al Atenei i-a
sfătuit pe credincioși să transforme ð

în aceste perioade ar trebui să facem lucrul acesta. Și poate că acum
văzând că nu vom avea Paștele așa cum ne-am dorit noi, vom avea
râvnă ca de acum înainte să trăim, să priveghem ﬁecare săptămână ca
și cum ar ﬁ o pregătire de Paște, pentru că nu știm nici ora, nici ceasul
în care ni se pot lua de la noi.
În ﬁecare casă trebuie să ﬁe un altar cu icoane și candelă într-un
colț al ei. Locul acesta de rugăciune din casă să rămână ca o urmă a
acestui Paște atipic. Canonic vorbind și după rânduiala Bisericii, în clipa
în care noi am fost botezați și tunși în botezul ortodox, este ca și tunderea pe care profetul Samuel a făcut-o lui David. Adică, ﬁecare creștin
prin botez are vocația de a avea o slujire în casa lui. Tatăl familiei poate
să facă rugăciunea prin care să binecuvinteze casa și familia. Să avem
altarul în casa noastră, să stăm toți cu fața către altar și să ascultăm rugăciunea care se face în direct, dând slavă lui Dumnezeu că ne putem
ruga și că avem puterea de a ﬁ în comuniune cu alții care se roagă. Ce
erau înainte clopotele bisericii, acum este internetul. Când se trăgeau
clopotele în sate, toată lumea știa că preotul se roagă în biserică, chiar
dacă erau pe câmp. Când știm că la Patriarhie este slujbă, când știm că
se roagă preotul în biserică, când știm că noi ne-am dori din toată inima
să ﬁm acolo dar nu putem ﬁ, să știți că suntem mai aproape de acel
moment și am putea trăi cu aceeași intensitate.
Cu privire la rânduiala de înmormântare a celor infectați, ni se cere
în această perioadă să renunțăm și la astfel de momente și să știți că
de aici se pot naște traume, când nu te poți despărți de cel drag așa
cum se cuvine. Suntem pe front însă, este situație de urgență. Dacă
înțelegem asta ca un sacriﬁciu, și-l facem creștinește, o să-l depășim.
Se transformă în ceva liniștitor. Noi adesea vedem „frumusețea” unei
înmormântări prin ceea ce creăm noi în jurul acelei persoane. Dacă noi
am pricepe cât este de importantă rugăciunea pentru acea persoană,
prin acest fapt că nu am putut să-i ﬁm alături, ar trebui să luăm decizia
de a o purta în rugăciune toată viața noastră. Dacă ne rugăm și-o iertăm
este mai mult decât dacă am ﬁ fost la înmormântare. Din păcate, noi
am dezvoltat și un cult al morților care uneori este aproape păgânesc
și credem că ne facem datoria față de cei trecuți la cele veșnice printrun ritual care uneori depășește ceea ce ar trebui cu adevărat să ﬁe.
Acum când ni se ia de la noi această posibilitate, dacă am încerca să-l
păstrăm în inimă pe cel alături de care nu putem să ﬁm, să știți că ar ﬁ
mult mai de folos. Suntem pe front, într-un război cu un inamic necunoscut. Nu ne putem purta iresponsabil față de acest virus.
Dacă stăm departe de Sfânta Împărtășanie nu există pericolul să ne
îndepărtăm de Dumnezeu? Dacă noi am alege să ﬁm departe de
Biserică să știți că ar ﬁ o mare problemă. Câtă vreme nu alegem noi și
ni se impune acest lucru, să știți că Dumnezeu face în așa fel încât
dorința noastră de apropiere de Biserică să ﬁe mai mult decât ar ﬁ
apropierea ﬁzică a noastră de Biserică. Fiecare dintre noi este un mădular al trupului eclesial, și cred că acum este vremea să ascultăm de
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ð ﬁecare casă într-o biserică mai mică. Îndemnul a fost adresat în condițiile în care izolarea la domiciliu
este una dintre măsurile de prevenire în răspândirea coronavirusului.
La începutul lunii aprilie Sfântul
Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe a Greciei a anunțat că slujbele
din Săptămâna Pătimirilor și perioada pascală vor avea loc „cu ușile
încuiate”, fără participarea credincioșilor. Sinodul le-a reamintit credincioșilor îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, că omul care nu merge la
biserică dintr-o anumită nevoie se
poate face pe sine altar la care să se
roage. „Toți sunt chemați să se încreadă în judecata (gândirea) și deciziile Sfântului Sinod, care cu responsabilitate pastorală și obiectivitate înțelege suferința sﬁnțitului cler
și a poporului credincios și, în același timp, estimează, conform instrucțiunilor experților, când condițiile sunt în beneﬁciul sănătății publice și a tuturor cetățenilor din țara
noastră”.
Din cauza răspândirii virusului,
la mijlocul lunii martie guvernatorul
adjunct civil al Muntelui Athos,
Aristos Kasmiroglou, a suspendat
intrarea vizitatorilor și pelerinilor în
Sfântul Munte Athos până la data
de 30 martie. „În această vreme de
ispitire și grele încercări, vă îndemnăm să sporiți rugăciunea și să
rămâneți și mai întăriți în credința, în
nădejdea, în dragostea și în supunerea cea către Preabunul nostru
Domn Iisus Hristos și Preasfânta Sa
Maica”, a fost îndemnul postat pe
data de 25 martie pe site-ul oﬁcial al
Chiliei Buna Vestire de la Schitul
Lacu. Obștea a pus la dispoziție
credincioșilor mai multe resurse digitale gratuite pentru mobil ca sprijin în demersul duhovnicesc, iar

portalul doxologia.ro a transmis în
direct slujbele săvârșite la Schitul
românesc Lacu în această perioadă. În toate mănăstirile din
Muntele Athos și de la Meteora a
fost oﬁciată, în noaptea de vineri
spre sâmbătă din a patra săptămână a Postului Mare, o slujbă de
Priveghere pentru încetarea pandemiei de coronavirus. Slujba a fost închinată Maicii Domnului și Sfântului
Haralambie, recunoscut pentru ajutorul oferit în situații de epidemie.
De asemenea, la ﬁecare așezământ
monahal din Sfântul Munte a fost
organizată o procesiune cu sﬁntele
moaște aﬂate în patrimoniu și au
fost rostite rugăciuni pentru încetarea bolii.
Transmiterea speranței în
Hristos și adoptarea unei atitudini
pozitive, bazată pe rugăciune și iubire, sunt câteva dintre recomandările Arhiepiscopului Anastasie al
Albaniei în timpul pandemiei de coronavirus, care afectează atât sănătatea trupească, cât și cea psihică.
„Nu doar coronavirusul este contagios, ci și eliberarea de teamă și de
anxietate. Aceasta din urmă se întemeiază pe credință și pe dragoste și
e nevoie să ﬁe transmisă permanent
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printr-o atitudine plină de bucurie”,
spunea atunci Preafericirea Sa.
Arhiepiscopul Albaniei recomanda
respectarea regulilor impuse de
autorități și îi sfătuia pe cei care stau
în case să nu dea curs conﬂictelor,
ci să cultive „creativitatea, o dispoziție pașnică, amabilitatea, înțelegerea, afecțiunea și dragostea”.
(sursa: basilica.ro)

Îndemn la rugăciune, la
credință și solidaritate
n contextul stării de urgență
în care s-a aﬂat țara noastră,
Patriarhia Română a transmis
permanent îndemnuri la responsabilitate, echilibru și solidaritate, prin
care i-a sfătuit pe toți preoții Bisericii
Ortodoxe Române să pună în aplicare cu realism, luciditate și încredere măsurile impuse de autoritățile
statului, măsuri care au afectat temporar și viața liturgică a Bisericii.
Aceste reglementări au avut ca
scop diminuarea și oprirea actualei
epidemii pe care toate autoritățile
medicale internaționale o consideră ca ﬁind extrem de gravă.
„În această perioadă critică, sunt
esențiale și prioritare: rugăciunea și ð

Î
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personală și socială, precum și ajutorarea concretă a celor aﬂați în nevoi, protejându-i prin respectarea
distanței sociale recomandate și
prin ajutor material oferit în mod voluntar organizat. Să traversăm acest
timp de încercare și suferință, în rugăciune și în fapte bune, fără panică
și teamă, având deplină încredere în
Dumnezeu și speranță izvorâtă din
credință! Să ne rugăm Mântuitorului
Hristos, zilnic, individual, în biserică
sau acasă împreună cu familia, pentru toți cei bolnavi, pentru grabnica
lor însănătoșire, pentru medici și
pentru toți cei activi în ajutorarea
oamenilor, ca Dumnezeu să-i ocrotească și să ne ajute să revenim cât
mai curând la normalitatea vieții sociale și religioase”
(Biroul de Presă
al Patriarhiei Române).
stfel, în mod concret,
Cancelaria Sfântului Sinod a anunțat un timp de
rugăciune comună, însoțită de sunetul clopotelor, în toată România,
în ﬁecare zi, în bisericile din parohii
și mănăstiri. Prin rugăciunea comună de la mijlocul zilei s-a creat
apropierea suﬂetească și tainică, în
această vreme de grea încercare,
dintre clerici și credincioși.
Prin urmare, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România au
bătut zilnic timp de 2 minute la ora
12.00, iar în acel moment de rugăciune comună, la casele lor, toți
credincioșii mireni au fost îndemnați
să rostească rugăciunea Tatăl nostru, condacul Bunei Vestiri: Apărătoare Doamnă, precum și alte rugăciuni, iar preoții din parohii și mănăstiri să citească în plus Rugăciunea
specială pentru încetarea epidemiei.
(Cancelaria Sfântului Sinod) ð

A

cap, de cei care sunt puși să ne așeze în rânduială. Dacă suntem în ascultare nu greșim. Am putea să greșim dacă am ieși din ascultare și
dacă noi, din dorința de a ﬁ așa cum vrem noi, am nesocoti vremea pe
care Dumnezeu ne-o pune înainte și n-am învăța din ceea ce
Dumnezeu ne rânduiește. Lucrurile nu sunt întâmplătoare, iar acest
moment poate ﬁ unul duhovnicesc.”

Pr. prof. Constantin Necula: „Fiți curajoși în a înfrunta această perioadă! Hristos este de partea noastră! Stând liniștiți acum, vom putea
să muncim și să dăm Slavă lui Dumnezeu atunci când va veni vremea.
Purtați-vă de grijă! Este greu, dar nu este sfâșietor, atâta vreme cât știm
că Hristos este de partea noastră, iar noi știm că suntem de partea lui
Hristos. Nu este o perioadă a normalității, pentru că Biserica nu stă pe
online, dar și așa Biserica este vie și asta este foarte important.
Această criză este și un moment bun să dovedim că putem ﬁ disciplinați, pentru că noi avem un Dumnezeu al rânduielii, iar credincioșii
s-au comportat exemplar. Nu ni s-au interzis slujbele, ci doar să le limităm și să nu facem tocmai acum parade de marea noastră credință, și
prin aceasta să devenim un magnet de prezență umană care poată să
ducă la infectare. Cred că este o chemare la care ar trebui să ne supunem, pentru că este o chemare de bun simț. Suntem datori unii altora
cu ascultarea, cu înțelegerea că cei din jurul nostru sunt importanți.
Nu ar ﬁ rău să deschidem urechea bine la Evanghelia învierii lui
Lazăr. Marta cu mâna în șold Îl întreabă pe Hristos: «Unde ai umblat, că
ți-ai pierdut fratele, prietenul?». În timp ce Maria stătea în casă în rugăciune, și rugându-se a înțeles pentru ce a venit Hristos. Rămâneți în
post și așteptați să ne întoarcem. Nu este cazul niciunei jertfelnicii doar
ca să facem spectacol neapărat de ce Marte bune suntem. Creșteți-vă
Maria în inimă și ﬁți parte integrantă a mersului înainte al Bisericii. Vă
rog să rămâneți sănătoși. Nu, nu vă rog, vă poruncesc să rămâneți
sănătoși și să vă vedeți de mântuire, și să îi ajutați și pe ceilalți. Fiți tari,
inima sus, corabia merge mai departe. Stați acasă, cuminți, îngrijind pe
cei care trebuie să ﬁe îngrijiți și îngrijindu-vă să nu ajungeți să vă îngrijească nimeni. Să nu uitați că puteți să ne vedeți prin camerele video.
ð
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O să vedeți în ﬁecare zi ce săvârșim la Altar și în fața Altarului. Fiți puternici și bucuroși!”
Maica Siluana Vlad: „Această perioadă trebuie trăită cu Dumnezeu. De ce ne opresc să participăm la Sfânta Liturghie? Ne-au oprit,
pentru că era contagiunea foarte mare și pentru că nu s-a voit să se îmbolnăvească tot poporul de COVID-19. Acum însă este vremea să-i rugăm pe cei mari să ne deschidă din nou bisericile, iar noi să făgăduim că
vom respecta toate regulile pe care Ministerul Sănătății și medicii le vor
spune ca să nu ne îmbolnăvim. Noi nu știm cum să le spunem oamenilor că Dumnezeu nu ne îmbolnăvește, ci că El ne vindecă. Dar dacă vom
obține această deschidere a bisericilor și oamenii vor vedea că nu s-au
îmbolnăvit la biserică, vor avea mai mult curaj să vadă că Dumnezeu
este Cel ce vindecă și nu Cel ce îmbolnăvește. Dar aceasta doar dacă
noi ne ducem în Biserică să ne unim cu Dumnezeu, să ne rugăm, să ﬁm
lipiți de El ca să avem imunitate.
Ce să facem ca să depășim frica de boală? Să Îi spui lui Dumnezeu
că ți-e frică. Este normal să-ți ﬁe frică de boală. N-am ajuns încă la măsura sﬁnțeniei Sfântului Nichifor Leprosul, care atunci când a auzit că
are lepră a căzut din pat de bucurie. Sﬁnte Nichifor, ajută-mă să-I dau
lui Dumnezeu frica aceasta! Nu scăpăm de boală sau de moarte, dar putem să ne rugăm să trăim cu Dumnezeu tot ce simțim și să ﬁm cu El în
orice condiție. Cu cât ne lipim de Dumnezeu, cu atât frica se micșorează. Și așa vine frica sănătoasă de a nu-L supăra pe Dumnezeu.”
Arhim. Hrisostom Rădășanu: „Am ajuns să o trăim și pe asta. Și nu
din pricina unei prigoane oarecare, ci din pricina unei realități, a unei
boli, care ne afectează pe toți într-o formă sau alta și care a pătruns în
răutatea ei intrinsecă chiar în Sﬁntele noastre biserici. Într-o perioadă
în care oamenii încercau să se apropie mai mult de Dumnezeu, ele devin goale, dar trebuie să supraviețuim și acestei experiențe, neﬁind
prima. Din pricina unor războaie sau năvăliri sau boli mai grave decât
aceasta, bisericile au fost goale, iar creștinii au trebuit să se descurce
cum au putut. Dacă stăm să ne gândim, acum 1000 de ani, nu existau
atâtea biserici, nu existau atâția preoți. Credincioșii poate o dată la câteva luni ar ﬁ putut să aibă mângâierea unei slujiri preoțești. Dar acest
lucru nu a împiedicat biserica să se răspândească. Acum este o mare
binecuvântare să avem preot și biserică în apropierea noastră, și tocmai lipsa de acum ne face să conștientizăm asta. Sfânta Maria
Egipteanca nu a intrat 47 de ani într-o biserică, reușind prin lucrarea
pocăinței să transforme pustiul într-o biserică. Din păcate pentru noi
Liturghia a devenit o formă de a ne ocupa timpul sau de a ne amăgi
conștiința. Credem că dacă venim la Liturghie este suﬁcient.
Dumnezeu, însă, cere ca Liturghia să o luăm acasă. Și degeaba ne
împărtășim în ﬁecare zi dacă nu facem aceasta spre iertarea păcatelor
și spre viața de veci. Dacă pentru mine Sfânta Liturghie este doar ceea
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n cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, ca urmare a îndemnului
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în această perioadă, în toate lăcașurile de cult, clopotele au bătut începând cu ora 12.00 în ﬁecare zi, timp
de 3 minute. Credincioșii au fost îndemnați la rugăciune pentru cei afectați de coronavirus, pentru personalul
medical din sistemul sanitar și pentru
toți cei care se luptau pentru împiedicarea extinderii acestei epidemii.
(sursa: doxologia.ro)

Î

Surse de informare, site-ul
ﬁideajutor.ro și
„Întreabă preotul”
entru o informare cât mai
corectă a cetățenilor, Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, și organizația neguvernamentală „Code for Romania” au lansat
pe data de 16 martie 2020, platforma
online COVID-19 Știri Oﬁciale – stirioﬁciale.ro, prin care cetățenii au
putut accesa informații sigure. Siteul centralizează doar informații din
surse oﬁciale, precum înștiințările
Grupului de Comunicare Strategică, hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență și înregistrările conferințelor de presă susținute de autorități.
La nivelul Arhiepiscopiei Iașilor,
pentru persoanele aﬂate în izolare,
înfricoșate sau nedumerite de situația creată în contextul pandemiei
COVID-19, a fost deschisă linia telefonică gratuită TelVerde 0800.672.027,
unde 42 de preoți au fost desemnați
pentru a răspunde, 24 din 24 de ore,
apelurilor primite. Aceștia au oferit,
cu precădere, suport duhovnicesc
ð și informațional însă, acolo unde a ð
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de ajutor material pentru cei aﬂați în
diﬁcultate.
Totodată, având în vedere contextul actual, Eparhia Iașilor a lansat
site-ul ﬁideajutor.ro. Acesta este o
platformă prin care sunt create conexiuni între cei care doresc să
ofere o mână de ajutor și cei aﬂați în
diﬁcultate. Scopul este de a crea o
comuniune activă între membrii
societății și, în același timp, de a sluji
comunitatea din care facem parte.
Prin site-ul ﬁideajutor.ro au putut
solicita asistență persoanele vulnerabile în contextul epidemiei de coronavirus din județele Iași, Botoșani
și Neamț. Este vorba de persoane
care s-au aﬂat în izolare la domiciliu,
care nu au avut alte persoane de
sprijin și care au avut nevoie de
hrană, medicamente sau alte lucruri
foarte necesare. Mesajele venite
prin intermediul site-ului sau la numărul de telefon TelVerde
0800.672.027 au fost preluate, analizate și în regim de urgență au fost
identiﬁcate cele mai potrivite soluții.
Tot prin site-ul ﬁideajutor.ro oamenii au putut face donații care au
fost folosite exclusiv pentru ajutorarea persoanelor afectate de epidemia de coronavirus. Cea mai mică donație s-a transformat în hrană caldă,
în aparatură medicală sau în orice
produs de care altcineva a avut foarte mare nevoie, ﬁind izolat sau în incapacitatea de a se ﬁ ajutat singur.
Prin scopul său, site-ul ﬁideajutor.ro
a reprezentat o punte între inimile
oamenilor.
De asemenea, intervențiile LIVE
„Întreabă preotul” de pe portalul doxologia.ro au putut ﬁ ascultate, începând din date de 5 aprilie, iar în aplicația Spotify, toate înregistrările au
fost disponibile în mod gratuit. Ru- ð
brica „Întreabă preotul” din cadrul

ce se întâmplă între aceste patru ziduri să știți că mai bine nu mai vin la
Liturghie, că n-am înțeles nimic. Toate cele din biserică sunt pentru
pocăință și dacă noi în viața noastră ducem rugăciunea, cuvântul,
Evanghelia, Împărtășania Bisericii în viața de zi cu zi, atunci, da, suntem
cu adevărat creștini. Deși Biserica a rânduit și prin glasul teologilor ei, și
al episcopilor ei, și al duhovnicilor, ca oamenii să stea acasă și să facă
rânduielile cele de acasă, nu de puține ori auzim răzvrătiri și cuvinte de
împotrivire, ca și cum atâta lume înțeleaptă nu dă aceste recomandări
din grijă, ci dintr-un soi de frică și de lașitate, ceea ce nu este adevărat.
Câți dintre noi știm cu adevărat să stăm singuri cu noi înșine; câți avem
curajul să intrăm cu adevărat în lăuntrul nostru, să luptăm împotriva
gândurilor, să nu ne manifestăm numai afară, ci să spunem cu inima
«Doamne, miluiește». Astea sunt cu adevărat provocări. Este foarte
ușor să venim într-o biserică și să credem că doar asta ne îndreptează.
Sfânta Maria Egipteanca a stat 47 de ani fără rânduieli, fără tipicuri, fără
slujbe și, totuși, când se ruga se ridica ca la un cot deasupra pământului. Să ne gândim la sﬁnții din pustie care nu au fost lipsiți de Dumnezeu
pentru că nu au reușit să ajungă la biserică. Să ne gândim la strămoșii
noștri care au trecut prin vremuri mai pline de necazuri ca acestea. Să
ne gândim la frații din Siria, care de când sunt în război nu știm cât de
mult își permit să umple bisericile și, totuși, credința lor este vie. Să ne
gândim la sﬁnții închisorilor care timp de zeci de ani nu au reușit să se
bucure de mângâierea unei slujbe sau de bucuria Împărtășaniei, ci au
reușit să transforme închisoarea într-o mănăstire. Să nu transformăm
casele noastre în închisori. Sfânta Maria Egipteanca când s-a întâmplat
să primească această mângâiere, a primit-o cu și mai multă bucurie.
Să-L rugăm pe Hristos ca această perioadă de despărțire vremelnică
de cele arătate, să ne ﬁe cu adevărat o întâlnire veșnică cu cele ascunse.” (Predică la duminica a V-a din Postul Mare).
Pr. Vasile Ioana: „«Cum putem liniști pe cineva îngrijorat de această
pandemie?» Să credem că pandemia aceasta va trece. Au existat perioade în istorie mult mai grele, când oamenilor li s-au luat toate bunurile și au rămas fără nimic sau când plecau la război și nu se mai întorceau. Strămoșii noștri au trecut prin perioade de foamete și de secetă.
Comparând, acum este mult mai puțin decât necazurile mari pe care leau trăit ei. Nouă ni se cere acum să stăm în casă, având tot ce ne trebuie.
Ne rugăm în casă, Sfânta Liturghie la biserică se face, astfel că nu ne
lipsește nimic. Ce ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu,
Care este mereu cu noi și nu ne părăsește? Important este să mai închidem televizoarele, pentru că ele sunt o permanentă sursă de stres.
Când presa insistă prea mult pe un subiect, noi trebuie să ne gândim că
ar trebui să ne eliberăm puțin din treaba aceasta și nu ar trebui să stăm
prizonierii televizoarelor. Ne luăm informațiile importante, dar îl mai și
stingem. Să nu facem abuz de aceste rețele, pentru a ne liniști mai
mult.”
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Pr. Constantin Sturzu: „«Ce putem face dacă nu am apucat să ne
spovedim sau să ne împărtășim în această perioadă?» Noi reducem
Taina Pocăinței doar la ceea ce se întâmplă în scaunul spovedaniei.
Acest lucru îl putem asemănă cu elevul care nu lucrează acasă și vrea
să facă totul la școală. Omul care face pocăință și în afara zonei delimitate de scaunul de spovedanie, acela se sﬁnțește. Dacă totuși este
ceva grav, duhovnicul poate merge să spovedească. Acum este momentul să insistăm pe pocăință, și când vom avea șansa să revenim în
biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim și să participăm la slujbe, să
se vadă că ne-am pregătit în perioada aceasta.”

ð portalului nostru a oferit urmăritorilor
noștri posibilitatea de a adresa diverse întrebări și neclarități legate de
viața duhovnicească și să primească
răspunsuri la cele mai stringente
probleme, din partea unui preot.
Ideea dezvoltării acestei rubrici
zilnice în formatul LIVE – Facebook
și YouTube a venit ca o necesitate în
contextul epidemiologic, când slujbele religioase s-au desfășurat „fără
accesul publicului, ﬁind transmise
doar în mass-media sau online, conform deciziei autorităților, dar și
ținând cont de creșterea gradului de
utilizare a mediului virtual și a noilor
tehnologii.
(sursa: doxologia.ro) ð

Pr. Visarion Alexa: „«S-a mai întâmplat până acum în istorie să nu
putem merge la biserică de Sﬁntele Paști?» Au mai fost Biserici care au
trecut prin asemenea experiențe, dar nu uitați că Sfântul Mormânt a
fost sub diferite stăpâniri și deseori locul acela a fost oropsit din pricina
aceasta. Au fost perioade în care nu s-a mai săvârșit Sfânta Liturghie
acolo, pentru că era interzis. Toate se întâmplă cu îngăduința lui
Dumnezeu. Noi, creștinii, ar trebui să ﬁm liniștea și pacea acestei lumi.
Cum să nu petrecem Paștele anul acesta? Ați uitat cum au petrecut
ucenicii? Au venit ei să ia foc de la biserică și să ducă acasă lumânarea
cu focul? Hristos a intrat prin ușile încuiate și a zis: «Pace vouă!» Și ucenicii s-au bucurat! Ce-L poate ține pe Hristos? Ușile noastre sau ale bisericii încuiate? Hristos va învia și lucrul acesta se va întâmpla universal, în casa mea, în inima mea. Cum putem reduce Învierea la spațiul zidului? Anul acesta Învierea va ﬁ de o prospețime suﬂetească extraordinară, poate mai mult decât o simțim la biserică! Lumea nu se sfârșește!
Aud preoți care spun că au plâns ﬁindcă au slujit cu biserica goală. Eu
nu am plâns. M-am bucurat că am putut ﬁ de folos comunității mele, ca
să nu se îmbolnăvească cineva. Slavă Ție că oamenii au învățat și au
înțeles că trebuie să rămână în casă și nu se vor îmbolnăvi. Am fost buð
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Sfaturi și îndemnuri ale
părinților duhovnicești în
vreme de suferință și boală
ncercarea prin care a trecut
întreaga lume, din cauza pandemiei COVID-19, a prilejuit
multora momente de adâncă meditație asupra vieții lor, a vocației sau
chemării, pe care Dumnezeu ne-a
sădit-o în profunzimile chipului Său
dumnezeiesc, din adâncul de taină
al inimilor noastre; dar și asupra țintei
sau scopului vieții noastre în această
lume și viață, care nu poate ﬁ doar
unul strict material, limitat și nesemniﬁcativ, din perspectiva veșniciei.

Î

De aceea, vom așterne câteva
cuvinte de mângâiere ale cuvioșilor
părinți contemporani întru înfruntarea suferinței. Oricine citește cuvintele lor în duh de rugăciune, cu dorință de a aﬂa adevărata Cale, își dă
seama că sfaturile lor, de Dumnezeu
insuﬂate și izvorâte din iubire, sunt
mai actuale decât atunci când au
fost ele rostite. Au fost culese, în
vreme de pandemie COVID-19, cu
speranța că vor aduce liniște și
pace suﬂetelor încercate.
Cuviosul Siluan Athonitul spunea că „suferințele și primejdiile i-au
învățat pe mulți să se roage. Domnul
iubește pe oameni, dar îngăduie să
ﬁe loviți de încercări și necazuri ca

să-și cunoască neputința lor și să se
smerească și, pentru smerenia lor,
să primească pe Duhul Sfânt”. Cauza tuturor încercărilor și a suferințelor o constituie îndepărtarea lumii
de Dumnezeu, trăirea ei în robia lumii materiale și a plăcerilor efemere,
a mândriei și a lipsei de iubire, ne
avertiza acest Sfânt al Bisericii, iar
calea de izbăvire din încercări și suferință o constituie încredințarea
deplină lui Dumnezeu, prin pocăință, smerenie și rugăciune.
Referindu-se la încercările din
viața prezentă, Sfântul Porﬁrie Kavsokalivitul, un alt Sfânt contemporan al Bisericii, învăța că „Dumnezeu
nu pedepsește, ci omul se autope- ð
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curos că oamenii au luat lucrurile în serios, încât nici la biserică nu pot
Dumnezeu”. La întrebarea: de ce ne
veni. Prin asta viețile oamenilor au fost salvate. Nu ne este frică, nu stăm
îmbolnăvim, Sfântul Porﬁrie răsapocaliptici, sfârșiți de spaimă. Avem, într-adevăr, gânduri cu ce oare
punde: „Pentru că ne mâhnim. Și de
se va întâmpla! Hristos a înviat într-o singurătate desăvârșită! Putem ieși
ce ne mâhnim? Pentru că păcătuim.
din această criză dacă mintea noastră nu va ﬁ doborâtă de spaimă și de
Dacă Îl lăsăm pe Hristos să locupreviziuni apocaliptice. Ne-am obișnuit ca ﬂacăra Învierii să vină de la
iască în suﬂetul nostru, atunci vor
Ierusalim cu avionul. Și dacă în vreun an nu se va mai putea aduce?
dispărea și păcatul, și mâhnirea, și
Cunosc părinți din Europa, români care slujesc în casa lor. Fiecare
boala; atunci vom azvârli și medicamasă pe care a fost așezat Sfântul Antimis devine Mormântul Sfânt din
mentele”. Slujindu-și semenii aﬂați
care răsare lumina Învierii. Fiecare casă de creștini, ﬁecare om care în
în suferință, timp de treizeci și trei
noaptea de Înviere va ﬁ cu suﬂetul alături de biserica lui dragă și se va
de ani, în capela Spitalului din cenruga în noaptea Învierii și va putea să aprindă lumânarea acolo în casă,
trul Atenei, Părintele Porﬁrie avea o
și ea tot ﬂacăra Învierii va ﬁ. Aceasta ne va aduce aminte că nimic nu
deosebită considerație față de perpoate stinge Învierea lui Dumnezeu și că Hristos a înviat!”
sonalul medical, cu care conlucra.
(sursa: doxologia.ro)
Pentru el, medicii și asistentele medicale erau „îngeri înveșmântați în
halate albe”, iar surorile medicale alt sfat, cel al Sfântului Paisie Aghi- omul, pentru toată lumea, nu numai
erau numite „surori ale iubirii”, „su- oritul, este acela de „a face ceea ce pentru unii. Suferința îți dă ocazia
rori ale milei”. Din acest motiv, spu- te odihnește duhovnicește, numai de această dezinfectare cu orice
nea că, atunci „când ne îmbolnăvim, să ﬁi alături de Hristos”. Însă, în toate chip. Te cunoști pe tine, ca să te poți
ca să nu greșim, trebuie să urmăm să avem nădejde că, atât în bucu- birui pe tine, care înseamnă uriașă
povețele medicinei și ale rațiunii. riile trecătoare, cât și în încercările biruință. O suferință nu și-a atins
Mai presus de toate, însă, trebuie să prin care vom trece, Dumnezeu nu scopul dacă este dată ca o terapie,
urmăm voia lui Dumnezeu și să ne și-a întors față de la noi, ci, dimpo- dacă nu ai ieșit cu un folos din ea. O
încredem în iubirea Lui”. Bolile „slu- trivă, „acum Dumnezeu să și vrea să consecință trebuie să ﬁe: ca omul
jesc multor și feluritor scopuri ale ne lase, nu poate”. Ba chiar mai să se înțelepțească. După îndepăriubirii lui Dumnezeu”, iar durerea mult: dacă altădată ocrotea lumea tarea pericolului și dispariția necaresimțită în suferință, „este o putere doar cu o mână, acum „Bunul Dum- zului, omul trebuie să facă „ﬁlosoﬁa
suﬂetească, pe care Dumnezeu a nezeu păzește cu amândouă mâi- lui”, adică să caute să extragă cele
pus-o înlăuntrul nostru, cu menirea nile Sale lumea contemporană. As- mai folositoare deprinderi duhovnide a lucra binele, iubirea, bucuria, ru- tăzi, însă, în mijlocul atâtor primejdii cești pentru restul existenței sale.
Ca persoană, creștinul știe că
găciunea”. „Bolile ne duc la limanul în care trăiește omul, Dumnezeu îl
binelui, când răbdăm fără cârtire, ru- păzește precum mama pe pruncul după Răstignire și Cruce, urmează
gându-L pe Dumnezeu să ne ierte ei, atunci când începe să pășească. Învierea cu Hristos, spre fericire
păcatele și lăudând Numele Său.”
Astăzi, mai mult decât odinioară, ne veșnică. Iar românii, era convins PăLa vremuri de necaz și încerca- ajută Hristos, Maica Domnului, Sﬁn- rintele Arsenie, „și-au purtat crucea
de 2000 de ani. De aceea cred că urre, Sfântului Porﬁrie ne învață să le ții, dar noi nu înțelegem”.
înfruntăm pe toate cu răbdare și năPărintele Arsenie Papacioc, su- mează Învierea”. „Nimic nu m-a ajudejde în ajutorul și răsplata lui Dum- pranumit și duhovnicul de la malul tat mai mult în viață ca suferința. În
nezeu. Să le privim pe toate, ﬁe bu- mării, spunea că prin suferință omul Ortodoxie, numai prin suferință
ne, ﬁe rele, cu un surâs duhovni- reușește să stea de vorbă cu sine scapi de suferință”.
cesc, iar față de cele dureroase, apăsătoare și îndelungate să arătăm
tăria stâncii în fața valurilor vieții.
În timp de boală și suferință, precum sunt și zilele în care trăim, un

mai precis decât în orice altă situație. Să se cunoască pe sine, să se
compare, să-și dea seama că-i o poruncă divină de la care nu ne putem
abate și este valabilă pentru tot
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(Pr. prof. univ. dr.
Ioan Cristinel Teșu)
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Cuvânt de mângâiere la vreme de pandemie
ulți oameni sunt confuzi și alții se panichează din pricina amenințării epidemiei de Coronavirus care
a cuprins toată lumea. Eu însă cred
că n-ar trebui să ﬁm așa, pentru că
orice face Dumnezeu cu noi, o face
din dragoste. Dumnezeul creștinilor
este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni,
Care iubește lumea. Dumnezeu ne-a
creat din bunătate, ca să ne împărtășească viața Sa, ba chiar și slava Sa. Când am căzut în păcat, tot
din bunătate a îngăduit morții să
pătrundă în viața noastră, ca să nu
ajungem nemuritori în răutate, ci să
căutăm o cale de mântuire. Deși am
căzut, nicicând Dumnezeu n-a încetat să Se îngrijească de noi, nu doar
cu bunurile materiale necesare
pentru dăinuirea neamului nostru
[omenesc], ci a trimis proroci și
drepți să-I pregătească calea, ca să
poată veni și dezlega tragedia
noastră, și să poată aduce mântuirea cea veșnică prin Cruce și prin
Învierea negrăitei Sale iubiri. A venit
și a luat asupra Sa blestemul păcatului, și ne-a arătat până la sfârșit
dragostea Sa: Iubind pe ai Săi cei
din lume, până la sfârșit i-a iubit
(Ioan 13, 1).
Tot ce a făcut Dumnezeu când
ne-a creat, când a asigurat cele
necesare pentru dăinuirea lumii,
când Și-a pregătit calea pentru a
veni pe pământ, când Însuși a venit,
în persoană, și ne-a lucrat mântuirea în chip așa de minunat – pe
toate acestea le-a făcut din bunătate. Și bunătatea Sa este nemărginită. Ne mântuiește și este atât de
îndelung-răbdător cu noi, așteptând ð

M

Arhim. Zaharia Zaharou
Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, Essex
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ð până ce venim la cunoașterea adevărului și aducem pocăință adevărată, ca să putem ﬁ cu El pe vecie.
Așa, în ﬁecare etapă a relației Sale
cu omul, Dumnezeul nostru ne arată doar bunătate și milă, care „mai
bună este decât viața”; bunătatea
este Firea Sa, și pe toate le face spre
folosul și mântuirea omului.
Prin urmare, când iarăși va să vină ca să judece lumea, o va judeca
un alt Dumnezeu? Nu va ﬁ același
Dumnezeu, Dumnezeul milei și iubirii de oameni, Care iubește omenirea? Să nu ne îndoim că ne vom înfățișa înaintea a nimeni altcuiva decât a Dumnezeului Care ne-a făcut
și ne-a mântuit. Și iarăși, cu aceeași
milă și dragoste ne va judeca. De
aceea, să nu ne panicăm, nici să ne
clătinăm [în credință], căci același
Dumnezeu ne va întâmpina în viața
cealaltă și ne va judeca cu aceeași
bunătate și îndurare. Unii se tem că
le-a sosit ceasul sfârșitului. Epidemia aceasta a coronavirusului are și
o parte bună, pentru că avem câteva săptămâni din clipa în care ne va
lovi până la sfârșitul nostru. Putem
închina, așadar, acest timp pregătirii
pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ca
mutarea noastră să nu ﬁe pe neașteptate și pe nepregătite, ci după ce
ne-am cercetat întreaga viață la
ﬁecare şedere în rugăciune înaintea
lui Dumnezeu, uneori mulțumind
până la sfârșit pentru tot ce-a făcut
Dumnezeu pentru noi, alteori cu
pocăință, cerând iertarea fărădelegilor noastre. Nimic nu ne poate vătăma când avem un astfel de Dumnezeu, Care îngăduie toate din bunătatea Sa. Trebuie doar să continuăm să ﬁm mulțumitori până la
sfârșit și să facem smerita rugăciune de pocăință pentru iertarea
păcatelor noastre.

În ce mă privește, epidemia aceasta mă ajută. Tânjeam să regăsesc rugăciunea pe care am avut-o
înainte, cu care pot să-mi cercetez
întreaga viață, de la naștere până
acum, mulțumind lui Dumnezeu
pentru toate binefacerile Sale „cele
întru știință și cele întru neștiință”; și,
totodată, cu care pot să-mi cercetez
întreaga viață pocăindu-mă pentru
toate păcatele și fărădelegile mele.
Ce minunat să-ți poți cerceta viața
în rugăciune, să le pui pe toate înaintea lui Dumnezeu stăruind în rugăciune! Simți atunci că viața ți se
răscumpără. De aceea, situația de
acum cu adevărat mă ajută. Nu mă
panichez, ci mă voi îngriji pentru
păcatul meu (Psalmi 37, 18).
Trebuie să vedem bunătatea lui
Dumnezeu în tot ce se petrece
acum. Sﬁnții Părinți au văzut iubirea
Sa de oameni. O molimă asemănătoare a avut loc în veacul al IV-lea, în
pustia Egiptului, secerând mai bine
de o treime dintre monahi, iar Părinții ziceau cu mare însuﬂare că
„Dumnezeu seceră suﬂetele sﬁnților pentru Împărăția Sa”, și nu se
clătinau [în credință]. Domnul Însuși
vorbește în Evanghelie despre zilele
din urmă, despre încercările și
necazurile prin care va trece lumea
înainte de a Doua Sa Venire. Nu discernem însă în cuvintele Sale nici
tristețe morbidă, nici disperare.
Domnul, Care S-a rugat în grădina
Ghetsimaniului cu sudoare de sânge pentru mântuirea întregii lumi,
spune că atunci când vom vedea
grozăviile ce vor premerge cea de-a
Doua Venire a Sa, să ne ridicăm însuﬂețiți capetele, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Unii îmi
spun: „Dumnezeu să-Și întindă mâna Sa cea ajutătoare!” – dar tocmai
aceasta este mâna lui Dumnezeu! El
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dorește și lucrează mântuirea noastră în multe rânduri şi în multe
chipuri (Evrei 1, 1): Tatăl Meu până
acum lucrează; şi Eu lucrez (Ioan 5,
17). Virusul acesta poate ﬁ un mijloc
pe care Dumnezeu să-l folosească
pentru ca mulți să-și vină în ﬁre și la
pocăință, și pentru a secera multe
suﬂete pregătite de Împărăția Sa
cea veșnică. De aceea, pentru cei
ce se predau și se încredințează
dumnezeieștii purtări de grijă, toate
vor contribui la binele lor: „Celor ce
iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine”.
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Nu este loc, așadar, de tulburare
morbidă. Nici nu trebuie să ne împotrivim măsurilor luate de guvern
pentru a reduce răspândirea afecțiunilor pe care le vedem la atâția
oameni. Este greșit să acționăm împotriva autorităților. Să facem ce ne
spune guvernul, pentru că nu ni se
cere să ne lepădăm de credința
noastră, ci doar să luăm câteva
măsuri pentru binele comun al tuturor, ca să trecem peste încercarea aceasta – și nu sunt deloc nerezonabile. Unii o iau prea mărturisitor, ridică stindardul și fac pe mu-

cenicii și mărturisitorii. Noi, să nu ne
îndoim: vom arăta doar supunere
față de ordinele guvernului. Este nedrept să facem neascultare de guvern de vreme ce, când ne vom îmbolnăvi, la spitalele lor vom alerga și
ei vor ﬁ cei care să suporte cheltuielile și să ne îngrijească. De ce să
nu-i ascultăm?
Acesta este cugetul lui Hristos,
pe care Dumnezeu l-a arătat în viața
Sa pământească, aceasta este porunca apostolească pe care am
primit-o: …să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să

ﬁe gata la orice lucru bun, să nu
defaime pe nimeni, să nu ﬁe sfăditori, ci îngăduitori, arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oameni
(Tit 3, 1-2), și: Supuneţi-vă, pentru
Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, ﬁe împăratului, ca înalt stăpânitor, ﬁe dregătorilor (I Petru 2,
13). Dacă nu ne supunem stăpânitorilor noștri, care nu ne cer mult, cum
ne vom supune lui Dumnezeu, Care
ne dă o lege dumnezeiască, mult
mai înaltă decât orice lege omenească? Dacă păzim legea lui Dumnezeu, nu suntem mai presus de ð
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ð legile omenești, spuneau apologeții
celui de-a doilea veac, când Imperiul Roman îi prigonea pe creștini.
De mirare că în țara în care trăim,
Marea Britanie, fotbaliștii arată atâta
înțelegere și discernământ încât
sunt primii care să-și întrerupă activitatea, supunându-se indicațiilor
guvernului de a lua măsuri proﬁlactice! Și ar ﬁ trist ca tocmai noi, cei
credincioși, să nu ne ridicăm la măsura fotbaliștilor și să nu arătăm aceeași supunere de autoritățile pentru
care se roagă Biserica noastră.
Dacă ne vor cere să înceteze
slujbele Bisericii, să ne supunem pur
și simplu, și să binecuvântăm pronia
lui Dumnezeu. Mai mult, acest lucru
ne aduce aminte de o veche predanie a Părinților din Palestina: în
Marele Post, în Duminica Lăsatului
sec de brânză, după iertarea reciprocă, [monahii] ieșeau în pustie
timp de patruzeci de zile, fără Liturghie, stăruind, pentru a se pregăti, în
post și rugăciune, și se întorceau în
Duminica Floriilor ca să prăznuiască după cuviință Pătimirea și Învierea Domnului. Așa și contextul de
astăzi ne silește să trăim iarăşi ceea
ce se păstrase din vechime în sânul
Bisericii. Ne vor obliga, adică, să trăim o viață mai isihastă, cu mai multă
rugăciune, care va compensa cumva lipsa Dumnezeieștii Liturghii și ne
va pregăti să prăznuim cu mai mare
dorință și însuﬂare Pătimirea și
Învierea Domnului Iisus. Astfel vom
preschimba epidemia aceasta întro biruință a isihasmului. În tot cazul,
orice îngăduie Dumnezeu în viața
noastră este din bunătatea Sa și
pentru binele omului, căci El niciodată nu dorește să se vatăme în
vreun fel zidirea Sa.
Negreșit, și de vom ﬁ lipsiți mai
mult timp de Dumnezeiasca Litur-

ghie, vom răbda. Ce primim la Liturghie? Ne împărtășim cu Trupul și
Sângele lui Hristos, care sunt pline
de harul Său. Pentru noi, este o
mare cinste și binefacere – dar
primim, totodată, harul lui Dumnezeu în multe alte feluri. Când săvârșim rugăciunea isihastă, sălășluim
în prezența lui Dumnezeu cu mintea
în inimă, chemând sfântul Nume al
lui Hristos. Dumnezeiescul Nume
ne aduce harul lui Hristos, pentru că
este nedespărțit de Persoana Sa, și
ne duce în prezența Sa. Această
Prezență a lui Hristos este curățitoare, ne curățește de fărădelegi și
păcate, ne înnoiește și ne luminează
inima, ca să ia formă înlăuntru chipul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Hristos.
De nu vom avea Paștile în biserică, să ne aducem aminte că ﬁecare contact cu Hristos este Paști.
Primim har în Dumnezeiasca Liturghie pentru că Domnul Iisus este
prezent acolo, El săvârșește taina și
El este Cel ce se împarte credincioșilor. Când însă chemăm Numele
Său, pătrundem în aceeași Prezență
a lui Hristos și primim același har.
De aceea, chiar dacă suntem lipsiți
de Liturghie, vom avea pururea Numele Său – nu suntem lipsiți de
Domnul. Mai mult, avem și cuvântul
Său, și mai ales Evanghelia Sa. Dacă
cuvântul Său sălășluiește neîncetat
în inima noastră, dacă îl cercetăm și
ne rugăm cu acesta, dacă devine
limbajul nostru, cu care vorbim lui
Dumnezeu tot așa cum ne-a vorbit
El – atunci vom avea iarăși harul
Domnului. Cuvintele Sale sunt cuvinte ale vieții veșnice, și se săvârșește aceeași taină: primim harul
Său și ne sﬁnțim.
Mai mult, cu ﬁecare prilej în care
arătăm bunătate fraților noștri,
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Domnul se bucură, socotind că am
făcut-o în Numele Său, și ne răsplătește. Arătăm bunătate fraților
noștri și Domnul ne răsplătește cu
harul Său. Este un alt mod prin care
putem trăi în Prezența Domnului.
Putem primi harul Domnului prin
post, prin milostenii și prin orice faptă bună. Așa că, dacă suntem siliți
să nu ne adunăm în biserică, ne
putem uni în duh, prin aceste sﬁnte
virtuți pe care le știm, înlăuntrul
Trupului lui Hristos, Sfânta Biserică,
care păstrează unitatea credincioșilor cu Hristos și cu celelalte mădulare ale Trupului Său. Tot ceea
ce facem pentru Dumnezeu este o
liturghie, căci slujește mântuirii
noastre. Liturghia este cel mai mare
eveniment din viața Bisericii, în care
credincioșii au putința să facă
schimb între viețișoara lor și nemărginita viață a lui Dumnezeu. Impactul acestui eveniment ține însă de
pregătirea pe care o facem, prin tot
ce am amintit: prin rugăciune, fapte
bune, post, iubire de aproapele, pocăință.
Pentru aceasta, iubiții mei frați,
nu este nevoie să facem mărturisiri
eroice împotriva guvernului pentru
măsurile proﬁlactice pe care le ia
spre binele tuturor oamenilor. Nici
să nu deznădăjduim, ci să meșteșugim cu înțelepciune căi prin care să
nu pierdem părtășia vie cu Persoana lui Hristos. Nimic nu ne poate
vătăma, trebuie doar să facem răbdare un răstimp anume – și Dumnezeu va vedea răbdarea noastră, și va
înlătura toată piedica, toată ispita, și
vom vedea iarăși zorii zilelor de bucurie, și vom prăznui împreună nădejdea și dragostea noastră în Hristos Iisus.
traducere de Radu Hagiu
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Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
Având în vedere situația creată de noul coronavirus, în perioada 1 martie – 30 aprilie, Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a

vizitat doar Parohia „Sﬁnţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
– Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare (Protopopiatul
Piatra Neamţ).

Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan a slujit
la Parohia din satul Ghigoiești
n Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai, pe 1 martie 2020,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oﬁciat Sfânta Liturghie la Parohia „Sﬁnții Arhangheli Mihail și

Î

Gavriil” din satul Ghigoiești, comuna
Ștefan cel Mare, județul Neamț.
În cuvântul de învățătură rostit
după citirea pericopei evanghelice,
Părintele Mitropolit a aﬁrmat că
ﬁecare om este chemat să pătrundă

Scurt istoric
Biserica actuală din satul
Ghigoieşti, cu hramul „Sﬁnţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, este
strădania şi jertfa enoriașilor, care în 1902 au început să o construiască din piatră şi cărămidă,
îndrumaţi de un comitet în frunte
cu învăţătorul Constantin Grigore Lefter și părintele paroh Ştefan I. Mariş. Lăcașul a fost sﬁnțit
la data de de 4 ianuarie 1915 de
către Preasﬁnţitul Episcop Antim
Botoşăneanul. Pictura este în stil
renascentist – realist şi este executată în tempera de pictorul I.C.
Ionescu din Roman în 1913. În
anul 1990 s-au efectuat lucrări
de restaurare, iar biserica a fost
resﬁnţită în ziua de 4 noiembrie
1990, de către un sobor de preoţi
dimpreună cu părintele protopop Cazan Constantin.
în miezul Raiului ceresc: „Conștiința
Bisericii a numit această zi «Duminica Izgonirii lui Adam din Rai», prin
care ne aducem aminte în duh
pedagogic, de un moment trist,
încărcat cu multe consecințe negative în istoria lumii, și anume izgonirea lui Adam și a Evei din Raiul lui
Dumnezeu. Aceștia au fost izgoniți
pentru că nu au avut puterea de a
recunoaște păcatul pe care l-au ð
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ð săvârșit. […] Înainte de post, Biserica
dorește să ne amintim de acest moment de la începutul istoriei neamului omenesc, pentru ca prin intermediul postului, duhovnicește, să
reintrăm în legătură cu Dumnezeu,
să pătrundem chiar din această
viață în miezul Raiului ceresc, căci
acest lucru este posibil. În adâncul
ﬁinței omului există un dor după
Raiul pierdut”.

De asemenea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a explicat că iubirea pentru aproapele și rugăciunea trebuie să primeze în perioada
Postului Mare: „Toate cele spuse
despre post: metanii, rugăciune,
lipsa mâncării și toate celelalte, dacă nu sunt întărite de năzuința de-a
iubi mai mult pe celălalt, toate sunt
vânare de vânt și chimval răsunător,
adică fals care nu te duce la nimic.

Mai presus de toate, călătoria postului trebuie să ﬁe o călătorie cu
rugăciune, iar astfel greutatea postului devine o imensă bucurie care
ne duce spre Sﬁntele Paști”.
La ﬁnalul slujbei părintele protopop Valentin Tofan și părintele
paroh Constantin Bălan au rostit
câte un cuvânt de mulțumire pentru
binecuvântarea pe care a adus-o
Părintele Mitropolit.

Liturghie arhierească la Mănăstirea Piatra Sfântă din Iaşi
reasﬁnţitul Părinte Calinic
Botoşăneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oﬁciat duminică, 1 martie
2020, Sfânta Liturghie în Biserica
„Naşterea Maicii Domnului” a Mănăstirii Piatra Sfântă din Iaşi.
După Sfânta Liturghie, Preasﬁnțitul Calinic Botoşăneanul a citit mai
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multe rugăciuni de dezlegare şi
pentru sănătatea celor de faţă, iar
apoi a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la
Evanghelia din Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai. În acelaşi timp,
Ierarhul a amintit că noua biserică a
Mănăstirii Piatra Sfântă face parte
din cele 400 de locaşuri sﬁnte
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cărora le-a pus piatra de temelie. De
asemenea, i-a încurajat pe oameni
să sprijine lucrările ce mai sunt de
întreprins în aşezarea monahală. La
rândul său, Protosinghelul Cristofor
Ruxandu a mulţumit Preasﬁnției Sale pentru slujirea Sﬁntei Liturghii şi
pentru sfaturile şi ajutorul pe care
le-a oferit de-a lungul timpului.

Slujiri arhiere[ti |

Canonul Sfântului Andrei Criteanul săvârșit de
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan la Catedrala Mitropolitană
uni după-amiază, 2 martie
2020, și marți dupăamiază, 3 martie 2020, în
prima și cea de a doua zi a Postului
Mare, la Catedrala Mitropolitană din
Iaşi, slujbele Pavecerniţei Mari, în
cadrul căreia au fost citite, în două
seri diferite, primele două părți
din Canonul Sfântului Andrei Criteanul, au fost săvârșite de către
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Cunoscut drept „Canonul lacrimilor”, Canonul cel Mare, creaţie în
versuri a Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei, este una dintre cele
mai frumoase slujbe ale Bisericii
Ortodoxe şi cel mai extins imn liturgic din cultul ortodox, cu 250 de
strofe sau tropare. O atenţie deosebită este acordată în Canonul cel
Mare răscumpărării omului din robia păcatului, mijlocită de Mântuitorul prin Jertfa Sa de pe Cruce. Căderea omului în păcat, răscumpărarea lui prin Întruparea şi Jertfa Mân-
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tuitorului, Taina Pocăinţei, dogma
Sﬁntei Treimi, preacinstirea Maicii
Domnului sunt principalele teme
dogmatice pe care autorul le
abordează.
Conform rânduielii tipiconale,
slujbele s-au încheiat cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne
şi stăpânul vieţii mele…, şi cu citirea
Evangheliei, după care au urmat cuvintele de învăţătură rostite de
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
În prima seară, Părintele Mitropolit a spus că „prin toate aceste
rânduieli și slujbe, suntem chemați
să ne angajăm pe drumul care duce
către Învierea Domnului Hristos,
către Împărăția Preasﬁntei Treimi.
Am luat aminte în slujba Canonului
la strigătul pe care omul îl ridică
către Dumnezeu, zicând «Miluieștemă, Dumnezeule, miluiește-mă!».
Care este scopul acestei nenumărate repetiții? Duminica trecută este
numită de Biserica noastră a Izgonirii lui Adam și Evei din Rai. Rugă-

ciunea «Miluiește-mă, Dumnezeule,
miluiește-mă!» este tocmai sinteza
gândului pe care l-au avut Adam și
Eva odată ce s-au trezit și s-au văzut
pe ei înșiși între spini și pălămidă,
adică în durerile acestei lumi”.
În cea de-a doua seară în care s-a
citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul, în cadrul Pavecerniței Mari,
prin cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit a subliniat faptul că
„starea de pocăință constituie scara
care îl duce pe om la Dumnezeu. Ce
înseamnă starea aceasta de pocăință? Ea are multe fațete, după cum
spun Sﬁnții Părinți, iar această stare
se poate regăsi în câteva chipuri. În
primul rând, omul este chemat să-și
recunoască starea sa de făptură, de
ﬁință creată în raport cu Dumnezeu
și să recunoască că Dumnezeu este
Dumnezeul cerului și al pământului,
Creatorul lumii și al ﬁecărei ﬁințe
umane, în care a trimis suﬂarea Sa
de viață. În al doilea rând, pocăința
este chemarea omului de a ð
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| Slujiri arhiere[ti
ð schimba direcția minții sale. Mintea
noastră, înnăbușită de tendințele
păcatului și de ispitirile de tot felul,
este orientată spre ceea ce nu se
cuvine. Pocăința îi arată omului că
mintea sa este chemată să părăsească răul pentru a se împodobi
cu binele, să părăsească întunericul
pentru a se îmbrăca în lumină, să depășească ceea ce este urât în sine
și în alții și să vadă ceea ce este bine
și frumos. Omul, schimbându-și

mintea și având direcția ei spre cele
adevărate ale veșniciei și ale acestei
lumi, trăiește starea de pocăință și
se poate ruga cu adevărat lui
Dumnezeu. În al treilea rând, starea
de pocăință înseamnă înnăbușirea
nebuniei de a ﬁ întotdeauna primul,
adică înnăbușirea tendinței de a-l
domina pe celălalt. Rugăciunea
care împodobește răstimpul Postului Mare, rugăciunea Sfântului
Efrem Sirul, arată tocmai dorința

omului ca să nu cadă în duhul
stăpânirii. În al patrulea rând, starea
de pocăință se arată prin faptul că
omul se gândește la sfârșitul vieții
sale. Gândul la moarte este începutul înțelepciunii. Conștiință, ție-ți
cer, spunea părintele Proclu, dacă
acum mor, mă mântuiesc? În al
cincilea rând, starea de pocăință se
arată când omul își vede păcatele
sale și încearcă să vadă ceea ce
este bun în celălalt”.

Prima Liturghie a Darurilor mai înainte sﬁnțite
din Postul Mare la Catedrala Mitropolitană
n dimineața zilei de 4 martie 2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, a oﬁciat Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile și Dumnezeiasca Liturghie a
Darurilor mai înainte sﬁnţite la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Slujba arhierească a fost una deosebită, săvârşită numai la lumina lumânărilor. Întrucât Liturghia
Darurilor mai înainte sﬁnţite stă sub semnul pocăinţei, veşmintele preoţilor slujitori au fost de culoare neagră.
La ﬁnal, ierarhul a adresat cuvânt de învățătură
credincioșilor prezenți, în care a subliniat semniﬁcațiile acestei slujbe rânduite de Biserică în perioada Postului Mare: „Liturghia Darurilor mai înainte-sﬁnţite a fost gândită de Biserică, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să aibă
posibilitatea, în zi de miercuri și în zi de vineri, să se
împărtășească, având binecuvântarea duhovnicului, cu Sﬁntele și Dumnezeieștile Taine. Biserica a
simțit nevoia ca oamenii să se apropie mai des de
Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, pentru că ea
ﬁind hrana nemuririi, omul caută să ﬁe viu, să nu se
îndepărteze de Dumnezeu. Nu există cale mai potrivită pentru a se apropia omul de Dumnezeu ca
Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie”.

Î
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Canonul Sfântului Andrei Criteanul săvârșit de Preasﬁnțitul
Părinte Calinic Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană
n după-amiaza zilei de miercuri, 4 martie 2020, și în dupăamiaza zilei de joi, 5 martie
2020, adică în cea de-a treia și în cea
de-a patra zi din Postul Sﬁntelor
Paști, la Catedrala Mitropolitană din
Iași au fost săvârșite slujbele Pavecerniței Mari, în cadrul cărora au
fost rostite, în seri diferite, cea de-a
treia și cea de-a patra parte a Canonului Mare, alcătuit de Sfântul
Andrei Criteanul. Slujbele au fost
oﬁciate de către Preasﬁnțitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
Canonul cel Mare se săvârşeşte
în prima şi în a cincea săptămână
din Postul Mare. În prima săptămână se oﬁciază în seara zilelor de luni,
marţi, miercuri şi joi, în cadrul Pavecerniţei Mari (slujba de după Vecernie), când strofele Canonului sunt
împărţite în patru părţi, corespunzătoare celor patru zile.
În cadrul cuvântului de învățătură, rostit în ultima seara a săvârșirii
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acestei rânduieli, părintele Arhimandrit Valerian Radu a aﬁrmat că
rugăciunea ne așază lângă Domnul
Hristos: „Rugăciunea «Doamne și
Stăpânul vieții mele...», dacă o înțelegem având în vedere vindecarea
de patimi și de păcate, prin intermediul acestor lucrări frumoase pe

care ni le-a relatat Sfântul Efrem
Sirul, putem ajunge să ne unim cu
Mântuitorul Hristos prin Taina
Sﬁntei Spovedanii și prin Taina Sﬁntei Euharistii, iar atunci să spunem
Doamne, luminează întunericul suﬂetului meu ce m-a cuprins, să
văd și eu lumina feței Tale”.

Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Hadâmbu
reasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a săvârşit duminică, 15
martie 2020, la orele amiezii, Taina
Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi.
Slujba a fost oﬁciată în altarul
de vară cu hramul „Izvorul Tămăduirii” al aşezării monahale, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Oamenii au avut prilejul să se roage în
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faţa icoanei făcătoare de minuni a
Maicii Domnului de la Mănăstirea
Hadâmbu, atât pentru cele de folos suﬂetelor lor, cât şi pentru cei
apropiaţi. Pe lângă rugăciunile din
cadrul Tainei Sfântului Maslu,
Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a rostit mai multe cereri
pentru ca Preabunul Dumnezeu
să-Și reverse mila Sa asupra românilor încercaţi de boală şi de izolare, dar şi asupra întregii omeniri.

Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, a mulţumit Preasﬁnţiei Sale
pentru că s-a rugat împreună cu
preoţii şi cu pelerinii în cea de-a
doua duminică din Postul Mare:
„Avem nevoie de rugăciune mai
mult ca oricând. Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul ne-a
oferit, prin slujirea din această zi,
multă încurajare”.
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Suport duhovnicesc
în contextul COVID-19
prin apel gratuit la
0800.672.027
entru persoanele care sau aﬂat în izolare, speriate
sau nedumerite de situația creată în contextul pandemiei
COVID-19, a fost deschisă, la nivelul
Arhiepiscopiei Iașilor, linia telefonică gratuită TelVerde 0800.672.027.
Un număr de 42 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor au fost desemnați
pentru a răspunde, 24 de ore din 24,
apelurilor primite. Aceștia au oferit
suport duhovnicesc și informațional pe timpul pandemiei, însă, acolo
unde a fost cazul, au facilitat și acordarea de ajutor material pentru cei
aﬂați în diﬁcultate în perioada aceasta de criză cauzată de pandemia COVID-19.
Mai multe detalii despre acest
subiect ne-a oferit pr. Mihail Siminciuc, responsabil TelVerde: „De la
data de 18 martie, când s-a deschis
această linie telefonică, până la data
de 1 aprilie 2020 s-au înregistrat 506
apeluri, la care au răspuns 72 de
preoți din Arhiepiscopia Iașilor, indiferent de intervalul orar. În total,
au fost peste 49 de ore vorbite în
cele 13 zile de când linia telefonului
a fost deschisă. Preoții au oferit spri-
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jin duhovnicesc, sfaturi, recomandări, au avut dialoguri cu apelanții, iau ajutat să găsească sprijin material; s-au oferit alimente prin voluntarii Sﬁntei Parascheva sau direct
prin preotul paroh de care aparțin.
De asemenea, 2 monahii de la Spitalul Providența au oferit sfaturi medicale în cazul solicitărilor din această categorie”.
Dintre apelurile primite la Tel Verde, 357 au fost din Arhiepiscopia
Iașilor. Celelalte apeluri au fost din
București, Arad, Pitești, Timișoara,
Bârlad, Călărași sau Severin.
Începând cu luna aprilie, 17 specialiști s-au adăugat acestei misiuni
și au oferit sfaturi persoanelor care
au solicitat sprijin la linia verde
0800.672.027 a Arhiepiscopiei Iașilor. Astfel, pe lângă consilierea duhovnicească, aceștia au putut beneﬁcia și de asistență psihologică, de
sfaturi care le-au fost de folos în
vreme de criză. Zilnic, de la ora 8.00

până la 22.00, persoanele care au
sunat la numărul 0800.672.027, au
primit recomandări și sprijin de la o
echipă formată din 17 medici psihiatri, psihologi și psihoterapeuți.
„Prin intermediul acestui TelVerde s-a acordat asistență duhovnicească, sprijin material, sfaturi medicale, precum și asistență psihologică, de la caz la caz. Persoanele
care au apelat acest TelVerde și au
avut nevoie de consiliere psihologică (cu angoase, panică, frici etc.),
au fost redirecționate către personalul de specialitate, disponibil în
orice moment al zilei. Înainte de a-și
asuma această responsabilitate, cei
17 specialiști s-au întrunit într-o videoconferință pentru împreună-sfătuire, dar și pentru a primi unele sfaturi de la lect. univ. dr. Cristina Stărică, specialist în consilierea acordată în astfel de situații de criză”, ne-a
declarat Cristina Sturzu, inițiatoarea
echipei de consiliere psihologică.

Voluntarii Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași
în vremea pandemiei
n perioada de grea încercare
prin care lumea a trecut, voluntari de la Colegiul „Sfântul
Nicolae” din Iași și-au oferit sprijinul
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(cumpărături alimente, produse de
igienă și medicamente) pentru persoanele din municipiu aﬂate în autoizolare. Campania s-a adresat în
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mod special bătrânilor și persoanelor singure.
Mai multe detalii despre campania demarată de studenții teologi ð

Misiune [i dreapt\ credin]\ |
ð ieșeni ne-a oferit Cristian Butnărașu, coordonator voluntari la Colegiul
„Sfântul Nicolae”: „Echipa de coordonatori din cadrul comunității Colegiului «Sfântul Nicolae» a luat decizia de a ﬁ solidari și aproape de
persoanele ce ar putea întâmpina
probleme privind răspândirea virusului COVID-19. Astfel, am reușit să
ajutăm mai mulți bătrâni aﬂați în autoizolare, prin cumpărarea și oferirea de medicamente și alimente de
bază. Aceste ajutoare au fost plătite
de beneﬁciari, iar o parte din medicamente le-am plătit din fonduri
proprii. Suntem în parteneriat în această activitate cu Serviciul Voluntar de Ambulanță – Iași și Centrul de
Urgențe Sociale – Iași. Ne implicăm
pe partea de ajutorare a persoanelor vârstnice, vulnerabile, de peste 65 de ani, singure și fără venituri,
oferindu-le alimente și medicamente. Am primit mai multe baze de date din partea Primăriei Iași în colaborare cu asociațiile de locatari, și așa
am reușit să îi identiﬁcăm mai ușor
și să ajungem la cei aﬂați în nevoie”.
De asemenea, pe lângă faptul că
voluntarii Colegiului „Sfântul Nico-

lae” au reușit să doneze pachete
generoase cu alimente și medicamente, ei au avut în plan să dăruiască zilnic 100 de cafele doctorilor
și peste 130 de porții de hrană caldă
Spitalului de Boli Infecțioase și medicilor aﬂați în carantină. „O altă
direcție ar ﬁ implicarea în campania
«Cafea pentru medici». În total, am
adunat peste 2.500 de cafele pe
care am reușit să le oferim medi-

cilor. Totodată, colegii noștri de la
Casa de oaspeți «Sfântul Nicolae»
au bucătăria deschisă în această
perioadă și pregătesc zilnic peste
130 de porții pentru Spitalul de Boli
Infecțioase, pentru Policlinica «Providența» și pentru căminele din
campusul Tudor Vladimirescu, unde se aﬂă medici în carantină”, ne-a
mai spus Cristian Butnărașu.

Asistență persoanelor vulnerabile din partea
Fundației „Solidaritate și Speranță”
n perioada crizei provocate
de noul coronavirus, Fundația „Solidaritate și Speranță” Iași (FSS), de luni până sâmbătă, a venit în sprijinul persoanelor aﬂate în autoizolare sau a
celor care nu s-au putut deplasa
de la domiciliu, prin oferirea zilnică
a 140 de porții de mâncare caldă
(16 în localitatea Belcești, iar restul
în municipiul Iași).
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Din cele 140 de porții, 100 au
fost livrate zilnic la domiciliu, iar
celelalte au fost oferite persoanelor defavorizate care vin la
sediul cantinei FSS. Totodată, în
ﬁecare zi, numeroși psihologi și
asistenți sociali din cadrul Fundației au consiliat, prin intermediul
telefonului, copii, părinții acestora
și bătrâni. Numărul total de persoane care au fost contactate de

angajații FSS a trecut de 200,
aceștia ﬁind sunați de mai multe
ori pe săptămână. „Cazurile au
fost, în marea lor majoritate, beneﬁciari ai Fundației «Solidaritate și
Speranță», însă am preluat și de la
Direcția de Asistență Socială sau
de la diverse ONG-uri, precum și
de la numeroase parohii”, ne-a
spus părintele Mihai Doroșincă.
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Voluntari ai Sectorului de Misiune, la dispoziția
persoanelor aﬂate în diﬁcultate
rhiepiscopia Iașilor, prin
Sectorul de Misiune, a
fost alături, în perioada
de pandemia, de Primăria Municipiului Iași în eforturile de ajutorare a
celor aﬂați în diﬁcultate. 30 de voluntari, și 5 autoturisme cu șofer, au
fost puse la dispoziția Primăriei Iași
de către Arhiepiscopia Iașilor.
„Având în vedere numărul mare
de persoane aﬂate în carantină care
au avut nevoie de ajutor, 30 de voluntari ai Sectorului de Misiune al
Arhiepiscopiei Iașilor au fost în
permanență pe teren, oferindu-și
ajutorul acolo unde era nevoie. În
plus, am pus la dispoziția autorităților locale și cinci autoturisme cu
șofer, care au fost folosite în acțiunile caritabile din toată perioada de

A

grea încercare, cu toată cheltuiala
noastră”, a subliniat arhim. Nicodim

Petre, consilierul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

Un pavilion ATI de la Spitalul Piatra Neamț a fost binecuvântat
âmbătă, 28 martie 2020,
pavilionul Secției Neurochirurgie a fost transformat într-o unitate ATI (Terapie Intensivă) și a fost binecuvântat de
preotul capelan. Astfel, secția din
cadrul Spitalului Județean Piatra
Neamț a fost amenajată pentru a
trata persoanele aﬂate în stare critică. Secția Neurochirurgie a devenit
Secție de Terapie Intensivă.
„Astăzi am sﬁnțit un nou pavilion
al Secției ATI. Medicii și asistenții au
dorit să ne rugăm împreună în nouamenajata unitate, pentru a cere
binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrarea pe care o vor săvârși aici.
Dumnezeu să-i ocrotească, să-i ajute și să-i întărească în aceste momente grele!” a aﬁrmat Părintele capelan Nicolae Buraș.

S

Totodată, părinții voluntari din
cadrul Protoieriei Piatra Neamț au
distribuit hrană caldă medicilor și
asistenților din cadrul Secției de
Boli Infecțioase. Porțiile au fost pregătite la Cantina „Sﬁnții Trei Ierarhi”
și au fost oferite atât voluntarilor, cât
și personalului.
„Mâncare caldă, livrată cu grijă
și vorbă bună, pentru oameni care
au nevoie de putere zilele acestea.
Porțiile au fost pregătite la Cantina
«Sﬁnții Trei Ierarhi» și au ajuns la
Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean. Ne dorim să ﬁm aproape de comunitate și să traversăm cu
bine această perioadă”, ne-a relatat
Ana Maria Țoc, manager de proiect
la ROD – spațiu creativ și de
învățare.
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„Voluntarii Sﬁntei Parascheva” – voluntari și în lupta contra
coronavirusului
n contextual pandemiei cu
noul coronavirus, Arhiepiscopia Iașilor a demarat o
amplă campanie de ajutorare a persoanelor aﬂate în diﬁcultate și a spitalelor din județele Iași, Botoșani și
Neamț. Inițiativa Arhiepiscopiei și-a
dorit, pe lângă ﬁlantropie, și crearea
unei comuniuni active între membrii
societății.
Astfel, în perioada 10-31 martie
2020, grupul de inițiativă intitulat
„Voluntarii Sﬁntei Parascheva” a
sprijinit bătrânii sau persoanele izolate la domiciliu din Municipiul Iași,
care au avut nevoie de alimente și
medicamente. Activitatea voluntarilor înscriși în acest proiect a constat
în realizarea cumpărăturilor necesare, pe care apoi le-au distribuit
persoanelor vulnerabile.
Campania de ajutorare inițiată
de Arhiepiscopia Iașilor a avut în

Î

vedere și sprijinirea spitalelor cu
materiale de protecție. Astfel, în
cursul zilei de 31 martie 2020, „Voluntarii Sﬁntei Parascheva” au transportat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași diverse articole
sanitare necesare bunei funcționări
a unității medicale. În acest demers
și-a oferit ajutorul ﬁrma „Misavan
Trading”, atât prin donațiile făcute
pentru spital în valoare de 10.500 lei,
cât și prin asigurarea unei protecții
corespunzătoare a voluntarilor.
„În această perioadă grea am
considerat că trebuie să ajutăm. De
aceea, am încercat să ﬁm alături de
pacienți și de cadrele medicale și,
cu ajutorul «Voluntarilor Sﬁntei Parascheva», am oferit produse igienico-sanitare Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase din Iași. Apreciem efortul voluntarilor care au întreprins
numeroase acțiuni de caritate si le-

am donat și lor consumabile de
strictă necesitate, care vor ﬁ folosite
de ei sau vor ajunge la persoane
aﬂate în mare diﬁcultate. Suntem
mai împliniți când, pe lângă activitatea noastră economică, putem
aduce o contributie în plus pentru
comunitatea din care facem parte”,
a declarat Ciprian Otea, managerul
general al „Misavan Trading”.
Emanuel Buta, președintele
ASCOR – Iași, ne-a transmis atunci:
„Se simte o tensiune destul de mare
în societate în contextul de față,
confruntându-ne cu o situație nemaiîntâlnită în vremurile noastre.
Există în același timp însă și o solidaritate foarte mare din partea oamenilor, ceea ce poate ne-a lipsit
înainte de a apărea acest context
nefericit”.
(Andrei Chirvase, Tudorel Rusu)

Campanie de donare de sânge inițiată de Arhiepiscopia Iașilor
vând în vedere contextul pandemiei de coronavirus, este foarte important ca activitatea de donare
de sânge să continue. În spitalele din România se aﬂă mii de bolnavi pentru care tranfuzia de sânge
poate face diferența dintre viață și moarte.
Prin acest apel, oamenii au fost rugați să se alăture ca donatori în campania de donare de sânge inițiată de
Arhiepiscopia Iașilor, care s-a desfășurat în perioada 23-30 martie 2020.
Donarea de sânge s-a făcut în condiții de siguranță, personalul medical de la Centrul de Transfuzie
Sanguină Iași luând măsuri suplimentare de protecție pentru a împiedica transmiterea coronavirusului.

A
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Preoții din Piatra Neamț
au donat sânge
iserica este atentă la nevoile
societății, iar Protopopiatul Piatra
Neamț a răspuns în zilele de 31
martie și 1 aprilie unei nevoi urgente: nevoia
de sânge. 17 preoți ai protoieriei s-au prezentat la Centrul de Transfuzii din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Neamț pentru a da o mică parte din viața lor (450 ml.
sânge), necesară salvării vieții altor trei persoane. Prezența preoților a fost doar un îndemn, un model de urmat pentru toți cei ce
doresc să împlinească poruncile, arătând iubire față de Dumnezeu, cât și față de
aproapele.

B

(Pr. Cosmin Ioan Tănăselea)

Parohiile și mănăstirile din
Arhiepiscopia Iașilor au sprijinit
persoanele afectate de epidemie
n vremea de încercare a pandemiei mai multe parohii
și mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor s-au mobilizat
pentru a-i ajuta pe cei aﬂați în nevoie. Astfel, Biserica
„Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din Iași a
oferit săptămânal câte 30 de pachete cu alimente persoanelor vârstnice asistate de comunitatea parohială. De altfel, zilnic, psihologii și asistenții sociali ai parohiei au sunat și
au consiliat bătrânii, contactându-i de mai multe ori pe
săptămână.
Totodată, Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Municipiul
Iași a oferit în această perioadă sprijin material și bănesc
pentru câteva persoane și cazuri care aveau nevoie de ajutor. Astfel, au fost dăruite pachete cu cele necesare persoanelor care au asistat la o înmormântare, persoana trecută
la Domnul ﬁind singură și fără vreun sprijin. Totodată, au fost
oferite sume de bani pentru câteva familii în vârstă, pentru
cumpărarea de alimente, iar o persoană fără posibilități a
primit produse alimentare neperisabile.
Mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor au venit în
ajutorul spitalelor ce tratează bolnavi de coronavirus. Având
în vedere nevoia tot mai acută de igienizare și protecție împotriva COVID-19, mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia
Iașilor, care au ateliere de croitorie, au confecționat și donat
lenjerii complete, din bumbac 100%, pentru paturile din spitalele ce tratau bolnavi de coronavirus, precum și saci din
pânză pentru hainele persoanelor infectate. Mănăstirile cu
ateliere de croitorie care s-au implicat în această campanie
au fost Mănăstirea Copou și Mănăstirea Galata.
De asemenea, și alte comunități parohiale din Eparhia
Iașilor s-au mobilizat și au demarat activități de sprijin pentru
persoanele cu diferite probleme și nevoi, afectate de situația
COVID-19. Astfel, parohiile au oferit celor vulnerabili alimente de bază, hrană caldă, iar în unele cazuri au fost plătite
facturi la utilități.
La Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Valea Lupului,
comunitatea a oferit o masă caldă pentru 80 de persoane,
suma cheltuită ﬁind de 1.500 de lei, iar Parohia „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” din Iași a oferit alimente în valoare de
4.000 de lei pentru 40 de familii cu o situație ﬁnanciară
anevoioasă.
În contextul crizei generate de noul coronavirus, la
Pașcani, părintele Costel Olariu, parohul Bisericii „Sfânta ð

Î
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ð Vineri”, a achiziționat 10.000 măști
de protecție din material textil, care
au fost distribuite în mod gratuit,
prin intermediul unor voluntari,
celor 700 de familii ale parohiei. De
asemenea, persoanele vârstnice și
singure, care au avut nevoie de alimente și medicamente, au primit
cele necesare prin intermediul voluntarilor. Întreaga cheltuială a fost
suportată de Parohia „Sfânta Vineri”.
Pentru a sprijini oﬁcialitățile locale în lupta împotriva răspândirii
coronavirusului, protopopiatul Hârlău a achiziționat 100 de măști de
protecție, atât pentru angajații locali, cât și pentru forțele de ordine.
„Totodată, am colaborat cu un cadru medical și am realizat 100 de
măști dintr-un bumbac de foarte
bună calitate. Acestea sunt sterile,
au o utilizare multiplă și le-am distribuit autorităților locale din orașul
Hârlău și forțelor de ordine (Poliției
Române, Poliției Locale și Jandarmeriei)”, a spus părintele protopop
Victor Pîslariu.
Totodată, din data de 25 martie
2020, Parohia „Sﬁnții Voievozi” din
Săvinești – Neamț, în parteneriat cu
Fundaţia „Împreună pentru Solidaritate Socială”, a derulat o campanie

umanitară pentru a veni în sprijinul
mai multor categorii de persoane:
bolnavi cronici, bătrâni singuri, familii monoparentale și familii cu mai
mult de patru copii, cu o situație
ﬁnanciară precară. Prin acest program au fost pregătite și distribuite
pachete cu mâncare pentru persoanele cu nevoi din zona orașului
Roznov, dar și din localitățile Zănești, Săvinești și Dumbrava Roșie.
Între 25 și 31 martie au fost împărțite
496 pachete, valoarea lor ﬁind de
7.440 lei. Proiectul „Donează și salvează” va continua și în această
perioadă.
Parohia Dănești din Protopopiatul Piatra Neamț a donat în această
perioadă pachete cu alimente pentru 60 de persoane, ajutoarele oferite ﬁind în valoare de 10.000 de lei,
iar Parohia „Sfânta Mahramă și
Sﬁnții Martiri Brâncoveni” din Iași a
dăruit alimente pentru 20 de familii
cu o situație precară, ﬁind cheltuită
suma de 2.400 de lei. De asemenea,
Parohia „Sﬁnții Trei Ierarhi” Nicolae
Bălcescu, Protopopiatul Hârlău, s-a
oferit să achite facturile la utilități
pentru 7 familii defavorizate, suma
alocată ﬁind de 1.200 de lei, și a donat pachete cu alimente pentru 6

familii, în valoare de 1.800 de lei.
La Parohia Hândrești din județul
Iași, 50 de vârstnici singuri au primit
ajutoare de la comunitatea parohială. Mai multe informații ne-a oferit
atunci părintele misionar protopopesc Dan Turcu: „În aceste zile,
la Parohia Hândrești, ca și în multe
alte sate, 50 de bătrâni singuri au
primit pachete cu alimente oferite
de oameni prevăzători și darnici, dar
nu neapărat bogați, care au împărțit
din rezervele lor și celorlalți. Gestul
nostru s-a dorit un semn de
dragoste creștină, de solidaritate și
de încurajare a celor care, cel mai
mult timp și-l petrec însingurați la
casele lor. Întrucât slujba Sﬁntei
Liturghii se săvârșește aproape zilnic, mare parte dintre ei primesc
constant, prin voluntari mai tineri,
anaforă și aghiasmă pentru a putea
începe ziua ca adevărați credincioși”.
În perioada de restricții, și preoții, și voluntarii parohiilor din Protoieria Piatra Neamț s-au mobilizat
și au acordat celor aﬂați în autoizolare sau celor cu o situație materială
diﬁcilă pachete cu alimente neperisabile, ajutoare, produse de igienă
și de curățenie.
ð
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De asemenea, Parohia „Sfântul Gheorghe” din
Piatra Neamț a dăruit alimente, haine, sume de bani, cazare și hrană pentru 36 de persoane, iar Parohia
„Sfântul Mina” a oferit pachete cu hrană și produse de
igienă pentru 11 familii cu o situație ﬁnanciară diﬁcilă. În
Parohia Bistrița, „încercăm să ajutăm periodic 30 de
văduve care părăsesc mai greu locuinţa, au boli sau
stau în zone izolate. Le cumpărăm alimente și ne îngrijim să le răspundem de ﬁecare dată când ne solicită
ajutorul”, ne-a relatat părintele Gabriel Pintilie.
În data de 27 martie, Parohia „Sfântul Gheorghe” din
Bicaz a achiziționat din fonduri proprii alimente de bază
pentru 30 de persoane: bătrâni singuri și bolnavi sau
familii cu mulți copii, iar în data de 9 aprilie, 60 de persoane defavorizate din comunitate au beneﬁciat de ajutoare, detergent și dezinfectant.
Parohia Ghigoiești a împărțit în această perioadă pachete cu hrană și produse de igienă celor 32 de familii cu
o situație diﬁcilă din localitate, Parohia „Sfântul Procopie”
Hârtop a oferit ajutoare pentru 11 persoane, iar Parohia
Dârloaia a donat alimente pentru 6 familii cu venituri reduse. Parohia „Sﬁnții Voievozi” Certieni, dimpreună cu
ﬁlia Bîrgăoani, a distribuit bătrânilor fără posibilități conserve, făină, ulei, pâine, medicamente și alte produse
necesare, iar Parohia „Sﬁnții Împărați Constantin și
Elena” Baratca a oferit ajutoare substanțiale pentru 34 de
persoane defavorizate din comunitate.
Parohia „Sfântul Dimitrie” din Ghelăiești a sprijinit în
această perioadă 28 de bătrâni singuri, dar și 2 familii
sărace, cu 5 copii în grijă, oferindu-le pachete cu alimente de bază și dezinfectant. De remarcat faptul că

această comunitate, dimpreună cu parohiile aﬂate în această zonă, înregistrează uneori multe lipsuri și au
nevoie de un sprijin constant.
Zece familii au fost vizitate și aprovizionate cu alimente de Parohia Lacu Roșu, 17 persoane singure au
primit ajutoare consistente din partea Parohiei „Sfânta
Treime” Straja – Tarcău, iar 50 de familii de la Parohia
Izvorul Alb – Secu, formate în mare parte din vârstnici și
văduvi, au primit pachete generoase din partea unor
binefăcători.
Voluntarii Protoieriei Piatra Neamț au continuat să
ofere hrană caldă personalului medical de la secțiile
Boli Infecțioase și ATI ale Spitalului Județean de
Urgență Neamț.

Arhiepiscopia Iașilor și Protopopiatul Piatra Neamț
în lupta împotriva coronavirusului
ituația creată de COVID19 în România a determinat Biserica noastră, instituțiile oﬁciale, ONG-urile și grupurile comunitare locale să susțină
activitățile desfășurate de autoritățile statului și de sistemul sanitar cu
privire la lupta împotriva coronavirusului. Astfel, în municipiul Piatra
Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț,
voluntari ai protoieriei au fost

S

solicitați de către Primăria Piatra
Neamț – Direcția de Asistență Socială pentru distribuirea de alimente
din partea municipalității.
Voluntarii Protopopiatului Piatra
Neamț s-au alăturat inițiativei comunitare VIVID Neamț și ONG-urilor
locale, antreprenori și binevoitori,
încercând să găsească cele mai
bune soluții de implicare în gestionarea situației provocate de
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COVID-19 la nivel local. La ROD –
„spațiu creativ și de învățare” au fost
depozitate echipamentele de protecție pentru personalul medical și
ISU, care au fost achiziționate prin
efortul comun al comunității. Preoți
voluntari din cadrul protopopiatului,
care formează grupul de ajutor în
criză, au distribuit echipamentele,
au realizat achizițiile și au oferit suð
port în organizare.

Misiune [i dreapt\ credin]\ |
ð

Totodată, având în vedere contextul, Arhiepiscopia Iașilor a lansat
site-ul ﬁideajutor.ro, acesta ﬁind o
platformă prin care sunt create
conexiuni între cei care doresc să
ofere o mână de ajutor și cei aﬂați în
diﬁcultate. Scopul a fost acela de a
crea o comuniune activă între
membrii societății și, în același timp,
de a sluji comunitatea.
Tot la Piatra Neamț, în ziua de
marți, 24 martie 2020, preoții voluntari Ștefan Apetroaei și Ștefan Zaharia și-au oferit sprijinul comunității
locale și Spitalului Județean de
Urgență Piatra Neamț în lupta cu
COVID-19, și au livrat 16 lenjerii și
echipament de protecție, achiziționate cu sprijinul comunității care sa format în jurul VIVID Neamț.
Preoți și voluntari din Protopopiatul Piatra Neamț au pregătit joi,
26 martie 2020, zeci de pachete ce
conțin echipamente de protecție
pentru medicii de familie din județul
Neamț. În acest scop s-au achiziționat echipamente medicale de protecție pentru 250 de medici de familie și pentru 350 de asistenți medicali din județul Neamț, aceștia ﬁind
expuși în fața bolii. Aceste pachete

conțineau viziere, măști de bumbac
și medicale, mănuși, dezinfectant, o
carte de rugăciune și o iconiță.
De asemenea, Arhiepiscopia Iașilor, dimpreună cu Protopopiatul
Piatra Neamț, au oferit trei monitoa-

re multiparametru C50 pentru Spitalul Județean de Urgență din Piatra
Neamț. Alte trei aparate necesare
monitorizării funcțiilor vitale au fost
achiziționate din donațiile oferite pe
platforma www.ﬁideajutor.ro.

Procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului
de la Mănăstirea Hadâmbu
a Mănăstirea Hadâmbu a
avut loc vineri, 3 aprilie
2020, o procesiune cu
icoana făcătoare de minuni a Maicii
Domnului.
Aceasta s-a desfăşurat după
Denia Acatistului Bunei Vestiri săvârşită de soborul slujitorilor aşezării monahale. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii

L

Hadâmbu, a citit cu acest prilej
câteva rugăciuni pentru izbăvirea
de boală şi ferirea de molimă, în
contextul vremurilor de încercare în
care ne aﬂăm. Icoana Maicii Domnului, alături de cele două racle în
care se aﬂă fragmente din moaştele
mai multor sﬁnţi ai Bisericii Ortodoxe, a fost scoasă în procesiune din
Biserica „Naşterea Maicii Domnului”

şi purtată apoi spre Catedrala
„Acoperământul Maicii Domnului”.
În jurul sfântului locaş, s-au rostit
mai multe ectenii pentru sănătatea
tuturor oamenilor, dar mai ales pentru cei afectaţi de boală. După ce
s-a înconjurat şi biserica monument, icoana Maicii Domnului a fost
reaşezată în baldachinul străvechiului locaş de închinare.
ð
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Maica Domnului, prin odorul de
mare preţ din Dealul Mare al
Mănăstirii Hadâmbu, a fost şi este
cinstită de pelerinii din ţară şi din
străinătate. Puterea vindecătoare a
Sﬁntei Icoane de la Mănăstirea Hadâmbu este mărturisită de mulţi oameni care au primit răspuns la
cererile pe care le-au aşezat în faţa
acesteia.

Procesiune cu Icoana Maicii Domnului
de la Mănăstirea Sihăstria pentru izbăvirea de boală și secetă
n a treia zi de Paști, pe data de
21 aprilie 2020, obștea monahală a Mănăstirii Sihăstria
din județul Neamț a mers în procesiune în jurul așezământului, înălțând rugăciuni pentru încetarea epidemiei și pentru alungarea secetei.
După săvârșirea Sﬁntei Liturghii,
călugării și clericii ansamblului monahal nemțean au mers în procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, rostindu-se
rugăciuni și ectenii pentru alungarea pandemiei, pentru însănătoșirea bolnavilor și pentru aducere
de ploaie peste ogoare.
„După ce am săvârșit Sfânta
Liturghie, am făcut procesiunea în
jurul mănăstirii cu Icoana făcătoare
de minuni a Maicii Domnului «Axionița». De obicei, se făceau astfel de
procesiuni la vreme de secetă, când
se înălțau rugăciuni pentru ploaie și
pentru izbăvirea de secetă. Am plecat cu icoana de la catedrala mănăstirii, am mers apoi la cimitir, la
culturile agricole ale mănăstirii, la
chilia părintelui Cleopa Ilie, la arhondaric, apoi am fost la biserica
veche, iar la ﬁnal înapoi spre biserica cea mare. Am făcut șase opriri,

Î

unde am rostit rugăciuni atât pentru
izbăvirea de noua boală, cât și pentru alungarea secetei. Să cerem
ajutorul Bunului Dumnezeu și milostivirea Maicii Domnului pentru a
trece cu bine peste aceste vremuri
de încercare, să ieșim din această
stare de mâhnire, să ne rugăm mai
mult împreună, să ieșim din monotonia situației de față printr-o rugăciune mai intensă, cu mai multă nădejde”, a mărturisit părintele Arhimandrit Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria Neamț.
Aceasta sfântă icoană a Maicii
Domnului, supranumită „Axioniţa”

42 | martie-aprilie | Candela Moldovei | an XXIII, nr. 3-4

sau „Axion Estin”, care înseamnă
„Cuvine-se cu adevărat”, se aﬂă în
naosul bisericii vechi. A fost pictată
la începutul secolului al XX-lea la
Sfântul Munte Athos de către un
călugăr român care s-a nevoit cu
mult post şi rugăciune, respectând
rânduiala de pictură tradiţională
ortodoxă. În anul 1909, ieroschimonahul Ioanichie Moroi, primul
egumen al Schitului Sihăstria, a
îmbrăcat această icoană în argint.
Arhimandritul Cleopa Ilie a fost
martorul mai multor minuni săvârșite de sfânta icoană a Maicii Domnului.

Documente |

Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
Sprijin ﬁnanciar pentru
unități de cult
n Ședințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
19 martie 2020, 02 aprilie 2020
și 15 aprilie 2020 s-a hotărât acordarea sumei de 50.000 RON și 13.000
de Euro din Fondul „Basarabia”, ajutor ﬁnanciar, următoarelor unități de
cult de pe cuprinsul Mitropoliei
Basarabiei, care au solicitat ajutor în
vederea continuării lucrărilor derulate în parohii și mănăstiri: Mănăstirii
„Înălțarea Domnului” – Eroilor Români, loc. Stoianovca, Raionul Cantemir, Protopopiatul Cantemirului și
Tigheciului; Arhiepiscopiei Chișinăului; Mitropoliei Basarabiei – Arhiepiscopia Chișinăului.

Î

acordarea unui ajutor ﬁnanciar în
valoare de 70.000 RON pentru ﬁecare dintre cele șase Seminarii teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor.
În aceeași ședință s-a hotărât
acordarea unui sprijin ﬁnanciar în
valoare de 24.000 RON pentru 20 de
familii din mediul rural care au minim 7 copii.
În Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 19 martie 2020 s-a hotărât acordarea unui
sprijin ﬁnanciar în valoare de 59.321
Euro, sub formă de împrumut, pentru achiziția unei maşini de broşat
carte la Tipograﬁa Doxologia, din
cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media.

Acordarea de ranguri
onoriﬁce
Sprijin ﬁnanciar
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
05 martie 2020 s-a hotărât

Î

n Ședința de Permanență din
12 martie 2020, ținând cont
de propunerile înaintate de
părinţii protoierei privind acordarea

Î

unor ranguri și distincții bisericeşti
onoriﬁce, IPS Părinte Mitropolit
Teofan a aprobat acordarea de ranguri și distincții bisericeşti, după
cum urmează: iconom: Pr. Onu Eugen, Parohia ,,Sf. Treime” – Tansa,
com. Tansa, jud. Iași, Protopopiatul
Iași 3.

Operațiuni de personal la
nivelul Arhiepiscopiei Iașilor
în lunile martie – aprilie
n luna martie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Iașilor a efectuat
49 operațiuni de personal, după
cum urmează: 22 la Centrul Eparhial,
23 în cadrul protopopiatelor și 4 la
mănăstiri. Dintre acestea, 16 au fost
încadrări și numiri, 13 încetări ale
contractelor de muncă, 1 concediere, 3 suspendări ale contractului
de muncă, 3 reveniri la locul de
muncă după concediul de creștere
a copilului și 13 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.
În luna aprilie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Iașilor a efectuat 53 operațiuni de
personal, după cum urmează: 27 la
Centrul Eparhial, 17 în cadrul protopopiatelor și 9 la mănăstiri. Dintre
acestea, 10 au fost încadrări și numiri, 8 încetări ale contractelor de
muncă, 1 concediere, 4 suspendări,
1 reveniri la locul de muncă după
concediul de creștere a copilului și
29 modiﬁcări ale raporturilor de
muncă.

Î
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„Zilele Asistenței Sociale la Iași”
ineri, 6 martie 2020, la
sediul Muzeului Municipal Iaşi a avut loc evenimentul „Zilele Asistenţei Sociale la
Iași”, ediţia a VIII-a, cu tema „Promovarea importanței relațiilor umane”,
la care au participat aproximativ 100
de asistenţi sociali din judeţele Iaşi,
Neamţ şi Suceava.
Manifestarea a fost un moment
propice pentru lansarea unui „Ghid
antiviolenţă”, lucrare apărută sub coordonarea unui colectiv de autori din
patru ţări, profesori de liceu din
România, Grecia, Polonia şi Estonia.
O scurtă introducere a acestui ghid a
fost realizată chiar de prof. Gabriela
Iancu, coordonator european, care,
printr-un proiect Erasmus +KA2,
derulat sub titulatura „Porumbei –
Detectivii violenţei în şcoli”, a reuşit
să realizeze un adevărat îndrumar
educativ pentru reducerea violenţei
din şcoli, precum şi pentru dezvoltarea unor competenţe psihopedagogice de management al conﬂictelor pentru profesori şi părinţi.
Lansarea cărții a fost inițiată și
organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,
specializarea Asistență Socială, sub

V

coordonarea lect. univ. dr. Petronela
Polixenia Nistor, în parteneriat cu
Colegiul Național al Asistenților Sociali, sucursala Iași.
Invitatul special al acestei manifestări a fost prof. univ. dr. Ioan
Cristinel Teșu, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iași. La acest eveniment au mai participat prof. univ. dr.
Cristina Gavriluță, conf. univ. dr.
Maria Mihăilă, cadre didactice ale
Facultăţii de Filosoﬁe şi Ştiinţe Social-Politice din Iaşi, doamna Niculina Karacsony, director general adjunct DGASPC Iaşi, și lect. univ. dr.
Oana-Lăcrămioara Bădărău, cadru
didactic al departamentului de Asistență Socială din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iași.
„Zilele Asistenţei Sociale” au
permis, de asemenea, celebrarea
unui moment de recunoaştere a
meritelor celor care se dedică zilnic
problemelor sociale, care au fost
nominalizaţi la Gala Națională a
Excelenței în Asistența Socială, şi
anume: Stela Rusu, la categoria
„Asistentul social al anului 2019”, şi
Elena-Oana Maidanuc, „Asistent
social din domeniul protecției copi-
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lului”, ambele din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași; Elena Adina
Rotariu, „Asistentul social din domeniul sănătate/servicii medicale” de
la Spitalul de Pneumoftiziologie Iași,
Cătălina Ioana Dascălu şi CosminaMihaela Marangoci, „Asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate” din cadrul Penitenciarului Iași;
Eogenia Dămătar, „Asistentul social
din domeniul persoanelor vârstnice
și îngrijirii la domiciliu” de la Asociația Surorilor Misionare Butea din
Iași; Sabina-Mădălina Atănăsoaei,
„Asistentul social din domeniul
combaterii discriminării/minorități”
de la Asociația Națională a Surzilor
din România, ﬁliala Iași; Cornelia
Gălățianu, „Asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare” din cadrul Primăriei Comunei
Ciurea; Mihaela-Veronica Miron,
„Asistentul social din domeniul prevenirii riscurilor asociate cu infecție
HIV, consumului de droguri şi exploatării sexuale” din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog din Iași.
ð
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De asemenea, au fost felicitate
personalităţile care susţin munca şi
dăruirea acestui domeniu precum:
Iulia Ciuhu, Premiul „Jurnalistul
anului 2019” de la Pro TV, conf. univ.

dr. Mihaela Rădoi, Premiul „Personalitatea anului în promovarea educației și formării în asistență socială”, cadru didactic UAIC – Facultatea de Filosoﬁe și Științe Social-

Politice, şi Bogdan Tănase, Premiul
„Pentru întreaga carieră în promovarea asistenței sociale” de la CASA
SHARE.
(Lect. Polixenia Nistor)

Ziua Internațională a femeii organizată de Centrul de Asistență
„Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”
entrul de Asistență și
Recuperare pentru persoane vârstnice „Sfântul
Ierarh Iosif cel Milostiv” al Protopopiatului Iași 2 a organizat luni
seara, 9 martie 2020, evenimentul
„Mângâiere pentru bunicuțe prin
cânt duios”, unde 12 artiști de muzică folclorică din județele Iași,
Neamț și Botoșani au adus, preț de
câteva ore, cântul popular drag
bătrânilor. Evenimentul a avut loc în
contextul celebrării Zilei Internaționale a femeii și a fost dedicat beneﬁciarilor și binefăcătorilor instituției
sociale.
Mai multe informații cu privire la
activitatea organizată ne-a oferit
Ionela Abunei, asistent social în
cadrul Centrului „Sfântul Ierarh Iosif
cel Milostiv”: „A fost o seară de suﬂet, o sărbătoare mult așteptată,
atât pentru mine, cât și pentru
colega mea, Alina Bădiliță, coordonatorul centrului. Bucuria de a
împărtăși, ﬁe și pentru doar câteva
zeci de minute, cântul popular atât
de îndrăgit de bunicile noastre este
de nedescris. Cântul popular vorbește despre o lume atât de familiară bătrânilor, dar care astăzi nu
mai este prezentă decât sporadic în
suﬂete unor tineri care au deprins
de la bunici dragostea de folclor.
Interpreții de muzică populară nu
au fost invitați întâmplător. Am gân-

C

dit să redăm etapele trecerii prin
viață a omului, de la copil, tânăr,
adult până la vârstnic.
De ce acest titlu? Pentru că
aceste bunici au avut bucuria și
mângâierea de-a vedea că și astăzi
sunt tineri care, cu multă dăruire și
profesionalism, promovează bogăția folclorului românesc autentic
plin de încărcătură spirituală. Evenimentul a fost unul intern, cu prilejul Zilei Internaționale a femeii, dedicat exclusiv beneﬁciarelor Centrului
de zi de Asistență și Recuperare
pentru persoane vârstnice „Sfântul
Ierarh Iosif cel Milostiv”, dar și partenerilor, sponsorilor și tuturor celor
care ne-au sprijinit activitatea.
Ne îndreptăm recunoștința către voluntarii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – specializarea Asistență Soci-

ală, care ne-au fost de un real ajutor. Aducem mulțumiri maicii lect.
Polixenia Nistor, cea care intermediază cu ﬁecare eveniment relația
cu studenții.
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv,
reprezintă pentru noi o pildă vie de
ﬁlantropie creștină, un model de
rugăciune, dărnicie și bunătate. Un
om care a schimbat, prin felul său
de a ﬁ, un oraș întreg. Cred cu tărie
că o face și astăzi prin predica sa
tăcută, din umbra ctitoriei sale. Nu
în ultimul rând, aducem un gând de
gratitudine Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea și oferirea spațiului de
găzduire a evenimentului – Sala
«Iustin Moisescu» a Centrului eparhial”.
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„Bibliotecă” digitală gratuită,
oferită cititorilor de Editura Doxologia
n aceste zile de autoizolare la
domiciliu și carantină, când
este nevoie poate mai mult
ca niciodată și de hrană pentru suﬂet și pentru minte, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei a venit în întâmpinarea
cititorior cu mai multe surprize
plăcute: o „bibliotecă” digitală gratuită, cât și posibilitatea audierii
unor lecturi.
Mai multe detalii despre inițiativa Editurii Doxologia ne-a oferit
Cătălin Jeckel, consilierul Sectorului Cultural și Comunicații Media al
Arhiepiscopiei Iașilor: „Perioada pe
care o traversăm este, dincolo de
suferință, de teamă, un timp al regă-

Î

sirii de sine, al apropierii de Dumnezeu,
un prilej de a sta mai mult în mijlocul familiei. Din acest motiv, Editura
Doxologia vă invită să descoperiți –
atât adulții, cât și copiii – viața din
cărți, facilitându-vă accesul în biblioteca cărților gratuite. Descărcați
cartea preferată în format PDF de
pe site-ul edituradoxologia.ro, secțiunea «Cărți gratuite!». De asemenea, în ﬁecare zi de luni, începând
cu ora 18, sunteți invitați la 5 minute
de lectură audio din cărțile Doxologia, în rubrica «Audiobook la
minut», pe contul de Facebook al
editurii”.
În ﬁecare zi, „biblioteca” digitală
a fost întregită și de alte titluri, care

au putut ﬁ descărcate gratuit de pe
site-ul Editurii Doxologia.
Editura Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei, continuatoare a activității
marilor ierarhi cărturari ai Moldovei
– Varlaam, Dosoftei și Veniamin
Costachi – caută să răspundă necesităților contemporane, așa cum
înaltele ﬁguri eclesiastice amintite
au căutat să o facă la vremea lor.
Editura Doxologia susține activitatea culturală și misionară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin
editarea de publicații de înaltă calitate, care cultivă credința și morala
creștină.

Perioada pe care o traversăm poate ﬁ o perioadă a regăsirii de sine,
a apropierii de Dumnezeu, a timpului petrecut în familie.
De aceea, vă oferim ocazia să descoperii viaa din cările Doxologia.

Cări bune de citit acasă

DESCARCĂ PDF GRATUIT

DESCARCĂ PDF GRATUIT

DESCARCĂ PDF GRATUIT

DESCARCĂ PDF GRATUIT DESCARCĂ PDF GRATUIT

DESCARCĂ PDF GRATUIT

DESCARCĂ PDF GRATUIT DESCARCĂ PDF GRATUIT
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Seminariștii de la Mănăstirea Neamț au obținut premii
la Festivalul de Artă din Bitola – Macedonia
levii de la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea
Neamț au obținut distincția „Best
collection” la Festivalul Internațional de Artă plastică pentru copii
„The small Montmartre of Bitola”
din Macedonia – ediția a XXXVIII-a,
desfășurată în luna martie a acestui
an. Totodată, 8 seminariști au obținut premii speciale din partea organizatorilor.
Elevii secției Patrimoniu Cultural
au concurat în acest an cu o colecție de lucrări – copii ale unor icoane
celebre realizate în tehnica bizantină, descoperite în estul Europei.
Mai multe detalii cu privire la rezultatele seminariștilor ne-a oferit prof.
Oana Grădinaru: „Anul acesta, am
reușit să obținem distincția «Best
collection» cu 22 dintre elevii Seminarului Teologic «Veniamin Costachi» de la Mănăstirea Neamț,

E

secția Patrimoniu Cultural. De asemenea, elevii Maria Antonia Apetrei,
Andreea Ionică, de la clasa a XII-a,
și Vasile Bobric, Alina Croitoriu, de
la clasa a XI-a, au fost premiați cu
distincția «Gold Palette»; Vasilică
Ciprian Eșanu, de la clasa a XII-a,
Achelina Ungurean, Vladislav
Bileanschi, de la clasa a XI-a, și
Haralambie David Roșca au primit
diploma «Winners 2020». Țin să
menționez că lucrările acestora au
fost selectate pentru expoziția de
717 lucrări reprezentative, deschisă
din 23 mai, la National Gallery
«Montmartre» Bitola. Concursul a
reunit participanți din 33 țări, atât din
Europa, cât și din întreaga lume.
15.371 de elevi din 277 de școli au
concurat în pensule, culori, imaginație și creativitate. Colecția seminariștilor a cuprins copii ale unor
icoane celebre în tehnica bizantină
descoperite în estul Europei. Rezulta-

tele au fost anunțate din 23 martie pe
www.smallmontmartreofbitola.com.
Mulțumim și dăm slavă Bunului
Dumnezeu pentru toate. Felicitări
câștigătorilor!”
În ultimii ani, elevii Seminarului
Teologic de la Mănăstirea Neamț sau făcut remarcați prin cucerirea
premiilor de la Festivalul din Bitola.
Anul trecut, elevii Maria Antonia
Apetrei și Ana Maria Bârzâghideanu
au primit distincția „Gold Palette”, iar
elevul Alexandru Gabriel Nicuță a
obținut premiul „Winner 2019”. În
anul 2018, elevii Andreea Ionică și
Vasilică Ciprian Eșanu au fost
răsplătiți cu diploma „Winners”, iar
în 2017 seminariștii clasei a XII-a au
obținut distincția „Best Collection”.
În anul 2012, sub îndrumarea prof.
Dan Țârdea, elevii nemțeni au câștigat marele premiu - „Grand Prix”.
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Mănăstirea Hadâmbu, în sprijinul familiilor nevoiaşe
n zilele de 10 şi 11 martie 2020, s-a organizat o
campanie umanitară pentru 30 de familii din comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. La iniţiativa
Arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii
Hadâmbu, şi prin implicarea profesorului pentru învăţământ primar Ilie Urmă de la Şcoala „Gheorghe
Ciobanu” – Andrieşeni, pe parcursul zilei de marţi, 10
martie, au fost încărcate două camioane cu mobilă.
Mobilierul de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns apoi la
Andrieşeni, ﬁind distribuit, pe baza anchetelor sociale,

Î

oamenilor care se confruntă cu o situaţie materială
precară şi care se vor bucura de darurile primite. „Am
primit din partea părintelui stareţ Nicodim Gheorghiţă
25 de paturi, 80 de piese de mobilă tip vitrină, 5 dulapuri
şi 10 mese. Transportul a fost decontat prin contribuţia
părintelui stareţ Nicodim şi a familiei Gorongea Constantin şi Maria din Iaşi. Bunul Dumnezeu ne-a scos în
cale o familie cu suﬂet mare din Andrieşeni care ne-a
pus la dispoziţie propria curte, unde au fost depozitate
toate bunurile. Acestea au fost împărţite pe parcursul
zilei de miercuri, 11 martie, cu
sprijinul voluntarilor din comunitate. Oamenii au fost deosebit de bucuroşi şi au
mulţumit părintelui stareţ pentru daruri. I-am îndemnat pe
toţi să păstreze credinţa ortodoxă, să se roage unii pentru
alţii şi să facă bine cu semenii
lor. Mulţumim părintelui stareţ
pentru dragostea pe care şi-a
arătat-o din nou faţă de localnicii din comuna Andrieşeni”, a
spus profesorul Ilie Urmă.

Primii copii fericiți în proiectul „Dar pentru copii”
a o lună de la lansare, proiectul „Dar pentru copii”
desfășurat de Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei
Iașilor aduce primele roade. Cu ajutorul oamenilor cu inimă bună, care
au donat prin intermediul siteului www.darpentrucopii.ro, s-au
strâns banii necesari pentru împlinirea primelor acțiuni propuse.
Cei 10 copii ai familiei Pătrașcu
au primit 10 metri cubi de lemn, astfel încât căldura în casă nu mai este
o grijă.
Luni, 9 martie, au început lu-

L

crările pentru construirea unei băi și
a unei bucătării, de care să se bucure copiii familiei Baciu. „Este in-
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teresant cum, în timp ce mulți copii
se bucură atunci când primesc dulciuri sau jucării, telefoane, tablete

ð
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ð sau alte gadgeturi soﬁsticate, acestor copii le sclipesc ochii atunci
când văd că le-a fost invadată
curtea de cărămizi, saci de ciment,
ﬁer, cuie și alte materiale de construcție. Știu că atunci când aceste
materiale vor prinde contur, ei vor
avea o baie normală în care să se
spele, iar mama lor le va găti într-o

bucătărie adevărată și nu într-un
spațiu improvizat”, a declarat pr.
Dragoș Bălinișteanu, coordonatorul
proiectului „Dar pentru copii”.
Lucrările de construcție a băii și
bucătăriei sunt estimate la suma de
11.500 lei. Următorul pas necesar
pentru ca locuința familiei Baciu să
ﬁe sigură este schimbarea acoperi-

ASCOR Iași ridică o nouă casă
ineri, 13 martie 2020, a
avut loc sﬁnțirea locului
unde Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români
(ASCOR) – Filiala Iași își propune
să construiască o casă pentru o
familie alcătuită din 7 membri din
Parohia Pleșani, comuna Călărași,
județul Botoșani, la recomandarea părintelui
paroh Andrei Toplicean.
Cei șapte membri ai
familiei locuiesc într-o
anexă alcătuită din două
camere mici, fără electricitate și dușumea,
care se aﬂă într-un stadiu de degradare în proporție de 90%, conform
anchetei sociale. Slujba
de sﬁnțire a fost oﬁciată
de părintele arhim.
Nicodim Petre, consilier
al Sectorului de Misiune

V

al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al
Mănăstirii Bucium, dimpreună cu
părintele paroh Andrei Toplicean,
părintele Ioan Puiu, părintele
Mihail Siminciuc, părintele Cătălin
Adumitroaie și părintele Dan
Pădure. Primarul comunei Călărași, Elena Vrajotis, a participat la

șului, apoi execuția unei fântâni și a
unei fose septice. Lucrările sunt
îndeaproape supravegheate de pr.
paroh Dorel Pavăl, care este mereu
aproape de copiii familiei Baciu.
Doar cu ajutorul oamenilor cu inimă
bună, lucrările vor putea ﬁ duse la
bun sfârșit, iar viitorul copiilor să ﬁe
unul mai optimist.

Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de susținere față de acest demers. „Toți cei care doriți să ﬁți
alături de noi și de această familie
sunteți bineveniți! Doar împreună
vom putea construi această casă și
vom putea aduce bucurie pe chipurile copiilor”, ne-a transmis Emanuel Buta, președinte ASCOR Iași.

Lampă fototerapeutică pentru bebelușii din Piatra Neamț
n ziua de 27 martie 2020,
Arhiepiscopia Iașilor, prin
Departamentul Pro Vita, a donat Spitalului Județean din Piatra

Î

Neamț o lampă fototerapeutică
Bilisoft 2.0 necesară tratării icterului
la nou-născuți. Dispozitivul a fost
achiziționat în cadrul proiectului

„Pentru cei mai mici ca noi”
(www.ajutorcopii.ro).
Costul necesar pentru achiziția
lămpii fototerapeutice a fost de ð
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ð peste 7000 euro, sumă asigurată de
Arhiepiscopia Iașilor, Asociația
„Salvează o inimă” și un grup de oameni de afaceri din județul Neamț.
„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că am împlinit acest proiect în
colaborare cu alți oameni sensibili
și interesați de binele micuților. Nu
numai că am reușit ceea ce ne-am
propus, dar avem și un surplus,
binevenit în această perioadă de
criză, pe care îl vom folosi pentru
sprijinirea spitalelor și cadrelor
medicale care se luptă cu epidemia
de Covid-19. Urmează ca în perioada imediat următoare toate
eforturile noastre să se concen-

treze pe sprijinirea unităților medicale din arhiepiscopie, mai ales a
celor din linia întâi, expuse la un

grad mare de risc”, a declarat Pr.
Radu Brînză, coordonator al
Departamentului Pro Vita.

Sprijin pentru Spitalul Municipal de Urgență din Pașcani
n această perioadă de grea
încercare din punct de vedere sanitar și social, la sfârșitul lunii martie, protoiereul și
preoții Protopopiatului Pașcani au
luat inițiativa de a veni în ajutorul
personalului medical de la Spitalul
Municipal de Urgență din municipiu. Spitalul Municipal de Urgență
Pașcani a primit o donație de 20.000
de lei din partea Protopopiatului
Pașcani și a Catedralei „Pogorârea

Î

Duhului Sfânt” – Pașcani.
Mai multe detalii ne-a oferit
părintele Ioan Gigi Daniel, misionar
de caritate la Spitalul Municipal din
Paşcani şi secretar al Protopopiatului Paşcani: „În aceste timpuri de
reală încercare, o inițiativă a părintelui protopop de Pașcani, Pavel
Postolachi, a fost transformată în realitate, prin sponsorizarea Spitalului
Municipal de Urgență Pașcani cu
suma de 20.000 lei. Banii au fost ob-

ținuți din bugetul protopopiatului și
al Catedralei «Pogorârea Duhului
Sfânt» – Pașcani. Suma va ﬁ folosită
pentru procurarea de echipament
medical de protecție și dezinfectanți
necesari cadrelor medicale din spital. Inițiativele Protoieriei Pașcani în
acest sens vor continua, ținând cont
de greutățile cu care se confruntă
sistemul medical ȋn contextul actualei pandemii Covid-19”.
(Autor: Tudorel Rusu)

Analizor automat de teste COVID-19, donat de Arhiepiscopia
Iașilor Spitalului de Boli Infecțioase
n contextul crizei cauzate de
infectarea cu noul coronavirus, în data de 7 aprilie a.c.,
Arhiepiscopia Iașilor a donat Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din municipiu un
Analizor automat chemiluminiscența MAGLUMI 800. Valoarea donației

Î

se ridică la 143.556 RON, 103.000 lei
din fondurile Arhiepiscopiei Iaşilor
şi 40.556 lei din donațiile primite ȋn
contul site-ului ﬁideajutor.ro.
Predarea s-a făcut în prezența
prof. dr. Carmen Dorobăț, managerul
unității medicale. Analizorul a fost
achiziționat de la Bivaria Grup S.R.L.
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Simplu, inteligent şi complet automat, MAGLUMI 800 utilizează tehnologia CLIA pentru a oferi rezultate de încredere şi timp redus de
lucru. Este soluţia optimă pentru laboratoarele clinice, oferind o gamă
mare de teste imunologice. Analizorul are o capacitate de 180 de tes- ð

Filantropia Bisericii |
ð te pe oră, deţine un compartiment
de refrigerare pentru reactivi, asigurând stabilitatea acestora, și permite identiﬁcarea reactivilor prin
RFID. MAGLUMI 800 are o capacitate mare de stocare pentru reactivi
şi probe, permite încărcarea, descărcarea continuă a probelor şi
identiﬁcarea prin cititor de cod de

bare încorporat, funcţie STAT. Operarea este continuă, iar monitorizarea testelor, reactivilor şi consumabilelor se face în timp real. Analizorul deţine un sistem pentru detecţia nivelului de lichid şi a cheagurilor din probe și folosește reactivi
lichizi, gata de utilizare. Manipularea
uşoară a reactivilor asigură un risc

scăzut de contaminare. Gama de
teste care pot ﬁ efectuate include o
serie de analize pentru diverse
domenii: markeri tumorali, metabolism, diabet, fertilitate, tiroidă, screening prenatal, inﬂamaţii, funcţii renale, ﬁbroză hepatică, TORCH, imunoglobuline, anemie, markeri cardiaci şi altele.

Activități caritabile și sociale pentru 28 de vârstnici din Iași
entrul de zi de Asistență
și Recuperare pentru
persoanele vârstnice
„Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din

C

cadrul Protopopiatului Iași 2 a
desfășurat activități caritabile speciale în timpul pandemiei Covid-19.
Astfel, având în vedere faptul că

cei 28 de beneﬁciari nu s-au mai
prezentat la sediul Centrului pentru
activitățile zilnice, personalul și-a
continuat activitatea, luând legătura
telefonică zilnic cu beneﬁciarii și
oferind consiliere socială. Mai mult
decât atât, o dată pe săptămână,
personalul centrului, echipat corespunzător, s-a deplasat pe teren
pentru a oferi pachete cu alimente
beneﬁciarilor.
În perioada 6-17 aprilie, echipa
Centrului de zi a inițiat campania „Fii
o lumină de Înviere pentru un suﬂet
cărunt”, în urma căreia s-a strâns
suma de 1.900 lei, din care s-au
achiziționat pachete speciale cu alimente pentru Sﬁntele Sărbători de
Paști.
În perioada pandemiei, destul
de grea mai ales pentru persoanele
în vârstă, Centrul „Sfântul Ierarh
Iosif cel Milostiv” i-a sprijinit pe
bătrânii din această comunitate în
vederea depășirii sentimentelor de
singurătate, marginalizare și abandon, încurajându-i să zâmbească
cu încredere și nădejde în Bunul
Dumnezeu.
(Alina Bădiliță – coordonator Centrul de zi de Asistență și
Recuperare pentru persoanele
vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel
Milostiv”)
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Materiale sanitare și aparatură medicală din partea
Fundației „Împreună pentru Solidaritate Socială”
embrii Fundației „Împreună pentru Solidaritate Socială” din Săvinești au donat Spitalului Județean
de Urgență din Piatra Neamț echipamente și materiale medicale în
valoare de peste 37.000 de lei.
Astfel, voluntarii organizației au
oferit marți, 28 aprilie 2020, personalului medical al SJU Neamț fașe
elastice, măști, pansamente, truse,
seringi și alte produse sanitare.
Echipamentul sanitar donat a fost
distribuit atât spitalului județean, cât
și policlinicii.
„Pe această cale, dorim să îi
mulțumim părintelui Petru Munteanu, care ne-a sprijinit cu aceste
donații, dar și tuturor voluntarilor și
membrilor fundației. Sunt materiale
sanitare diverse, absolut necesare
în această situație de pandemie.
Cadrele medicale depun eforturi
pentru a depăși cu bine aceste momente grele; aducem calde mulțumiri susținătorilor”, a declarat Victor

M

Adrian Marghidan, purtătorul de cuvânt al unității medicale nemțene.
De asemenea, zeci de materiale
medicale au fost trimise joi, 30
aprilie 2020, de voluntarii Fundației
„Împreună pentru Solidaritate Socială” către Spitalul „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Bicaz – Neamț. Pe lângă
consumabilele și produsele sanitare, precum bandaje, pansamente,
orteze, aceștia au oferit unității
spitalicești un ecograf și un deﬁbrilator. Întreaga donație este estimată
la aproximativ 20.000 de lei.
„Prin gestul Fundației «Împreună pentru Solidaritate Socială», ne
dăm seama că cei din jurul nostru
sunt alături de noi. Le pasă de ceea
ce facem noi aici, le pasă de ceea
ce se întâmplă și sunt conștienți că
orice ajutor pe care îl aduc este în
beneﬁciul pacienților și al personalului medical și auxiliar din toate
unitățile sanitare din România. Mulțumirile noastre nu pot ﬁ cuantiﬁcate, dar aveți din inima noastră tot
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respectul și vă garantăm că aici,
chiar dacă este un spital micuț, absolut tot personalul depune eforturi
pentru a îngriji pacienții și a le
asigura un confort, un bun tratament”, ne-a relatat dr. Letiția-Gabriela Damoc, managerul Spitalului
Orășenesc din Bicaz.
„Ne bucurăm să ﬁm alături de
sistemul sanitar nemțean, alături de
pacienți și ne dorim să ne implicăm
în problemele comunității”, a aﬁrmat
Corina Băhneanu, asistent-manager în cadrul Fundației „Împreună
pentru Solidaritate Socială” Săvinești.
Fundația își propune să combată marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea
şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajament social. Întreaga activitate se axează pe două
coordonate: activități sociale și cultural–educative.
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Materiale de protecție împotriva COVID-19 pentru medicii
de familie din Arhiepiscopia Iașilor
n contextul epidemiei de
coronavirus, Departamentul
Pro Vita din cadrul Sectorului
de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor
a oferit pachete cu materiale de
protecție pentru 300 de medici de
familie din județele Iași și Botoșani.
Arhiepiscopia Iașilor a alocat
suma de 41.000 lei pentru organizarea acestei campanii în cadrul
proiectului „Dar pentru copii”, prin
care Departamentul Pro Vita contribuie la îmbunătățirea vieții copiilor
din familiile numeroase din eparhie.
„Atunci când copiii au probleme
de sănătate, medicii de familie sunt
primii care au grijă de ei. Acum
trăim vremuri în care dinamica socială s-a schimbat, iar cei care sunt
expuși în fața epidemiei și au nevoie
de sprijin din partea noastră sunt
tocmai medicii. În continuare avem
grijă de cei mici și depunem eforturi
pentru a le construi case, a le asigura hrana sau a le oferi pur și simplu condiții bune pentru dezvolta-

Î

rea lor. Acum am considerat că este
ﬁresc să ﬁm alături și de «cei mari»,
de medicii care au grijă de sănătatea noastră și a copiilor noștri”, a declarat pr. Dragoș Bălinișteanu, coordonatorul proiectului „Dar pentru
copii”.
Fiecare pachet conține câte o
mască cu grad ridicat de protecție,

un set de măști chirurgicale și 40 de
mănuși de examinare. La acestea
au fost adăugate o icoană cu Sfânta
Parascheva și o carte de rugăciuni.
Fiecare pachet a fost însoțit și de un
mesaj de încurajare din partea
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit
Teofan.

Sprijin pentru românii din țară din partea Mitropoliei
Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord
a începutul lunii aprilie,
Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord a donat
suma de 20.000 de euro, sumă pe
care Arhiepiscopia Iașilor a alocato pentru achiziționarea de aparatură medicală destinată unor unități spitalicești. Prin mijlocirea IPS
Părinte Mitropolit Seraﬁm, în colaborare cu Crucea Roșie Bavareză,

L

din Germania au fost
trimise la Iași 1.400
de combinezoane,
5.500 de mănuși Nitril, 4.000 de măști
sanitare și 1.000 de
măști FFP2. Acestea
au fost distribuite, de
asemenea, unor unități spitalicești din
zona Moldovei.
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Sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor și al donatorilor
în contextul pandemiei
n contextul actual al epidemiei de coronavirus, Arhiepiscopia Iașilor a lansat
site-ul ﬁideajutor.ro. Acesta este
o platformă prin care sunt create
conexiuni între cei ce doresc să
ofere o mână de ajutor și cei aﬂați
în diﬁcultate. Scopul este de a
crea o comuniune activă între
membrii societății și, în același
timp, de a sluji comunitatea din
care facem parte.
Prin site-ul ﬁideajutor.ro pot
solicita asistență persoanele vulnerabile, în contextul epidemiei
de coronavirus, din județele Iași,
Botoșani și Neamț. Este vorba de
persoane care se aﬂă deja în izolare la domiciliu, care nu au alte
persoane de sprijin și care au nevoie de hrană, medicamente sau
alte lucruri foarte necesare.
Mesajele venite prin intermediul
site-ului sau la numărul de telefon TelVerde 0800.672.027 sunt
preluate, analizate și în regim de
urgență sunt identiﬁcate cele mai
potrivite soluții.
Tot prin site-ul ﬁideajutor.ro
oamenii pot face donații care vor
ﬁ folosite exclusiv pentru ajutorarea persoanelor afectate de epidemia de coronavirus. Cea mai
mică donație se poate transforma
în hrană caldă, în aparatură medicală sau în orice produs de care
altcineva are foarte mare nevoie,
ﬁind izolat sau în incapacitatea de
a se ajuta singur.
Astfel, până în momentul actual, valoarea totală a ajutoarelor
acordate de Arhiepiscopia Iașilor

Î

de la începutul epidemiei, cu precădere prin eforturile unităților
bisericești, dar și cu sprijinul donatorilor, este de 2.470.485 lei, dintre care 1.303.594 lei ajutoare alimentare, iar 1.166.891 lei constând în ajutoare medicale.
Dintre realizări, enumerăm următoarele:
– 2 Concentratoare de oxigen
pentru Spitalul Județean de Urgență Botoșani (Mavromati)
– 10 Pulsoximetre pentru Secția exterioară de Pediatrie Botoșani
– 2 Injectomate pentru Secția
exterioară de Pediatrie Botoșani
– 2 Monitoare funcții vitale
pentru Secția exterioară de
Pediatrie Botoșani
– Echipamente de protecție
pentu medicii de familie din Iași și
Botoșani
– 1 aparate de monitorizare a
functiilor vitale pentru Spitalul din
Piatra Neamț
– 5 Injectomate pentru
Spitalul Județean de Urgență
Piatra Neamț
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– Nebulizator Anios Aerosept
250 pentru Spitalul de Boli
Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași
– Tunel de dezinfecție pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Botoșani
– Aparat pentru testarea la
noul coronavirus pentru Spitalul
de Boli Infecțioase din Iași
– 3 Monitoare multiparametru
pentru Spitalul din Piatra Neamț
– Dispozitiv medical de testare
a persoanelor suspecte de infecții
pentru Spitalul din Botoșani
– 40 L dezinfectant Sanosil
S010A pentru nebulizator pt. UPUSMURD Spitalul Sf. Spiridon Iași
– 200 L – dezinfectant tegumente – UPU SMURD
– Materiale de protecție
– Dezinfectanți
– Kituri materiale protecție cadre medicale
– Produse igienă

Ajutoare ﬁnanciare
directe
– 6751 mese calde
– Pachete mâncare - 582.636 lei.
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Rugăciuni la şapte ani de la trecerea în veșnicie
a Protosinghelului Ghervasie Gheorghe
rotosinghelul Ghervasie
Gheorghe, egumenul Schitului Pocrov al Mănăstirii
Neamț, a fost pomenit duminică, 22
martie 2020, la șapte ani de la trecerea la cele veșnice.
Cu acest prilej, soborul părinților așezării monahale au oﬁciat
Sfânta Liturghie în cadrul căreia
s-au rugat pentru odihna celui ce a
păstorit Schitul Pocrov. Din soborul
slujitorilor a făcut parte şi protosinghelul Irineu Bălan de la Mănăstirea Basaraba, care a vieţuit la Schitul Pocrov între 1980 şi 1990, timp în
care părintele Ghervasie a făcut
cele mai mari eforturi de a reabilita
aşezământul monahal și de a închega o obşte de călugări. După
cum ne-a relatat Protosinghelul
Ambrozie Ghinescu, egumenul
Schitului Pocrov, tot în perioada
menţionată anterior, în obştea aşezării monahale au mai viețuit arhimandritul Dosoftei Șcheul de la
Catedrala Mitropolitană din Iași și
protosinghelul Simeon Foca, starețul Mănăstirii Brădicești din judeţul
Iaşi.
Părintele Ghervasie Gheorghe
s-a născut pe 8 mai 1928 în localitatea Fundoaia, comuna Preotești, judeţul Suceava, în sânul unei familii
numeroase. Prima imagine de slujitor al Sfântului Altar pe care a avuto întipărită în suﬂet pentru toată
viața a fost a preotului paroh. Însă
calea spre mănăstire i-a fost marcată de primul călugăr care a călcat
pragul casei părintești, Arhimandritul
Gherontie Gheorghe, fratele tatălui
său. La 17 ani, tânărul Gheorghe a
intrat ca viețuitor în obștea Mă-

P

năstirii Horaița, unde era stareț
unchiul său, după care, în anul 1953
este tuns în monahism cu numele
de Ghervasie și hirotonit diacon. Cel
mai greu moment de încercare
pentru tânărul ierodiacon Ghervasie a fost anul 1959, când, în urma
decretului 410, a trebuit să părăsească mănăstirea. Harnic și priceput, nu s-a descurajat, ci s-a angajat ca muncitor pe șantierele care
s-au desfășurat în acea perioadă la
mănăstirile Agapia și Neamț. Cu
această ocazie, Arhimandritul Dionisie Velea, stareţul Mănăstirii
Neamţ, a remarcat priceperea tânărului monah, care se străduia să ﬁe
cât mai aproape de mănăstire. Astfel, i-a propus Mitropolitului Iustin
Moisescu să ﬁe încadrat în obștea
Mănăstirii Neamț cu toate drepturile monahale și liturgice, primind
ascultarea de a întreține instalațiile
electrice și de apă. În anul 1978, este
numit egumen al Schitului Pocrov

de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, în vremea arhipăstoririi ca
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
Pe 16 august 1979 a fost hirotonit
ieromonah. Deși aﬂat la vârsta de 51
de ani, începe o lucrare grea și ostenitoare, în plin regim comunist, ce
a constat în refacerea și înnoirea
schitului. Astfel, reușeşte să picteze
biserica cea mare, închinată Acoperământului Maicii Domnului, și
paraclisul de iarnă. Reface împrejmuirea schitului pentru ca animalele sălbatice să nu se mai perinde
și ridică două case monahale. Fiind
o ﬁre dârză și harnică, reușeşte să
adune în jurul lui și o mică obște,
mai întâi cu părinți mai bătrâni de la
Mănăstirea Neamț, apoi cu tineri
care doreau să devină monahi.
„Bucurându-se de sﬁnțenia locului
dar și de frumusețea pitorească ce
înconjoară Schitul Pocrov, părintele
Ghervasie a petrecut ultima parte a ð
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ð vieții mai mult în biserică, ﬁind
prezent la toate slujbele. Deseori,
credincioșii îl căutau pentru un sfat
sau o rugăciune, dar cea mai mare
mulțumire a lui era faptul că locașul
Maicii Domnului nu era pustiu așa

cum l-a găsit când a venit la Pocrov.
A fost foarte afectat de încercarea
din data de 30 noiembrie 2010, când
casa egumenească a ars împreună
cu alte dependințe. În data de 22
martie 2013, după o suferință de

două luni, părintele Ghevasie a trecut la Domnul cu nădejdea în Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
ca unul care a fost truditor la căsuța
ei din Poiana Raiului”, a menţionat
Protosinghelul Ambrozie Ghinescu.

„Aud din cer dangăt divin”.
Profesorul Ilie Bădescu la plecarea
profesorului Mihail Diaconescu
ud din cer dangăt divin,
pe numele celui pe care
l-am știut paznic de far,
mereu la datorie, scrutând cerurile
și stihiile ca să deslușească semnele timpului pentru neamul său și
pentru omul creștin, scriitorul, ﬁlosoful și teologul Mihail Diaconescu.
Am pierdut mult pe acest pământ
de călătorie, prin plecarea sa dintre
noi, dar căutăm mângâiere în gândul și credința că am dobândit încă
un mărturisitor în cer, o lumină
nevremelnică acolo sus. Autor a 20
de romane, creator al unui sistem
de estetica ortodoxiei, antropolog
creștin și autor al unui sistem de
fenomenologie narativă, tâlcuitor de
sensuri pentru această parte de
Europă, Mihail Diaconescu ne transmitea un sentiment de siguranță. Îl
știam acolo unde frontiera neamului său cerea mărturisitori și profeți,
soldați smeriți ai cuvântului din
străvechime din miezul de foc al
unei mari spiritualități, așa cum
dovedise domnia sa că este spiritualitatea românească. Îl simțeam în
lucrarea și părtășia marilor dascăli
de simțire și gândire românească,
pe care nu ostenea să-i numească
mai mereu, părintele Dumitru Stăniloae, pentru care avea o extraordi-

A

nară admirație, și toți cei trecuți între drepții neamului românesc, Nichifor Crainic, ori îndepărtatul Dionisie Exiguul, sfântul tomitan și creator al calendorologiei creștine, pe
care l-a adus în tumultul nesocotitei
noastre vieți grație unui roman de
suﬂu genial, Depărtarea și timpul.
Pe toți îi purta în fenomenologia dialogului viu, printr-o abilitate pe care
ne-a deslușit-o într-o carte așa de
frumoasă, Farmecul dialecticii şi
fenomenologia narativă. Cartea
aceasta poate ﬁ considerată un corpus de estetică şi o propedeutică pe
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care scriitorul o voise aşezată în
fruntea celor peste 20 de romane
ale sale. Fiindcă romanele sale întreprind o inconfundabilă „fenomenologie narativă a spiritului românesc”, cum se autocaracteriza autorul însuşi.
Înainte de a pleca la Berlin, pentru un lectorat de limba şi literatura
română, prin 1972, Mihail Diaconescu face şi o primă mărturie despre
un roman, Culorile sângelui, de
unde aﬂăm şi primul indiciu asupra
metodei sale de fenomenologie narativă: a reînvia epocile prin marile ð
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ð ﬁguri care le-au traversat. În cazul
acesta este vorba despre Pârvu
Mutu, a cărui artă este decisivă pentru cunoaşterea epocii brâncoveneşti. O epocă este, în viziunea romancierului, un interval de trăire, iar
cunoaşterea ei înseamnă, într-un
fel, o reamintire, adică o retrăire. Poţi
cunoaşte epoca lui Brâncoveanu,
numai dacă o retrăieşti prin „trăitorii” ei reprezentativi. Câtă trăire
atâta cunoaştere, iată axul artei sale
narative. Fenomenologia narativă
este metoda de cunoaştere a profunzimilor, a ceea ce marele romancier și ﬁlosof numeşte „lume a
esenţelor”. Nu ostenea să ne avertizeze asupra primejdiei extraordinare a acelei direcţii eronate, ce
se întețise după 1989, şi care îndruma spiritul public să părăsească
tocmai calea trăitoare, despărținduse de marile ﬁguri ale trecutului, de
miturile istoriograﬁei şi de simbolurile cruciale ale unei culturi. Mihail
Diaconescu polemizează radical cu
o asemenea direcţie adversară întregii sale literaturi şi, de fapt, potrivnică însăşi ideii de act creator,
culturii însăşi a cărei rădăcină este
tocmai cultul. Mihail Diaconescu s-a
așezat în linia întâi a bătăliei pentru
adevăr și credință, pentru iubire de
neam și de om, pentru dragoste de
Hristos.
Triumful creator al artei lui Mihail Diaconescu este adeverit, între
altele, de mijlocirea acelei teribile
lumini asupra unei epoci de extraordinară prosperitate a Daciei Pontice,
între 271 (anul retragerii aureliene)
şi secolul al VII-lea, epocă ţinută în
întuneric de istorici netrăitori şi livrată scufundării celei de-a doua de
către deconstructiviştii actuali. Romanele lui Mihail Diaconescu caută
cu dinadinsul acele locuri sau topo-

suri istorice în care s-au ﬁxat experienţe excepţionale, capabile să
conducă la o „intensiﬁcare şi o
resurgenţă narativă” cu funcţie revelatorie extraordinară pentru un
fragment de umanitate în care se
oglindește întregul. Fenomenologia
narativă a literaturii sale se constituie într-un vast ecran de cunoaştere şi vizionarism pentru ﬁinţa
întreagă a unui popor. Arta narativă
a scriitorului Mihail Diaconescu este una menită să medieze căutarea
esenţelor, imposibilă altfel decât
printr-o trăire profundă, vecină cu
trăirea de cult, religioasă.
Mihail Diaconescu era convins
„că anumite esenţe domină fenomenul spiritual românesc” şi ţinta
romanelor sale este tocmai străluminarea acestor esenţe între care
enumeră: „spiritul eroic, orientat
spre rezistenţă şi dăinuire în istorie”,
„caracterul precumpănitor militant”,
„puterea de sacriﬁciu”, complementaritatea Mioriţei cu Meşterul Manole, a spiritului mioritic şi a celui „manolitic”, între optimismul temperat
de prudenţă şi sentimentul tragicului (ca sursă spre un persistent efort
de echilibrare a contrastelor), situarea într-o zonă de conﬁnii dintre
imperiile expansioniste şi orientul
bizantino-slav, ortodox, islamic, cultul vechimii, tendinţa spre echilibrarea contrastelor etc. Urcarea sa
la cer este deopotrivă chemare la
lumina operei sale pe care Dumnezeu i-a îngăduit s-o facă ofrandă către tronul divin. Îl știm urcător
ﬁindcă urcător a fost toată viața lui
pământească, de călător spre stele.
Îl știm smerit, îl cunoaștem mare iubitor de neam și de biserica lui
Hristos, înrudit cu Pârvu Mutu, cu
meșterii tipograﬁ pe care-i evoca
într-un interviu consacrat romanu-

lui Marii Uniri (Sacriﬁciul). Acei
meşteri tipograﬁ ai epocii feudale,
„cereau lectorilor – ne mărturisește
blândul, smeritul și iubitul Mihail
Diaconescu – să-i ierte dacă au observat în paginile lucrate de ei anumite greşeli, pentru că, spuneau
aceşti anonimi, n-au scris mână de
înger, ci mână aspră de ţăran chemat la teascurile tiparniţelor”.
În toate triumfă credința noastră
că mâinile sale de țăran s-au transformat deja în mâini de înger care
ne mângâie cu dragostea lui de
mărturisitor al unei mari iubiri, iubirea pentru neamul său creștin din
toate veacurile. Fiindcă el și-a cercetat neamul pe epoci și după semnele vremurilor și ne-a adus mărturia de netăgăduit că neamul său
este cu adevărat popor iubit de
Dumnezeu, chemat la atâtea teribile
încercări ca să treacă ﬁința sa prin
lamura curățiilor divine.
Drum bun, iubite domnule Mihail Diaconescu, precum obișnuiai
să ni te adresezi, drum bun spre
locul de lumină de pe cerul nostru,
ﬁindcă avem credința că după somnul cel de trei zile, te vor întâmpina
drepții noștri în oastea de veghetori
asupra primejdiilor de aici ca să nu
se lepede „clipa cea repede” care ni
s-a dat ﬁecăruia dintre noi ca să o
prefacem în ofranda noastră la ceasul chemării noastre.
Dumnezeu să vă odihnească, iubite domnule Mihail Diaconescu,
dimpreună cu drepții neamului românesc pe care l-ați iubit cu neasemuită și sﬁnțitoare dragoste divină!
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Părintele prof. dr. Mircea Basarab a trecut la cele veșnice
n Marțea Luminată, 21 aprilie
2020, Hristos, Domnul nostru,
Cel mort și înviat, l-a chemat
la El pe vrednicul Său slujitor,
părintele prof. dr. Mircea Basarab,
fondatorul Parohiei „Naşterea Domnului” din München (1976), cea mai
veche parohie ortodoxă românească din Bavaria.
Părintele Mircea Basarab i-a
păstorit cu mult tact, cu înțelepciune și bunătate pe credincioșii Parohiei „Naşterea Domnului” din
München, aproape 40 de ani, până
la pensionarea sa (ianuarie 2013). Pe
lângă parohia din München, pr.
Mircea Basarab a mai înﬁințat și
Parohia Ortodoxă Română din
Nürnberg, pe care a păstorit-o până
în anul 1997.
Până la retragerea sa la pensie,
părintele Mircea a fost consilier cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi
de Nord, dar și reprezentant ecumenic al Mitropoliei în mai multe
comisii la nivel local și federal.
Născut la Sibiu, într-o familie de
preoți, în 12 decembrie 1936, părintele Mircea Basarab a fost licenţiat
al Institutului Teologic din Sibiu şi al
Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Cluj-Napoca, iar în 1978 a obținut titlul de doctor în Teologie al
Institutului Teologic din Bucureşti.
A fost profesor la Seminarul
Teologic din Cluj-Napoca, de unde
a plecat la München în 1974 ca bursier al Bisericii Evanghelice din Germania. A predat cursuri de Vechiul
Testament la Universitatea din
München. Pe lângă numeroase studii şi articole publicate în ţară şi străinătate, părintele Mircea Basarab a

Î

publicat volumele: Cartea Profetului Amos, Bucureşti, 1980 (teză de
doctorat); Ermineutica Biblică, Oradea, 1997; Istoricul Parohiei Ortodoxe Române „Naşterea Domnului”
din München, Oradea, 1997; Biserica şi neamul în diaspora, ClujNapoca, 2001; Istoricul Mitropoliei
Ortodoxe pentru Europa Centrală
şi de Nord, Oradea, 2001; Personalități reprezentative ale Exegezei
Antiohiene, București, 2019 și altele.
În poﬁda scăderii puterilor sale
ﬁzice, care în ultimele luni l-a dus la
imposibilitatea de a sluji la Sfântul
Altar, părintele a rămas, totuși, în
relație duhovnicească cu mulți dintre noi. Vestea trecerii sale la cele
veșnice i-a luat prin surprindere pe
clericii și credincioșii Parohiei „Nașterea Domnului”.
Pentru enoriașii lui, el a fost nu
numai preot paroh și duhovnic, ci și
tată, profesor de religie și de istorie,
dar, înainte de toate, un om adevărat, un om de mare caracter, care a
știut să le ﬁe mereu alături. Părintele
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a fost un adevărat model.
Cu părintele Basarab oamenii
nu s-au simțit niciodată singuri și
departe de casă, căci adeseori le
vorbea despre România, iar această
dragoste pentru țară se poate observa și din ultima dorință a dânsului, de a ﬁ înmormântat în glia
strămoșească.
Preot intelectual, înțelept și
echilibrat, ﬁn teolog și orator
desăvârșit, părintele a știut să se
facă „tuturor toate”. Desigur, el le va
lipsi tuturor, dar va rămâne mereu în
suﬂetele noastre prin tot ceea ce a
reușit să sădească în ele.
Cu inimile cuprinse de tristețe,
dar și cu credința în Învierea lui
Hristos și a învierii morților, Îl rugăm
pe Hristos, Domnul Vieții, Cel care la chemat la El pe părintele Mircea
Basarab, să-i ierte păcatele, să-l
odihnească cu drepţii în Împărăţia
Sa și să mângâie familia îndurerată!
Veşnica lui pomenire!
(pr. Alexandru Nan și
diacon Marius Petrică Ciorbea)
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