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Teologia Bisericii despre Sfânta Împărtășanie
– studiu al Sﬁntei Mitropolii de Nafpaktos și Ághios Vlasios –
Dumnezeu-Omul,
Sfânta Liturghie, Biserica
fântul Iustin cel Nou de la
Celie, urmând întreaga
mărturie a Bisericii, vorbește despre legătura indelebilă
dintre Dumnezeu-Omul Hristos,
Sfânta Liturghie și Biserică. Biserica
este Trupul lui Hristos, astfel că,
acolo unde lipsește DumnezeuOmul Hristos, nu există Biserică.
Hristos Se dă pe Sine lumii prin taina Sﬁntei Liturghii, taină care rezumă toate tainele Noului Testament,
toate tainele Bisericii lui Hristos.
Mărturia Sfântului Iustin cel Nou
despre identiﬁcarea Bisericii Ortodoxe cu Sfânta Liturghie, ca Euharistie și împărtășire cu Trupul și
Sângele Cuvântului întrupat al lui
Dumnezeu, arată că Biserica nu
poate opri Sfânta Liturghie, adică
împărtășirea credincioșilor cu Trupul și Sângele lui Hristos, deoarece
acest lucru înseamnă să se nege pe
sine, ca trup real al lui Iisus Hristos.

S

Partea I – Poziționare
teologică față de obiecții
teologice actuale
1. Încetarea Sﬁntei Liturghii ca
act suprem de iubire al
Bisericii, față de credincioșii
săi
eja înainte de închiderea
bisericilor de către Stat,
s-a propus de către teologi oprirea săvârșirii Sﬁntei Litur-
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Una dintre cele mai puternice ispite cu care s-au confruntat membrii Bisericii odată cu apariția noului virus (Covid-19) este legată de
Taina Sﬁntei Liturghii. Problema nu a fost atât închiderea sﬁntelor biserici pentru poporul credincios, pentru evitarea aglomerării, cât faptul
că unii au pus sub semnul întrebării centrul Bisericii noastre, care este
Trupul și Sângele lui Hristos, și modul de primire a Sﬁntei Împărtășanii.
S-a susținut că prin Trupul și Sângele lui Hristos se transmit viruși și
microbi, în poﬁda faptului că experiența de veacuri [a Bisericii a dovedit
contrariul.
Asemenea păreri necuvioase nu au fost exprimate doar de către
„cei care nu merg la biserică” și „nu se împărtășesc”, ci și de către unii
teologi și teologhisitori.
Pentru a se consemna credința Bisericii cu privire la acest subiect
însemnat, a fost întocmit și publicat un text (de 42 de pagini) de către
colaboratori ai IPS Ierótheos, Mitropolit de Nafpaktos și Ághios Vlasios,
cu titlul „Mărturia Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Împărtășanie” și
subtitlul „Poziționare față de obiecții teologice actuale și consemnarea
izvoarelor bisericești despre Sfânta Împărtășanie”.
În ședința sa din 12 mai 2020, Sfântul Sinod Permanent a decis să
trimită acest text către Înaltpreasﬁnțiții Mitropoliți ai Bisericii Greciei,
spre informarea acestora și „spre valoriﬁcare, potrivit judecății pastorale a ﬁecărui Mitropolit”.
Pentru a face textul mai ușor de înțeles, consemnăm în continuare
principalele puncte ale acestuia, în rezumat.

ghii și au existat chiar cazuri de biserici care s-au închis chiar înainte
ca Sfântul Sinod să ﬁ luat vreo decizie. Motivul teologic al încetării săvârșirii Sﬁntei Liturghii de către bisericile parohiilor a fost iubirea
creștină venită din partea a Bisericii
, prin lipsirea de Sfânta Liturghie,
pentru ca societatea să ﬁe păzită,
din iubire, de orice contaminare.
În credința și teologia ortodoxă
despre Taina Sﬁntei Euharistii o astfel de concepție nu poate ﬁ susținută. Este cu totul de înțeles în contextul credinței protestante, potrivit
căreia Sﬁntele Daruri nu sunt Hristos Însuși, ci simboluri create, care
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au menirea de a activa amintirea de
lucrarea mântuitoare a lui Hristos.
Pentru creștinii protestanți, mântuirea omului nu depinde de participarea sa tainică la cult din simplul motiv că toate sunt create. Tocmai
acesta este motivul pentru care în
protestantism este același lucru
dacă cineva se aﬂă acasă sau în sala
în care se dă citire cuvântului lui
Dumnezeu. Iar în vremuri de epidemie este evident că între cultul individual și cel public balanța înclină în
favoarea celui dintâi, atâta vreme
cât acest lucru este deﬁnit drept iubire creștină în scopul prevenirii
transmiterii de boli.

ð
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Îndemnul făcut în spațiul ortodox de a se înceta săvârșirea Sﬁntei
Liturghii, ca iubire jertfelnică față de
oameni, provine și din convingerea
că prin Sfânta Împărtășanie se pot
transmite stricăciunea și contaminarea. Premisele aparent teologice
ale acestei convingeri se bazează
pe considerarea ﬁrii, ﬁe create, ﬁe
necreate, drept un lucru care este
stăpânit de necesitate și care este
orientat în chip necesar spre supraviețuirea sa individuală, iar persoana
este liberă de necesități. Comuniunea persoanelor este prezentată ca
ﬁind opusă supraviețuirii individualiste a ﬁrilor și Sfânta Împărtășanie
este privită ca relație de comuniune
a persoanelor, a credincioșilor cu
Hristos, care se opune supraviețuirii
ﬁrii. Tocmai această subapreciere a
ﬁrii, chiar și a ﬁrii dumnezeiești, lasă
loc perceperii Sﬁntelor Daruri ca receptoare și purtătoare de inﬂuențe
infecțioase.
Această concepție despre Sfânta Împărtășanie cuprinde însă ideea
blasfemiatoare că din Pâinea și
Vinul care s-au făcut Trupul și
Sângele lui Hristos în timpul tainei
Sﬁntei Liturghii nu izvorăște har
sﬁnțitor. Aici se poate vedea identiﬁcarea deplină cu protestantismul.
La fel ca la protestanți, nu este acceptată nici o prezență ﬁzică a lui
Dumnezeu în Sﬁntele Daruri. Acestea sunt considerate doar semne
sau simboluri ale comuniunii dintre
persoane. Firile lui Hristos sunt date
cu totul la o parte, ﬁind exclusă astfel lucrarea îndumnezeitoare a
Pâinii și a Vinului, care s-au prefăcut
în Trupul și Sângele lui Hristos. În
acest mod se acceptă foarte ﬁresc
concepția potrivit căreia prin Dumnezeiasca Împărtășanie se transmit
viruși și stricăciune.

IPS Ierótheos, Mitropolit de Nafpaktos și Ághios Vlasios

Prin astfel de concepții, care devalorizează ﬁrea, ﬁe creată, ﬁe necreată, și nu lasă loc lucrării îndumnezeitoare a Pâinii și a Vinului care
în timpul Sﬁntei Liturghii s-au prefăcut în Trupul și Sângele lui Hristos,
este ﬁrească echivalarea între „mă
rog acasă” și „iau parte la slujbă în
biserică”. Pentru exponenții unor
astfel de opinii ceea ce se pierde
este „relația interpersonală” cu ceilalți oameni, privarea impusă de măsurile Statului. Orice altceva, în opinia lor, poate ﬁ înlocuit, întrucât de
la Pâinea și de la Vinul care se
sﬁnțesc în timpul Sﬁntei Liturghii
care se săvârșește în sfânta biserică, ei nu așteaptă lucrarea curățitoare, iluminatoare și îndumnezeitoare a lui Dumnezeu. Toate aces-

tea le așteaptă de la „comuniunea
persoanelor”, așa cum o înțeleg
aceștia.
Pentru creștinul ortodox rugăciunea făcută acasă nu are însă
aceeași valoare cu slujba care se
săvârșește în biserică, și nici comuniunea credincioșilor cu Hristos nu
are loc în afara părtășiei la lucrările
necreate primite prin Trupul îndumnezeit al Cuvântului, și nici Trupul și Sângele lui Hristos nu pot
constitui factor de contaminare și
moarte, ﬁindcă Domnul Vieții nu
transmite stricăciune și moarte. Așa
cum ﬁrea umană a lui Hristos, supusă de bunăvoie pătimirii și morții,
revela lucrarea dumnezeiască dătătoare de viață prin facerea de minuni, la fel Pâinea și Vinul sﬁnțite la ð
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ð Dumnezeiasca Liturghie lucrează
sﬁnțirea oamenilor.
Credința Bisericii în Sﬁntele
Daruri vede comunicarea însușirilor
ﬁrilor în persoana Cuvântului întrupat așa cum o teologhisesc Sﬁnții
Părinți. Chiar dacă înainte de Înviere
era muritor, Trupul lui Iisus Hristos,
– lepădând caracterul stricăcios și
muritor prin Înviere – este dătător
de viață și lucrează toate cele ale
dumnezeirii nu prin sine, ci din pricina unirii cu ﬁrea dumnezeiască.
La fel, lucrarea dumnezeirii purcede din Pâinea Sﬁntei Liturghii ca
din trupul real al lui Hristos. În acest
fel, Pâinea Sﬁntei Liturghii este dătătoare de viață, sﬁnțitoare și îndumnezeitoare.
În Sﬁntele Evanghelii, Iisus Hristos tămăduiește bolnavii prin atingere, prin care lucrarea necreată a
dumnezeirii se descoperă și săvârșește minuni prin trupul Său. În
Evanghelia după Marcu citim: „Şi un
lepros a venit la El, rugându-L şi îngenunchind şi zicând: De voieşti,
poţi să mă curăţeşti. Şi făcându-I-se
milă, a întins mâna şi S-a atins de el
şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te” (Marcu 1, 40-41).
Dumnezeu-Omul Hristos îl tămăduiește pe lepros prin atingere și
prin lucrarea Sa dumnezeiască, făcătoare de minuni. Ca ipostas compus unitar, Cuvântul Tatălui, Dumnezeu-Omul Hristos, lucrează și cu
lucrarea ﬁrii sale umane, și cu cea a
ﬁrii sale dumnezeiești. După Sfântul
Maxim Mărturisitorul, Hristos a luat
trupul Său ca împreună-lucrător în
tămăduiri și în învierile morților,
pentru a arăta că și acesta poate să
dea viață prin lucrarea Sa dumnezeiască.
În calitatea Sa de Cuvânt întrupat, Hristos lucrează cele omenești

dumnezeiește și pe cele dumnezeiești omenește. Trupul Cuvântului
întrupat nu se desparte niciodată de
lucrarea dumnezeiască ﬁindcă este
trupul lui Dumnezeu Cuvântul Însuși, Care se oferă credincioșilor
spre hrană și băutură. Este evident
că Pâinea euharistică, ca Trup al lui
Hristos, ca trupul lui Dumnezeu Cuvântul Însuși, nu este niciodată despărțită de lucrarea dumnezeiască.
Prin urmare este cu neputință ca
trupul Cuvântului Însuși să constituie factor de stricăciune.
În concluzie, ascultarea pe care
Biserica o face față de Hristos nu
poate transmite viruși și boli. Fiindcă, săvârșind Sfânta Liturghie, Biserica ascultă de Hristos, Care, „luând
pâinea”, a zis ucenicilor Săi: „Luaţi,
mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi
luând paharul şi mulţumind, le-a
dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că
acesta este Sângele Meu” (Matei 26,
26-28), iar în Evanghelia după Luca
spune: „Aceasta să o faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19).
În mod evident, este o blasfemie
să admitem că Hristos le-a spus
ucenicilor Săi „să faceți aceasta”,
expunându-i bolilor și morții, El,
Care este Biruitorul morții.

2. Cererea de oprire a săvârșirii
Sﬁntei Liturghii ca reformă și
modernizare după modelul
celorlalte confesiuni creștine
nii autori de articole,
care nu au legătură cu
Biserica și ignoră teologia ei, se întreabă de ce Biserica
Ortodoxă nu se reformează odată,
de ce nu imită Vaticanul și confesiunile protestante, oprind în perioada
pandemiei săvârșirea Sﬁntei Litur-

U
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ghii, ci rămâne închistată în propria
sa tradiție. Răspunsul este aproape
evident. Nici Vaticanul, nici confesiunile protestante nu consideră că
Biserica este totodată necreată și
creată, așa cum este Hristos, Cuvântul întrupat, Om creat și Dumnezeu desăvârșit, necreat.
Pentru romano-catolici, harul
dumnezeiesc este creat, este creatură, făptură, nu este lucrare ﬁințială ð
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ð a lui Dumnezeu. Pentru ei, Dumnezeu nu dă lumii nimic din Sine. Comunică prin intermediul făpturilor.
Protestanții nu acceptă prezența adevărată a lui Hristos în Sﬁntele
Daruri. Pentru confesiunile la care
există și în măsura în care există,
Sﬁntele Daruri reprezintă doar creaturi, care au menirea să îi ajute pe
credincioși să își amintească de

Hristos. Nu sunt izvoare ale harului
necreat al lui Dumnezeu, nici nu îi
unesc pe credincioși cu Trupul și cu
Sângele lui Hristos, adică cu Trupul
Său real, care este Biserica, experiență pe care Sfântul Apostol Pavel
o exprimă foarte grăitor atunci când
le scrie efesenilor: „Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din
carnea Lui și din oasele Lui” (5, 30).

Așadar, Sfânta Liturghie este
identitatea existențială a ortodocșilor. Viața creștinului ortodox este
viață în Biserică și prin Biserică. Este
viață a cărei putere este cea a Trupului lui Hristos și Trupul lui Hristos
se descoperă și se oferă în Sfânta
Liturghie.
Hotărârea Sfântului Sinod al
Bisericii Greciei și a altor Biserici de ð
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ð a nu opri săvârșirea Sﬁntei Liturghii
nu a avut scopul de a menține un
anumit ritual. A fost o mărturisire de
credință în Persoana lui Hristos. A
fost mărturisirea că Iisus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu celui Viu.
Încetarea Sﬁntei Liturghii înseamnă
încetarea credinței că Iisus Hristos
este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu.
Cu această credință, în Biserica
Ortodoxă Sfânta Liturghie nu poate
înceta. Sfânta Liturghie reprezintă
credința creștinilor ortodocși că
Iisus Hristos este Domnul întregii
creații. S-a dovedit însă că Statul are
alt mod de înțelegere a lucrurilor.
Comunicatul Sinodului Permanent al Bisericii Greciei (16.03.2020)
pentru menținerea săvârșirii Sﬁntei
Liturghii în zilele de duminică la
orele 7-8, cu îndemnul ca la slujbe
să nu participe grupele sensibile de
credincioși și cei bolnavi, a arătat cu
claritate că Biserica Greciei a luat în
considerare foarte serios datele
științiﬁce privitoare la pandemie, dar
nu a desconsiderat nici teologia
Βisericii, în care încetarea Sﬁntei
Liturghii nu poate ﬁ concepută.
În deﬁnitiv, faptul că Sinodul
Permanent a acceptat dispoziția ca
Sfânta Liturghie să ﬁe săvârșită
doar cu prezența slujitorilor în sﬁntele lăcașuri dă mărturie în primul
rând de atitudinea serioasă pe care
o are Biserica față de datele științiﬁce care impun evitarea aglomerării oamenilor și în al doilea rând grija
Bisericii ca numele lui Iisus Hristos
și al creștinilor să nu ﬁe hulite ca
purtătoare ale morții în societatea
civilă din pricina aglomerării. Și, în al
treilea rând, dă mărturie despre iubirea Bisericii față de întregul popor
– alcătuit din creștini și necreștini –
și dovedește refuzul Bisericii de a
funcționa ca o unitate de partid,

provocând tensiuni civile în cadrul
aceluiași neam elen. Ne confruntăm cu „războiul nevăzut al virusului”, și nu era în interesul poporului
să se declanșeze și un război civil
văzut.
În alte vremuri, desigur, întrucât
societatea ca întreg credea în Iisus
Hristos, ideea încetării săvârșirii
sﬁntelor slujbe în perioadele de molimă sau limitarea acestora doar la
participarea slujitorilor era de neconceput. Și aceasta, în ciuda faptului că oamenii erau pe deplin conștienți de transmisibilitatea bolii infecțioase. Există numeroase exemple istorice în acest sens, începând
cu primele veacuri și până în zilele
noastre.
În concluzie, o reformă a Bisericii prin încetarea săvârșirii Sﬁntei
Liturghii reprezintă cădere din
dreapta credință în DumnezeuOmul Hristos, Care, îndeosebi prin
Sfânta Liturghie, este Viața lumii.
3. Criticarea punctului de
vedere al Sinodului și a
mărturiei episcopilor și
clericilor că Sfânta
Împărtășanie ar putea
transmite boli molipsitoare
avut și are încă loc o bogată discuție despre
transmisibilitatea bolilor
molipsitoare plecând de la folosirea
linguriței, a pocrovățului și a sﬁntelor vase. Ba chiar, plecându-se de la
ideea că Sﬁntele Daruri reprezintă
materiale ale ﬁrii stricăcioase de
după cădere, s-a vorbit de monoﬁziți și monoﬁzism cu referire la Sfânta Împărtășanie.
Astfel, unii au susținut că a spune că Dumnezeiasca Împărtășire cu
Trupul și Sângele lui Hristos nu

A
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transmite boli infecțioase este monoﬁzism, ﬁindcă în acest fel se ignoră ﬁrea stricăcioasă a Pâinii Euharistice. Potrivit acelorași critici ale
Sfântului Sinod, pâine perisabilă înseamnă transmitere de boli infecțioase. Prin urmare, pentru acești critici a spune că Pâinea Euharistică
nu transmite boli infecțioase echivalează cu considerarea Pâinii sﬁnțite ca ﬁre exclusiv dumnezeiască,
de unde, după părerea lor, s-ar justiﬁca și referirea la monoﬁzism.
Este adevărat că mulți slujitori au
fost martori ai schimbărilor exterioare suferite de Pâinea Euharistică,
așa cum este de exemplu schimbarea Pâinii pentru Liturghia Darurilor mai înainte sﬁnțite sau a Pâinii
din Joia Mare, care se păstrează în
artoforul de pe Sfânta Masă din
orice sfântă biserică, pentru împărtășirea celor care trebuie să se împărtășească în momente în care nu
se săvârșește Sfânta Liturghie.
Eventuala alterare a Pâinii Euharistice dă mărturie, în chip evident,
de ﬁrea materială a acesteia. Însă ﬁindcă Pâinea Euharistică și Vinul
Euharistic sunt cu adevărat Trupul
și Sângele lui Hristos, ele nu pot ﬁ
purtătoare de boli infecțioase. Pâinea Vieții nu poate ﬁ mijloc de
transmitere a morții și a stricăciunii.
Comunicarea însușirilor celor
două ﬁri în Persoana Cuvântului întrupat ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru. În același fel în care
înainte de Înviere trupul pătimitor al
Domnului era dătător de viață, la fel,
Pâinea Euharistică perisabilă, ca
Trup al lui Hristos, este creată și plină de lucrările necreate ale dumnezeirii lui Iisus Hristos.
Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu
Și-a asumat de bunăvoie caracterul
pătimitor și muritor al ﬁrii noastre ð

Editorial |
ð pentru a ne dărui biruință împotriva
morții. De bunăvoie și pâinea, care
are ﬁre supusă stricăciunii, asumă o
prefacere în chip tainic în Trup al
Său, pentru a ne transmite Viața Sa,
asupra căreia „moartea nu mai are
stăpânire”.
Dincolo de asta, există zeci de
mărturii ale slujitorilor lui Dumnezeu, în viață sau adormiți, care au
consumat Sfânta Împărtășanie, ﬁe
după ce anterior s-au împărtășit
credincioși care aveau boli extrem
de contagioase, ﬁe în situații în care
în Sfânta Împărtășanie se aﬂau tot
felul de organisme vii (insecte ș.a.),
care din întâmplare au căzut în
Sfântul Potir. Toate aceste mărturii
adeveresc faptul că harul dumnezeiesc lucrează asupra Pâinii Euharistice cu puterea de a alunga întru
totul orice perisabilitate.
În orice caz, acceptarea de către unii a transmiterii de boli prin

Pâinea Euharistică este consecința
faptului că o consideră pe aceasta
în mod exclusiv creată și chiar perisabilă. Desconsideră cu desăvârșire
taina prefacerii Darurilor în Trupul și
Sângele lui Hristos.
O asemenea concepție anulează însă lucrarea necreată care
izvorăște din Trupul Cuvântului întrupat și pe cel care crede că prin
Trupul înviat al Domnului se transmite perisabilitate îl face închinător
al făpturilor și al stricăciunii. Prin urmare, monoﬁziți nu sunt cei care
cred în absența transmiterii de boli
prin Pâinea Euharistică, ci, din nefericire, monoﬁziți și închinători ai stricăciunii sunt cei care cred că
Pâinea Vieții poate să ﬁe și pricinuitoare a stricăciunii.
Alte aspecte care au făcut
obiectul multor discuții sunt modalitatea de administrare a Sﬁntei Împărtășanii prin linguriță, eventuala

transmitere a contaminării prin pocrovăț, modalități alternative de administrare a Sﬁntei Împărtășanii ș.a.
Toată această discuție despre ce se
ia și ce nu se ia legat de modul în
care se realizează Împărtășirea este
o scrupulozitate scolastică absolut
fără ieșire.
Omul vine să se împărtășească
cu Pâinea Vieții, care este Trupul și
Sângele lui Hristos. Domnul Vieții
rânduiește pentru ﬁecare dintre noi
ce se va întâmpla și ce nu se va întâmpla. Un creștin nu se poate
comporta ca un nevrotic sever și ca
un compulsiv, cu obsesii cu privire
la microbi în fața celui mai mare miracol al creației, în fața întrupării
înseși a Cuvântului lui Dumnezeu,
care restaurează universul și îl face
pe om de același trup și același sânge cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Dincolo de asta, modul de administrare a Sﬁntei Împărtășanii este ð
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ð stabilit de Biserică de multe secole
și nici o schimbare nu poate ﬁ făcută de o singură Biserică Autocefală sau doar de o Patriarhie, sau cu
atât mai puțin de către un preot sau
de un episcop, ci de întreaga Biserică, pe criterii teologice și într-o
manieră teologică.

Partea a II-a – tradiția
Bisericii Ortodoxe referitor
la Sfânta Împărtășanie
radiția Sﬁnților Părinți, de
la Părinții Apostolici până la Sﬁnții contemporani ai Bisericii noastre, mărturisește
că Pâinea și Vinul Sﬁntei Euharistii
sunt Trupul și Sângele lui Hristos,
sunt „leacul nemuririi, doctorie pentru a nu muri, ci pentru a trăi veşnic
în Iisus Hristos” (Sfântul Ignatie
Teoforul). Nu transmit stricăciune,
boli și moarte, ci viață, nu numai
pentru suﬂet, ci și pentru trup. Găsim această învățătură la Sfântul
Iustin Martirul și Filosoful și la
Sfântul Irineu, Episcopul Lyonului.
Firește, pentru ca taina să devină lucrătoare în viața suﬂetului și a
trupului există anumite condiții. Este
cu neputință ca Pâinea Euharistică
să ﬁe transmițătoare a stricăciunii
pentru că este Pâinea Vieții. Viața nu
transmite moarte. Potrivit Sfântului
Ioan Gură de Aur, osânda pe care
omul o atrage asupra lui însuși
atunci când se apropie de Sﬁntele
Taine cu nevrednicie constă tocmai
în absența conștiinței că se împărtășește cu Pâinea Vieții, cu Trupul și
cu Sângele lui Hristos.
Sfântul Chiril al Alexandriei arată cu claritate în ce fel Pâinea Vieții
este dătătoare de viață, atât la nivelul suﬂetului, cât și al trupului. Vor-

T

bind despre minunea învierii tânărului din Nain și a ﬁicei lui Iair, el
spune că Mântuitorul a făcut toate
„prin porunca Sa, dar şi prin atingerea de Sfântul Său Trup”, arătând
astfel o „unică şi înrudită lucrare
prin amândouă”. Hristos a ținut-o de
mână pe ﬁica lui Iair și i-a dat viață
prin porunca Sa dumnezeiască. El a
lucrat prin atingerea de trupul Său
și prin porunca Sa dumnezeiască. A
arătat o lucrare „unică şi înrudită”
prin ambele Sale ﬁri. La fel a făcut și
la învierea tânărului din Nain. „S-a
atins de sicriu” și a poruncit: „Tinere,
ţie îţi zic, scoală-te!”.
Sfântul Chiril tâlcuiește comunicarea însușirilor ﬁrilor în Persoana
Cuvântului întrupat drept comunicare a însușirilor între trupurile umane și Trupul și Sângele lui Hristos. Dacă prin atingerea „Sfântului
Său Trup” cei morți revin la viață,
cum nu vom dobândi o mai bogată
„binecuvântare de viaţă făcătoare,
când îl şi mâncăm?” Ne va preface
și ne va da propriul său bine, adică
nemurirea. Stricăcioși prin ﬁre ﬁind,
prin amestecarea cu viața cea adevărată, ne „prefacem” și suntem
chemați la „nemurire”.
Îndumnezeirea omului privește
omul întreg, și trupul, și suﬂetul său.
După Sfântul Maxim Mărturisitorul,
Sﬁntele Daruri, ca Trup și Sânge al
lui Hristos, lucrează îndumnezeirea
omului, atât în suﬂetul acestuia, cât
și în trupul lui.
Sfântul Ioan Damaschinul explică folosirea pâinii și a vinului pentru prefacerea în Trupul și Sângele
lui Hristos ca pogorământ al lui Dumnezeu pentru obiceiul omenesc de a
mânca pâine și de a bea vin.
Sfântul Simeon Noul Teolog subliniază faptul că, la cei vrednici, lucrarea îndumnezeirii care se lucrează prin Sfânta Împărtășanie se
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simte și cu trupul, și duhovnicește.
Chiar îi mustră pe cei care consideră
că comuniunea cu Dumnezeu se
face „fără înțelegere și fără simțire”.
Potrivit Sfântului Grigorie Palama, Hristos ne dă iertarea păcatelor
„prin Sfântul Botez, prin păzirea poruncilor Sale, prin pocăința pe care
a dăruit-o celor care greșesc și prin
împărtășirea cu propriul Lui Trup și
Sânge”. Prin Sfântul Botez, Hristos
devine Părinte al oamenilor, iar prin
Sfânta Împărtășanie, devine Maica
lor. „Ne hrănește la sânii Săi precum
o mamă plină de iubire pe nou-născuții săi”. Cei doi sâni sunt Sfântul
Botez și Sfânta Împărtășanie. De
aceste două taine depinde mântuirea noastră.
ð

Editorial |
și Sângele Său real, și nu simbolurile acestora.
În Sinodiconul Ortodoxiei sunt
anatematizați cei care spun că
Sfânta Liturghie pe care o săvârșim
acum este alta decât cea săvârșită
de Hristos, când le-a predat Apostolilor Taina, și că cele care se
săvârșesc acum au doar o relație
„imaginativă şi iconică” cu aceea.
Credința Bisericii, transmisă prin
Apostoli și prin Sﬁnții Părinți, ne
învață că Jertfa săvârșită astăzi și
mereu este neschimbată, una și
aceeași cu cea săvârșită de Hristos
și apoi de Apostoli.

În loc de concluzie
fânta Liturghie este identitatea Bisericii, deoarece
Biserica este Trupul Dumnezeu-Omului Iisus Hristos, iar
membrii ei sunt cei care se împărtășesc cu Pâinea Vieții, adică cu
Trupul și cu Sângele lui Hristos.
Împărtășirea cu Pâinea Vieții este unire (pentru cei pregătiți în mod
corespunzător) cu Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Este abolirea morții și ținta ﬁnală a omului. Este nimicitoarea stricăciunii. Nu transmite
boli. Transmite sănătate și viață celor care disting în pâinea și în vinul
Euharistiei Trupul și Sângele lui
Hristos.
Sfânta Liturghie nu poate înceta
să existe, pentru că DumnezeuOmul Hristos nu încetează să existe.
Sfânta Liturghie este singura mântuire a omului, deoarece este Însuși
Iisus Hristos, Care lucrează reînnoirii lumii.

S

ð

Un material bogat despre taina
Sﬁntei Euharistii există în cartea
„Despre deasa împărtășire cu Preacuratele Taine ale lui Hristos”, editată de Sfântul Nicodim Aghioritul.
Este importantă următoarea concluzie a Sfântului Nicodim:
„Deci, fraților, de vreme ce împărtăşirea deasă este necesară
creștinilor care nu au vreun impediment să se împărtășească, precum
am dovedit cu mărturiile pe care
le-am adus până acum, este de mare
nevoie ca și noi să ne împărtășim
des, ca să avem în noi Viața, care este Iisus Hristos, ca să nu suferim
moarte suﬂetească. Cei care nu se
hrănesc adesea cu această hrană
duhovnicească, cu adevărat mor.

Chiar dacă par a trăi trupește, suﬂetește însă sunt morți, pentru că s-au
îndepărtat de viața cea duhovnicească și adevărată, pe care o dă
Sfânta Împărtășanie”.
Sfântul nostru contemporan
Porﬁrie, exprimând experiența Bisericii, spunea: „Să trăim Tainele, în
special Taina Sﬁntei Împărtășanii.
În acestea se aﬂă Ortodoxia. Hristos
Se oferă Bisericii prin Taine și mai
ales prin Sfânta Împărtășanie”.
Ortodoxia, așa cum este ea exprimată în textele liturgice, dar și în
cele dogmatice ale Bisericii, oferă
lumii Viața lui Hristos, în principal
prin intermediul tainei Sﬁntei Liturghii, în care sunt date spre mâncare
și băutură Trupul real al lui Hristos

Traducere din neo-greacă de
Emanuel Dumitru
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Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
În perioada 1 mai – 30 iunie, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat parohiile: „Sfântul Ioan Botezătorul” – Bârgăoani
(Protopopiatul Piatra Neamţ); „Sﬁnţii Ioachim şi Ana” –
Piatra Neamţ (Protopopiatul Piatra Neamţ); „Sfântul
Mare Mucenic Dimtrie” – Homiceni, com. Bârgăoani
(Protopopiatul Piatra Neamţ); „Sﬁnţii 40 de Mucenici” –

Iaşi (Protopopiatul Iaşi 1); „Sfânta Treime” – Podu Hagiului, com. Gorban (Protopopiatul Iaşi 2).
În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a
vizitat mănăstirile: Mănăstirea Neamţ (judeţul Neamţ);
Mănăstirea Ştiubieni (judeţul Botoşani); Mănăstirea
Miclăuşeni (judeţul Iaşi); Mănăstirea Horăicioara (judeţul Neamţ).

Înălțarea Domnului sărbătorită la Mănăstirea Neamț
bștea Mănăstirii Neamț
și-a cinstit în acest an
hramul istoric, Înălțarea
Domnului Hristos, în condiții speciale. Slujbele rânduite în cinstea
praznicului împărătesc au început
de miercuri seara, 27 mai 2020, când
a fost oﬁciată slujba Privegherii, iar
în ziua de 28 mai s-a săvârșit Sfânta
Liturghie sub protia Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei.

O

Slujba Privegherii a fost săvârşită de un sobor restrâns de clerici
pe podiumul special amenajat în
curtea așezământului monahal. Cuvântul de învățătură de la ﬁnalul
Utreniei a fost ținut de Părintele Arhim. Nichifor Horia, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor: „Iubiți
credincioși, rămâneți ﬁi ai binecuvântării și veniți în ﬁecare an și la
ﬁecare praznic cu inima curajoasă,
precum femeile mironosițe au venit
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la mormânt, că nici măcar apostolii
nu îndrăzneau. Veniți să aduceți prinos de cinstire lui Dumnezeu și, mai
ales, să vă umpleți inimile de bucuria și de puterea binecuvântării”.
Joia Înălțării Domnului a început
cu slujba sﬁnțirii apei și a continuat
cu Sfânta Liturghie săvârșită de
Părintele Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei. După citirea
Sﬁntei Evanghelii, Părintele Mitropolit a arătat că omul poate să se ð

Slujiri arhiere[ti |
ð înalțe la Dumnezeu încă din această
viață: „Taina Dumnezeieștii Liturghii
este taina înălțării noastre la Cer,
taina pregustării încă din această lume a Împărăției Cerurilor. Gândul la
moarte și gândul la judecata cea
înfricoșătoare, de la sfârșitul vieții și
de la sfârșitul lumii, sunt prilej ca
omul să-și înalțe gândul la Dumnezeu. Omul smerit este deja omul
înălțat la Cer. Omul care Îl iubește
pe Dumnezeu și pe aproapele este
ridicat la Cer. Suﬂetul omului care îl
ajută pe aproapele său se înalță la
Cer”.

Totodată, IPS Teofan a explicat
că, ﬁe prin mănăstire, ﬁe prin viața
de familie, creștinul dobândește Împărăția lui Dumnezeu: „Omul care
citește din Scriptură și din Sﬁnții
Părinți, încercând să înțeleagă cât
poate pricepe mintea omenească –
taina vieții pe pământ și taina viețuirii în veșnicie – acel om, deși este
pe pământ, este înălțat la Cer. Dumnezeu a rânduit ca în două situații
omul să aibă cugetul la Cer: cea de
mănăstire, pe care o aleg puțini oameni, și cea de familie. Împlinirea
vieții monahale și împlinirea tainei

Părintele Mitropolit Teofan a slujit
la Catedrala Mitropolitană din Iași
n Duminica a VII-a după
Paști, 31 mai 2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
slujit Sfânta Liturghie pe espalanda
Catedralei Mitropolitane din Iași,
alături de un sobor restrâns de preoți și diaconi. În cadrul cuvântului

Î

de învățătură, ierarhul le-a vorbit
celor prezenți despre cunoașterea
Dumnezeului celui Adevărat: „Cunoașterea adevărului a venit prin
Iisus Hristos, Dumnezeu Adevărat și
Om adevărat, despre Care Sﬁnții
Părinți de la Sinodul I Ecumenic ne
spun că este Dumnezeu Adevărat

familiei, această dublă împlinire, îl
așază pe om pe orbita care duce
către Împărăția Cerurilor”.
La ﬁnalul slujbelor, Părintele
Arhimandrit Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, a mulţumit
tuturor preoților şi credincioşilor
pentru prezența și rugăciunea lor.
Spre ﬁnalul evenimentelor dedicate
hramului istoric s-a săvârșit slujba
Parastasului pentru ctitorii așezământului monahal, pentru eroii neamului care și-au jertﬁt viața pentru
apărarea țării și a neamului românesc.

din Dumnezeu Adevărat, că este
Lumină din Lumină, Dumnezeu întrupat din Duhul Sfânt și din Sfânta
Fecioară Maria, Care S-a răstignit
pentru noi, a murit și a înviat. Pentru
cunoașterea lui Dumnezeu, apostolii au mers până la marginea pământului, pustnicii s-au rugat în
sihăstrii, mucenicii și-au vărsat sângele, sinoadele s-au întâlnit, teologii
au scris, părinții din vechime au ð
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ð mărturisit și mărturisesc, pentru că,
în cele din urmă, cunoașterea lui
Dumnezeu, cunoașterea relației celei adevărate constituie platforma
care ne ridică spre înălțimea Împărăției Cerurilor. Cunoașterea lui
Dumnezeu este ținta pe care trebuie
să o urmărim în tot locul și în tot timpul. […] Să-L rugăm pe Dumnezeu să
dobândim viața cea veșnică prin

cunoașterea Lui ca Dumnezeu Adevărat, cunoașterea trimisului Său,
Iisus Hristos, Dumnezeu Adevărat
din Dumnezeu Adevărat, cunoașterea Sfântului Duh Care din Tatăl purcede, pe Care Îl rugăm să coboare
peste noi și peste lume la ﬁecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie, la ﬁecare clipă de rugăciune, de liniște, de
smerenie și de cunoaștere adevărată”.

Zi de hram la Suceava
redincioșii bucovineni au participat marți, 2
iunie, la hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel
Nou” din municipiul Suceava. Slujba Sﬁntei
Liturghii a fost săvârşită, pe o scenă special amenajată

C

Biserica a rânduit ca Duminica a
VII-a după Paști să ﬁe dedicată
Sinodului I Ecumenic, care a avut
loc la Niceea în anul 325. Primul Sinod Ecumenic a fost convocat de
Împăratul Constantin cel Mare, a
abordat problema arianismului și a
stabilit prima formă a Crezului.

Scurt istoric
În anul 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române hotărăște ca data de prăznuire a Sfântului
Ioan cel Nou să ﬁe 2 iunie, ziua salvării minunate a
Cetății Sucevei de pârjolul cazacilor zaporojeni în
anul 1622. În interiorul bisericii mari a mănăstirii, care
este și Catedrală Arhiepiscopală, se aﬂă moaştele
Sfântului Ioan cel Nou, aduse în 1589 de la fosta
Catedrală Mitropolitană a Moldovei. Ele sunt păstrate în raclă de argint şi expuse pentru închinare, iar
minunile înfăptuite de Sfântul Ioan cel Nou l-au desemnat drept Ocrotitorul Moldovei, alături de Sfânta
Cuvioasă Parascheva.
în curtea așezării monahale de IPS Părinte Mitropolit
Teofan și de PS Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul.
În omilia rostită cu această ocazie IPS Părinte
Mitropolit Teofan a subliniat că mângâierea lui Dumnezeu se revarsă în inimile oamenilor curați: „Izvorul de
mângâiere adevărat îl găsim în Dumnezeu, în primul
rând, în sﬁnții Săi, precum și în oamenii autentici pe
care Dumnezeu îi lasă printre noi chiar și în vremuri
neautentice precum sunt cele pe care le trăim. Sfântul
Apostol Pavel, în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 1, pomenește de 10 ori cuvântul «mângâiere», în
doar 5 versete, spunând că «Domnul Dumnezeu este
Izvorul a toată mângâierea». Mângâierea lui Dumnezeu
se revarsă în inimile oamenilor curați, iar aceștia aduc
mângâiere în jurul lor. Creștinul adevărat, cu toate că,
pe de o parte, este un om al suferinței, gândul său ﬁind
la Dumnezeu, viața i se umple de nespusă mângâiere.
Așadar, Dumnezeu ne este primul și cel mai important ð
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Slujiri arhiere[ti |
ð Izvor a toată mângâierea, în orice vreme și în orice loc.
Sﬁnții lui Dumnezeu, regăsindu-se în relație cu
Dumnezeu, devin la rândul lor izvor de mângâiere. Prin
câte momente de cumpănă a trecut acest oraș – și istoria menționează acest lucru – și în toate aceste
încercări Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a păzit
această cetate, a ocrotit locuitorii ei și, prin rugăciunile
lui, a adus multă încurajare”.
Cuvântul de ﬁnal i-a aparținut Preasﬁnțitului Părinte
Damaschin Dorneanul: „Îi mulțumim Sfântului Mare
Mucenic Ioan, care a ocrotit, ocrotește și va păzi și de
acum înainte mănăstirea aceasta, orașul căruia îi este

patron, ocrotitor, și pe toți aceia care, ﬁe din Suceava,
ﬁe din împrejurimi, ﬁe din alte părți, vin în ziua de 2 iunie,
în ziua de 24 iunie sau în orice zi a anului să se închine
la sﬁntele sale moaște și să-i ceară ajutorul și ocrotirea.
Îi mulțumim în chip deosebit Părintelui nostru Mitropolit
Teofan al Moldovei și Bucovinei, care în aceste zile împlinește și slujirea binecuvântată de locțiitor de
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților”.
La ﬁnal, cei doi ierarhi au oﬁciat o slujbă de
pomenire pentru Înaltpreasﬁnțitul Părinte Pimen Suceveanul, trecut la cele veșnice pe 20 mai a.c.

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh
la Catedrala Mitropolitană din Iași
uminică, 7 iunie 2020, de
praznicul Pogorârii Preasfântului Duh, numit în
popor Cincizecimea sau Rusaliile,
pe esplanada Catedralei Mitropolitane din Iași a fost săvârșită Sfânta
Liturghie de către Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Conform tradiției,
după săvârșirea Sﬁntei Liturghii a
fost săvârșită slujba Vecerniei ple-

D

cării genunchilor și au fost binecuvântate ramurile de tei.
După citirea textului evanghelic,
Părintele Mitropolit a precizat că
omul care are căință, smerenie și
blândețe Îl are pe Duhul Sfânt: „«Cel
care are pe Duhul Sfânt, mărturisește un părinte, se bucură că este
mic și neluat în seamă și se bucură
când îi vede pe ceilalți mari și băgați
în seamă». Ne bucurăm noi de

această stare sau există în noi o încrâncenare de a ﬁ mari, inﬂuenți și
puternici în lume? Un părinte mărturisește: «Celui care este zdrobit cu
inima, jignit în toate părțile suﬂetului
său, dat la o parte și nu se răzbună
pentru această atitudine, Duhul Sfânt
îi țese cunună de mucenic». Putem
noi constata că atunci când suntem
batjocoriți și nedreptățiți, avem puterea să-l iubim, să-l binecuvântăm, să
nu rostim cuvânt împotrivă în fața
celui care nedreptățește? Greu ne
este să spunem că este așa. Un alt
Părinte al Bisericii rostește: «Celui ð
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ð care are duh de căință și cuget de
pocăință, Dumnezeu îi descoperă
tainele Cerului și ale pământului și îi
dăruiește darul rugăciunii curate».
Acestea sunt cele puține pe care
încercăm să le mărturisim în această zi, atât de mare pentru întreaga
creștinătate, pentru Biserica cea
una, sfântă, apostolică și sobornicească, adică Biserica Ortodoxă. Să

ne dăruiască Dumnezeu putere ca
ceva din adumbrirea Duhului Sfânt
să ne cuprindă și pe noi, pentru a nu
pleca din această viața fără a rosti și
noi, cu smerenie, cu recunoștință
față de Dumnezeu, că din când în
când, în ceas de zi, în clipă de Liturghie sau poate la miez de noapte, o
anumită undă mângâietoare a prezenței Cerului pe aripile binecuvân-

tate ale Duhului Sfânt a pătruns și
întru adâncimile ﬁinței noastre”.
După săvârșirea Liturghiei, credincioșii au luat parte la slujba Vecerniei plecării genunchilor, unde
au fost citite cele șapte rugăciuni
special rânduite, în amintirea darurilor Duhului Sfânt. La ﬁnal, cei prezenți au primit ramuri și frunze binecuvântate de tei.

Mănăstirea „Sfânta Treime” Știubieni
și-a celebrat hramul
uni, 8 iunie 2020, de
praznicul Preasﬁntei Treimi, credincioșii din zona
Botoșaniului s-au rugat la Sfânta
Liturghie săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirea Știubieni.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
ierarhul a aﬁrmat că ﬁecare dintre
noi trebuie să își aleagă ca model de
viață Preasfânta Treime: „Sfântul
Evanghelist Ioan, într-una din scrisorile sale, mărturisește: «Trei sunt
care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt; și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi
sângele»; făcând referire la botezul
Domnului Hristos, la Învierea Domnului Hristos, la taina mântuirii adusă nouă de Domnul Hristos, taină la
care suntem chemați și noi să ﬁm
participanți. Cum putem spune noi
că modelul nostru de viață este
Sfânta Treime? Îndrăznim a spune
că taina Sﬁntei Treimi se împlinește
aici, pe pământ, în mai multe situații.
În primul rând, în Biserica lui Hristos
din ﬁecare sat și din ﬁecare oraș.
Când oamenii vin la sfânta biserică,
ei încearcă, cel puțin pentru câteva

L

Scurt istoric
Construcția Mănăstirii Știubieni a început în anul 1996, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei. Ctitorii sﬁntei mănăstiri sunt PS Episcop-vicar
patriarhal Varlaam Ploieșteanul și familia Mihai și Ana Dămii.
Aşezământul este construit pe un deal înconjurat de culturi cerealiere.
De aici spre est şi sud-est se deschide o frumoasă perspectivă, cu
localitățile Săveni, Petricani şi Ştiubieni în vale.
ceasuri, să împlinească cuvântul
din rugăciunea domnească Tatăl
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nostru: «Precum în cer așa și pe pământ». Un alt loc unde putem ð
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ð spune că viețuirea este după modelul Sﬁntei Treimi este mănăstirea,
când tinerii sau tinerele părăsesc
lumea și vin în mănăstire; scopul
pentru care Dumnezeu a înﬁințat
mănăstirea este ca prin ea să se
arate încă de pe pământ taina
Împărăției Cerurilor. Dar noi, cei din

lume, nu putem spune că și viața
noastră trebuie să ﬁe după modelul
Sﬁntei Treimi? Ba da, prin Taina
Cununiei. Tânărul și tânăra care se
unesc în fața lui Dumnezeu pentru a
trăi împreună, pentru a se ajuta unul
pe altul și pentru a naște prunci,
devin o familie adevărată, iar viața

într-o familie adevărată se petrece
după chipul Preasﬁntei Treimi”.
Tot în acea zi, părintele Iulian
Ciobanu de la Parohia „Sfântul Dimitrie” – Gârbeni, localitatea Havârna, a fost hirotesit duhovnic de Părintele Mitropolit.

Pelerinaj şi cinstire Maicii Domnului în Parohia Ipatele
na dintre multele minuni
săvârşite de Maica Domnului prin icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea
Hadâmbu a fost rememorată duminică, 14 iunie 2020, în Parohia Ipatele din judeţul Iaşi. Cu acest prilej,
Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a săvârşit slujba Acatistului icoanei făcătoare de minuni
a Maicii Domnului de la Mănăstirea
Hadâmbu la troiţa ridicată în cinstea
Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu şi Sﬁnţilor Împăraţi Constantin

U

şi Elena. După citirea Acatistului de
către slujitorii Sfântului Altar, în prezenţa odorului de mare preţ de la
Mănăstirea Hadâmbu, Preasﬁnţia
Sa a rostit mai multe rugăciuni de
dezlegare şi pentru sănătatea celor
de faţă şi a celor ce se aﬂă în boală.
Primarul comunei Ipatele, Costică
Postârnac, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de dragostea pe care PS
Calinic Botoşăneanul o arată faţă de
satul Ipatele. De asemenea, a
mulţumit Arhimandritului Nicodim
Gheorghiţă pentru sfaturile duhovniceşti pe care i le oferă. La rândul

său, Părintele Nicodim a îndemnat
oamenii să aibă în continuare evlavie la Maica Domnului şi să iubească Biserica lui Hristos. Pe 10 iunie 2015, după o perioadă de două
luni de secetă, icoana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului a fost
dusă în pelerinaj la Ipatele. Rugăciunile înălţate atunci de Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul
Mănăstirii Hadâmbu, şi de soborul
slujitorilor către Dumnezeu, în prezenţa sﬁntei icoane, au făcut ca cerul să reverse ploaia cea mult aşteptată doar în Ipatele şi în localităţile ð
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ð învecinate. În locul unde s-a slujit,
primarul Costică Postârnac a ridicat
o frumoasă troiţă pe care s-a
zugrăvit chipul Maicii Domnului de

la Hadâmbu şi icoana Sﬁnţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Aceasta a
fost sﬁnţită pe 10 iunie 2016, de către Preasﬁnţitul Părinte Calinic Boto-

şăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de
preoţi şi diaconi.

Paraclisul ﬁliei Bârgăoani a fost târnosit
de Înaltpreasﬁnțitul Teofan
noriașii comunei nemțene Bârgăoani au participat sâmbătă, 20 iunie 2020, la slujbele oﬁciate cu prilejul sﬁnțirii Paraclisului „Sfânta
Parascheva” din cadrul ﬁliei „Sfântul Ioan Botezătorul”
din localitate. Slujba târnosirii, dar și Sfânta Liturghie au
fost săvârșite de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
După citirea Sﬁntei Evanghelii, ierarhul a subliniat că
ﬁecare creștin adevărat este chemat să vadă că mântuirea vine din jertfa Mântuitorului Hristos: „Adevăratul
creștin este cel care trăiește din credința în Iisus
Hristos. Noi trăim din lucrul mâinilor noastre, din osteneala care ne deﬁnește viața, dar lăuntric, mintea
noastră și suﬂetul nostru ar trebui să trăiască din
credința în Hristos. Cum se arată creștinul cel adevărat
care trăiește din credința în Hristos? Sfântul Apostol
Pavel mărturisește că omul se mântuiește prin Iisus
Hristos, prin răscumpărarea pe care El ne-a adus-o.
Creștinul adevărat este cel care crede că viețuirea sa
pe acest pământ este
adevărată dacă se raportează la taina răstignirii și Învierii Domnului Hristos, pentru că
aceasta este taina
mântuirii și libertății
noastre. Omul – creștin
adevărat – care trăiește
din credința în Hristos
Iisus este chemat să
vadă că izbăvirea lui pe
pământ și în veșnicie
vine din jertfa și învierea Domnului Hristos”.
După săvârșirea
Sﬁntei Liturghii, părintele Ioan Bucur a fost

E
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hirotesit de Părintele Mitropolit întru iconom stavrofor,
primind din partea chiriarhului semnele distinctive:
bedernița, brâul și crucea pectorală. De asemenea, IPS
Teofan a oferit președintelui Consiliului Județean
Neamț, Ionel Arsene, și paracliserului Gheorghe Laiu
distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh
Dosoftei” pentru mireni. Ctitorii și cei care au sprijinit
comunitatea din Bârgăoani au primit distincții de vrednicie.
Starea avansată de degradare a bisericii existente, cu
hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, a impus construirea
acestui paraclis, ridicat în cinstea Sﬁntei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Lucrările de construire au
început la data de 30 iulie 2019 și s-au ﬁnalizat în luna
noiembrie 2019. Totodată, comunitatea parohială a continuat cu zidirea și amenajarea casei de prăznuire.

Slujiri arhiere[ti |

Sﬁnțire de casă socială la Parohia „Sﬁnții Ioachim și Ana”
din Piatra Neamț
n după-amiaza zilei de sâmbătă, 20 iunie 2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan a binecuvântat noua casă socială a Parohiei „Sﬁnții Ioachim și
Ana” Mărăței III din Piatra Neamț.
Lucrările au fost realizate de părintele paroh Viorel Crușitu.
După săvârșirea slujbei, chiriarhul a precizat că prin familie și
prin participarea la viața parohiei,
omul se regăsește în viața sa:
„Dumnezeu a dorit ca omul să ﬁe o
ﬁință comunitară, oamenii să viețuiască unii împreună cu alții ca să se
ajute și să se înțeleagă. De-a lungul
istoriei, oamenii nu au găsit o stare
mai aleasă în care să se simtă autentici decât împreună cu alții. Două
sunt locurile în care omul se
împlinește pe sine cel mai autentic:
familia proprie și parohia”.

Î

„Această clădire care a fost
astăzi binecuvântată este în totalitate rodul dărniciei, rodul rugăciunii,
rodul cuvântului bun, rodul sfatului
dăruit de acești credincioși. Acest
moment este o încununare și o
mulțumire adusă lui Dumnezeu, Cel
Care ne-a ajutat să ducem la bun

sfârșit această lucrare”, a menționat
la ﬁnal preotul paroh Viorel Crușitu.
Pentru meritele deosebite aduse Bisericii, părintele Viorel Crușitu
a primit rangul de iconom stavrofor.
Totodată, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei a primit o icoană cu Sﬁnții
Ioachim și Ana.

Resﬁnțire de biserică la Homiceni – Neamț
iserica veche cu hramul
„Sfântul Mucenic Dimitrie” din localitatea Homiceni, comuna Bârgăoani, județul
Neamț, a fost resﬁnțită în Duminica
Sﬁnților Români, 21 iunie 2020, de
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
După sﬁnțirea exteriorului bisericii, IPS Părinte Teofan a binecuvântat și pecetluit Sfânta Masă, iar
credincioșii au așteptat la rând,
conform tradiției, pentru a se închina în Sfântul Altar. În continuare,
sﬁntele slujbe au fost săvârșite în

B

Scurt istoric
În acest an s-au împlinit 500 de ani de la prima atestare documentară
a unei bisericuțe în Homiceni, prima menționare datând din secolul al
XVI-lea. În anul 1520, familia boierească Cozma și Ruxandra Șarpe
construiește o mică biserică din bârne umplute cu pământ și acoperită
cu stuf. Ea a avut la început statutul de schit, până când sătenii din
apropiata vecinătate s-au mutat cu gospodăriile în Homiceni, fugind din
calea epidemiei de holeră, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Schitul a devenit cu timpul parohie, iar biserica a dăinuit în forma sa inițială până în
anul 1966. Lucrările de renovare au început în anul 2018, după ce a fost
adusă spre închinare o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie de la
Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Iași.

ð
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ð aer liber, iar înainte de săvârșirea
Sﬁntei Liturghii, Părintele Mitropolit
le-a citit credincioșilor rugăciunea
cea mare de dezlegare.
În cadrul cuvântului de învățătură, chiriarhul a amintit că Dumnezeu a binecuvântat țara noastră prin
intermediul sﬁnților români: „La două săptămâni după sărbătoarea
Pogorârii Sfântului Duh, Biserica lui
Hristos din România îi cinstește pe
sﬁnții care au odrăslit pe acest pă-

mânt. Roada Pogorârii Duhului
Sfânt, aici, pe pământul străbun,
sunt toți creștinii și, în mod special,
acei creștini care prin jertfa vieții lor
au fost învredniciți în lumea drepților, în lumea sﬁnților lui Dumnezeu. Ploaia Duhului Sfânt, căzută pe
pământul daco-roman, străromân și
român de-a lungul vremii, a rodit
frumos, adânc, cuprinzător și înălțător. Am putea vorbi despre istoria
acestui neam prin intermediul sﬁn-

ților săi, căci după mintea noastră
omenească, istoria este scrisă prin
lupte, prin războaie, prin cuceriri
sau înfrângeri. Adevărata istorie,
scrisă în gândul lui Dumnezeu, este
alcătuită de acele ﬁințe umane care
au viețuit autentic pe pământ, având
în fața ochilor slava Împărăției lui
Dumnezeu. Nu există clipă în istoria
acestui neam în care să nu existe
oameni binecuvântați de Dumnezeu, care, în ritmul vieții lor, au introdus duhul cel binecuvântat al Împărăției Cerurilor”.
La ﬁnalul Liturghiei, pentru meritele deosebite aduse Bisericii,
părintele paroh Sorin AmarieiCosma a primit din partea ierarhului
distincția mitropolitană „Crucea
Sfântului Ierarh Dosoftei”. Totodată,
Dănuț Guțu a primit „Crucea Moldavă” pentru mireni, Gheorghe Guțu a primit „Crucea Sfântului Dosoftei” pentru mireni, iar binefăcătorii
comunității au primit distincții de
vrednicie.

Trei ierarhi prezenți la „hramul cel mare al Sucevei”
e secole, pe 24 iunie, de
sărbătoarea
Nașterii
Sfântului Ioan Botezătorul, bucovinenii îl cinstesc în mod
deosebit pe Sfântul Ioan cel Nou,
ocrotitorul orașului-reședință de
județ, în amintirea aducerii de la
Zolkiew (Polonia) a sﬁntelor sale
moaște în cetatea Sucevei, în anul
1786.
Evenimentele dedicate cinstirii
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au început în dimineața zilei
de 23 iunie, când PS Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul a

D

aşezat racla cu sﬁntele moaște în
baldachinul special pregătit în
curtea mănăstirii.
În ziua de 24 iunie, Sfânta Liturghie dedicată sărbătorii Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” a fost săvârșită de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locțiitor de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, înconjurat de alți doi ierarhi: Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și
Preasﬁnțitul Părinte Damaschin
Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din
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soborul co-slujitor au făcut parte
părinții stareți Melchisedec Velnic
(Mănăstirea Putna), Iustin Dragomir
(Mănăstirea Bogdana), Mihail Bălan
(Mănăstirea Râșca) și Nectarie
Clinci (Mănăstirea Sihăstria Putnei),
alături de doi preoți membri de
onoare ai Adunării Eparhiale – pr.
Petru Argatu și pr. Sorin Clipa.
Cuvântul de învățătură din cadrul Sﬁntei Liturghii a fost rostit de
IPS Părinte Mitropolit Teofan, care a
subliniat, pornind de la faptul că
Sfântul Ioan cel Nou a fost negustor, că există pentru creștini și ð
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ð „neguțătorie duhovnicească”: „Cum
poate omul să se implice în «neguțătoria cea duhovnicească?». În zile
bune, prin îngrijirea față de orfan și
de sărac, prin care omul împrumută
pe Dumnezeu, iar Dumnezeu îi dă
înapoi – în numele acestei «neguțătorii duhovnicești» – grijă și apărare
atunci când apar dușmani și boala
cea trupească. «Neguțătoria duhovnicească» se arată și se manifestă în
mod special, iubiți credincioși, în
timpul Sﬁntei și Dumnezeieștii Liturghii. Credinciosul vine cu darul
de pâine, de vin și de apă curată la
altar, iar în pâinea aceea, în prescură, în vin, în pomelnic, în lumânare,
omul așază viața lui, pe care o pune
în mâna preotului. Din prescura
adusă de credincios, preotul pregătește marea taină a Euharistiei, iar
pâinea și vinul devin Trupul și Sângele Domnului Hristos”.
Spre ﬁnalul slujbei, la chinonic,
un cuvânt de aducere aminte a rostit și IPS Părinte Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, care a evocat
personalitatea vrednicului de pomenire arhipăstor Pimen Suceveanul.
Cuvântul de ﬁnal i-a aparținut
Preasﬁnțitului Părinte Episcop-vicar
Damaschin Dorneanul: „Vă mulțumim prentru prezență și vouă, cre-

dincioșilor. Fără dumneavoastră,
curtea aceasta ar ﬁ fost pustie; hramul Sucevei fără credincioși ar ﬁ o
pată pentru municipiul nostru și
lacrimi ar curge. Deodată cu mulțumirea, vă rugăm, iubiți credincioși,
să mai primiți din partea noastră, a
părinților slujitori, cerere de iertare.
Iertați-ne, vă rugăm, că nu am putut
mai mult! Am ﬁ dorit, la fel ca în anii
trecuți, să încăpeți mai mulți în
această curte, dar trebuie să împlinim și legea Cezarului, care tot
spre binele nostru este. E bine să
vedem această distanțare socială
ca pe o măsură de a ține la sănătatea, în primul rând, a celui de lângă
noi, apoi la sănătatea proprie. Tre-

buie să avem însă în vedere și ca
distanțarea ﬁzică să nu ﬁe dublată
de o distanțare a inimilor, iar dacă
nu putem să stăm la slujbe umăr
lângă umăr, să stăm suﬂet lângă suﬂet”.
În continuare, tradiționalul pelerinaj pedestru cu moaștele Sfântului Ioan pe străzile municipiului a
fost anul acesta diferit. Racla cu
sﬁntele moaște a fost purtată pe
platforma unei mașini, pe un traseu
mai lung decât cel din anii precedenți, cu scurte momente de rugăciune în dreptul anumitor biserici. A
fost o scurtă oprire cu rugăciune și
în curtea Spitalului Municipal „Sfântul Ioan cel Nou”.

PS Calinic Botoșăneanul a slujit la hramul
Mănăstirii Gorovei
n ziua pomenirii Naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul,
miercuri, 24 iunie 2020,
Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oﬁciat Sfânta
Liturghie la Mănăstirea Gorovei din
judeţul Botoşani.

Î

Mănăstirea Gorovei este situată într-o poiană, ﬁind amplasată la
circa 12 kilometri de municipiul
Dorohoi. Aceasta datează din secolul al XVII-lea, iar Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a
fost construită între anii 1830-1834,
din cărămidă şi piatră. În decursul

timpului, locaşul a fost reparat în
mai multe rânduri, între anii 18691870, 1890, 1953 şi 1992-1993. Între
anii 2001-2013, prin implicarea arhimandritului Teoﬁl Timişag, stareţul
Mănăstirii Gorovei, s-au întreprins
mai multe lucrări de consolidare şi
înfrumuseţare. Ediﬁciul a fost pic- ð
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ð tat între anii 2009-2012 de pictorul bisericesc Dan Gogu,
alături de echipa sa. În anul
2003 s-a construit o clopotniță
la poarta mănăstirii, unde a fost
amenajat și un muzeu, şi s-a
ridicat un corp de chilii. În anul
2013 s-a început construcția
unui aghiasmatar, pentru oﬁcierea slujbelor în sobor, închinat
Izvorului Tămăduirii, care a fost
ﬁnalizat. Pe data de 22 septembrie 2013 Biserica „Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul” a
fost resﬁnțită de IPS Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei.

Biserica unde a slujit diaconul și scriitorul Ion Creangă
a fost resﬁnțită
uminică, 28 iunie, după
ample lucrări de consolidare, restaurare și pictură, Biserica cu hramurile „Sﬁnții 40
de Mucenici” și „Toți Sﬁnții Români”
din Municipiul Iași a fost resﬁnțită.
Slujba a fost săvârșită de IPS Părinte Mitropolit Teofan și a fost
urmată de slujba Sﬁntei Liturghii,
săvârșită pe o scenă în aer liber,
precum și de binecuvântarea bustului pictorului Eustatie Altini.
Din soborul co-slujitor, alături
de pr. paroh Ioan Rusu și pr. Victor
Dornescu de la Biserica „Sﬁnţii 40
de Mucenici” au făcut parte pr.
Marian Timofte, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Toma
Gradinaciuc, protopopul Protoieriei
Iaşi 1, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel
Teșu de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din

D

Iaşi și pr. Petrică Lehaci, parohul
Bisericii „Sfântul Nectarie” din Iaşi.
La eveniment au participat şi membri ai autorităţilor locale şi centrale,
precum și mai mulți membri ai
comunității academice din Iași.
„Caută mai întâi Împărăția lui
Dumnezeu și atunci și sănătate, și
familie, și parte materială, și împliniri
profesionale vor veni, căci Dumnezeu nu rămâne niciodată și nimănui
dator. Acestea se împlinesc însă cu
o condiție: ca Dumnezeu să ﬁe așezat în centrul vieții noastre. În al doilea rând, Domnul Hristos ne cere să
nu-l judecăm pe cel pe care-l
considerăm, din mai multe pricini,
că este mai păcătos, mai necredincios, mai departe de calea adevărului decât noi. În al treilea rând,
asumarea încercărilor, greutăților și
suferinței, care, oricum, oricât am
încerca noi să le evităm, fac parte

20 | mai-iunie | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 5-6

din viața omului”, a spus IPS Părinte
Mitropolit Teofan în cuvântul de
învățătură rostit în cadrul Sﬁntei
Liturghii.
La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii, părintele protopop Toma Gradinaciuc
a dat citire unei copii a hrisovului de
resﬁnţire, act semnat de IPS Mitropolit Teofan şi pus la slujba târnosirii în piciorul Sﬁntei Mese din Altar.
Drept recunoştinţă pentru implicarea, perseverența şi dăruirea de
care a dat dovadă în restaurea locașului de cult, părintele paroh Ioan
Rusu a primit cea mai mare distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – „Crucea Moldavă”. Tot în acest
context, părintele co-slujitor Victor
Dornescu a primit „Crucea Sfântul
Ierarh Dosoftei”. De asemenea,
Înaltpreasﬁnţia Sa a felicitat atât pe
cei doi preoți, cât şi pe enoriaşi pentru felul în care au ştiut să-şi restau- ð

Slujiri arhiere[ti |
ð reze și înfrumusețeze biserica, oferind distincţii de vrednicie la o parte
dintre cei care au ajutat de-a lungul
timpului. Printre cei evidențiați s-a
numărat prof. dr. Mircea Manolovici,
care a primit distincția „Crucea Moldavă”, inginerul Emil Butunoi – distincția „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, prof. univ. dr. Felicia Dumas –
distincția „Crucea Sfântul Ierarh
Dosoftei”.
„Se împlinesc anul acesta 38 de
ani de când am fost numit la
această parohie. 38 de ani de bucurii, de împliniri, dar și de încercări,
toate de la Domnul. 38 de ani pe
malul lacului Vitezda, Vitezda pe
care noi o numim Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În toată
această perioadă, m-am comportat
mai ales după cuvintele Sfântului
Grigorie Teologul: «Mai bună este
fapta fără vorbă, decât vorba fără
faptă»”, a spus în cuvântul de ﬁnal
părintele paroh Ioan Rusu.
La ﬁnal, IPS Părinte Mitropolit
Teofan a oﬁciat o scurtă slujbă de
binecuvântarea a bustului pictorului
Eustatie Altini, ridicat în incinta

Scurt istoric
Biserica cu hramurile „Sﬁnții 40 de Mucenici” și „Toți Sﬁnții Români”
din Iași a fost ridicată în 1760 în codrii Copoului de altădată, de către hatmanul Vasile Roset și doamna sa, Safta, pe locul hărăzit prin hrisov domnesc de către domnitorul Moldovei Ioan Theodor Callimachi și sﬁnțit de
către Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi. De-a lungul timpului,
biserica a suferit două modiﬁcări majore, una în 1858, prin adăugarea
pronaosului actual cu cafas și clopotniță deasupra, iar a doua în 1899,
când s-a adăugat actualul pridvor. În anul 1986 s-a supraînălțat
acoperișul bisericii și s-a extins cu console sculptate din lemn de stejar.
Potrivit inscripţiei de pe o placă din marmură, între anii 1859-1863, la
Biserica „Sﬁnţii 40 de Mucenici” din Iaşi a slujit ca diacon Ion Creangă.
Tot aici scriitorul moldovean s-a cununat. Un bust montat în curte îi
păstrează amintirea. Alături de bustul lui Ion Creangă, curtea Bisericii
„Sﬁnţii 40 de Mucenici” găzduieşte şi bustul lui Gheorghe Asachi, sculptat de C. Crengăniş, precum și bustul, de dată recentă, a pictorului
Eustatie Altini. În 1997 au început lucrări majore de consolidare și restaurare ale sfântului locaș, conform proiectului aprobat de Ministerul
Culturii și Cultelor din România și avizat de Serviciul Tehnic al Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei. Pictura a fost executată în tehnica „fresco” între
anii 2010-2013 de către pictorii autorizați Vasile Carp și Violeta Carp.
Toate aceste ultime lucrări au fost realizate sub coordonarea părintelui
paroh Ioan Rusu, în timpul părinților protopopi Constantin Andrei și
Toma Gradinaciuc, cu jertfa și contribuția credincioșilor parohiei, a altor
donatori și binefăcători din afara ei, a Primăriei Municipiului Iași și a
Secretariatului de Stat pentru Culte București.
locașului de cult, alături de busturile
scriitorului și diaconului Ion Creangă

și a poetului, prozatorului și dramaturgului Gheorghe Asachi.
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12 injectomate din partea Bisericii pentru
Spitalul Județean de Urgență Neamț
iercuri, 6 mai 2020,
preoții din protopopiatele Piatra Neamț și
Roznov au oferit Spitalului Județean
de Urgență Neamț 12 injectomate
pentru tratamentul persoanelor infectate cu COVID-19. Aparatura
medicală a fost obținută cu sprijinul
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit
Seraﬁm al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, dar și cu susținerea
clericilor din cele două protoierii
nemțene. Donațiile au fost oferite
de părinții protopopi Valentin Tofan
și Bogdan Frăsilă.
„Le mulțumim din suﬂet tuturor
celor care ne-au ajutat. Aceste injectomate se utilizează în secțiile de
ATI și în compartimentele de urgență. Aparatele dozează medicația
care se administrează pacienților și
sunt foarte utile în momentul de față
pentru că trebuie să reducem cât
mai mult contactul între oameni.
Mulțumim preoților și tuturor celor
care au contribuit la această donație. Preoții nu doar astăzi au fost alături de noi, ci au fost în ﬁecare săp-

M

tămână prezenți cu câte ceva și ne-au
ajutat. Împreună am reușit să facem
un pas înainte pentru că este foarte
greu, suntem într-o perioadă în care
achizițiile se fac foarte greu, costurile sunt foarte mari și efortul
dumnealor este cu atât mai mare,
pentru că, într-un timp foarte scurt,
au reușit să facă această donație
pentru spitalul nostru, drept pentru
care le mulțumim”, ne-a declarat dr.
Daniela Marcoci, managerul Spitalului Județean de Urgență Neamț.
„Au fost donate Spitalului Județean din Piatra Neamț 12 injectomate în valoare de 44.000 de lei.
Cinci dintre acestea sunt donația
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Seraﬁm,
Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord,
patru injectomate sunt donația preoților din Protopopiatul Piatra Neamț,
iar trei aparate reprezintă donația
clericilor din Protoieria Roznov.
Acesta este felul în care noi reușim
să ajutăm în mod concret, pe lângă
rugăciunea izvorâtă din adâncul suﬂetului, atât pentru cei aﬂați în stare
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de suferință, cât și pentru cei care îi
îngrijesc pe cei bolnavi. Nădăjduim
că această aparatură va ﬁ de folos
celor care se aﬂă într-o stare de
boală avansată”, ne-a relatat părintele Valentin Tofan, protopop de
Piatra Neamț.
„Valoarea unei fapte este evidentă atunci când împlinește o nevoie și am văzut că aici la spital este
mare nevoie de echipament medical. Valoarea faptei crește cu atât
mai mult cu cât cei care donează nu
o fac dintr-un surplus, ci fac o jertfă.
Acest efort a fost făcut și de preoții
de la Roznov și le mulțumesc pe această cale”, a aﬁrmat părintele
Bogdan Frăsilă, protopop de Roznov.
Injectomatul este un dispozitiv
medical cu ajutorul căruia soluțiile
injectabile pot ﬁ administrate fără
intervenția directă a medicului. Prin
intermediul acestui echipament
sunt livrate medicamente pacientului infectat, conform unor doze
prestabilite, fără ca personalul medical să se expună.
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Donații pentru Spitalul Județean Neamț: monitoare
multiparametru, concentratoare de oxigen și pulsoximetre
rhiepiscopia Iașilor, Protopopiatul Piatra Neamț,
Colegiul „Sfântul Nicolae”
din Iași și Fundația „Saint Paraskeva
Orthodox Charity” din Chicago au
oferit Spitalului de Urgență Neamț
aparatură medicală pentru bolnavii
din municipiul Piatra Neamț. Trei
monitoare, cinci concentratoare de
oxigen și 10 pulsoximetre au fost
donate miercuri, 20 mai 2020, unității
medicale nemțene, aparate necesare pentru lupta impotriva coronavirusului.
Mai multe detalii ne-a oferit părintele Valentin Tofan, protoiereu de
Piatra Neamț: „În ajunul sărbătorii
Sﬁnților Împărați Constantin și Elena, Protopopiatul Piatra Neamț a
predat Spitalului Județean de Urgență Neamț trei monitoare multiparametru C50. Unul dintre monitoare este donația Arhiepiscopiei
Iașilor, al doilea aparat este donația
preoților din Protoieria Piatra Neamț,
iar cel de-al treilea monitor este donat de către părintele Ciprian Sofronie de la Parohia Straja. Acest sprijin, în valoare de aproximativ 38.000
RON, este o lucrare care a avut loc
cu binecuvântarea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, făcută în mod

A

special Spitalului Județean Neamț,
simțind că este o nevoie reală de
acest ajutor. Părinții din protopopiatul nostru au fost foarte receptivi
la această nevoie, banii s-au strâns
foarte repede, iar ﬁecare părinte a
dăruit puținul său, pentru ca cei
care au nevoie să beneﬁcieze de
această aparatură. Noi am făcut comanda în a doua jumătate a lunii
martie, iar de abia acum aceste monitoare au ajuns la Piatra Neamț”.
Tot cu această ocazie, Colegiul
„Sfântul Nicolae” din Iași, cu sprijinul Fundației „Saint Paraskeva Orthodox Charity” din Chicago, a donat unității medicale concentratoare de oxigen și pulsoximetre
pentru bolnavii nemțeni. Mai multe

informații ne-a oferit Cristian Butnărașu, coordonator voluntari CSN:
„Prin efortul comun al studenților
comunității Colegiului «Sfântul Nicolae» și Fundației «Saint Paraskeva
Orthodox Charity», astăzi am donat
aparatură medicală în valoare de
20.150 RON. De asemenea, cu ajutorul echipei ROD – Piatra Neamț
am reușit să achiziționăm cinci concentratoare de oxigen VisionAire
Caire și zece pulsoximetre Contec
CMS50D, care au fost direcționate
conducerii din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț.
Nădăjduim ca efortul nostru să ﬁe
un ajutor real celor aﬂați în linia întâi, iar aceste parteneriate să rodească și spre alte fapte bune”.

Aparatură medicală pentru Spitalul Județean Botoșani din
partea Colegiului „Sfântul Nicolae” și a Fundației „Saint
Paraskeva Orthodox Charity” din Chicago
olegiul „Sfântul Nicolae” din Iași și Fundația
„Saint Paraskeva Orthodox Charity” din Chicago au

C

oferit Spitalului „Mavromati” din
Botoșani un număr de cinci nebulizatoare ULV Gold și zece pulsoximetre. Echipamentele au fost

donate în dimineața zilei de vineri,
29 mai 2020, iar valoarea lor se
ridică la 19.000 RON. Alături de
echipa de voluntari au mai fost
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prezenți părintele capelan Cristian
Buhaciuc și managerul Radu
Malancea.
„Încă o zi încununată cu fapte
bune! Suntem bucuroși că am
oferit Spitalului Județean «Mavromati» din Botoșani echipamente
pentru dezinfectarea saloanelor:
cinci nebulizatoare ULV Gold în
valoare de 16.600,50 RON, plus
zece pulsoximetre. Țin să menționez că această donație reprezintă
efortul comun al membrilor comunității Colegiului «Sfântul Nicolae» din Iași și a Fundației «Sfânta
Parascheva» din Chicago ca sponsor principal. Suma totală trimisă
de fundație a fost de 10.000 de
dolari, ﬁind distribuită către spi-

talele din Botoșani și din Piatra
Neamț. Mulțumim părintelui misionar al Capelei spitalului – Cristian Buhaciuc și managerului Radu
Malancea pentru implicarea și do-

rința comună de a ajuta și impacta
pozitiv provocările actuale”, ne-a
declarat Cristian Butnărașu, coordonator voluntari CSN.

570 de pachete cu materiale de protecție împotriva COVID-19
au fost dăruite medicilor de familie din Arhiepiscopia Iașilor
a începutul lunii iunie, Arhiepiscopia Iașilor,
prin Departamentul Pro Vita, a oferit încă 270
de pachete cu materiale de protecție împotriva epidemiei de coronavirus medicilor de familie
din județul Iași, prin intermediul Societății Naționale de
Medicina Familiei, ﬁliala Iași. Pentru această campanie
Arhiepiscopia Iașilor a cheltuit suma de 11.000 de lei,
obținuți din donațiile făcute pe site-ul ﬁideajutor.ro, iar o
parte dintre materiale au fost obținute cu ajutorul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei
Centrale și de Nord.
Această acțiune este o continuare a campaniei începute în luna aprilie, atunci când 300 de pachete ce
conțineau măști de protecție și mănuși chirurgicale au
fost distribuite medicilor de familie din județele Botoșani și Iași. Alături de materialele de protecție au fost
dăruite și câte o carte de rugăciuni și o icoană cu Sfânta
Parascheva spre folosul duhovnicesc. De asemenea,
ﬁecare pachet a fost însoțit și de un mesaj al Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan către doctori.
Această campanie s-a desfășurat în cadrul proiectului „Dar pentru copii” prin care Departamentul Pro Vita ð

L
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ð îmbunătățește situația materială a copiilor din familiile
numeroase.
„Medicii de familie sunt cei care au grijă de copii și
de familiile noastre atunci când avem probleme medicale. Este logic ca acum, în contextul pandemiei, să ﬁm
și noi alături de ei. Ei sunt cei care consultă zilnic
pacienți cu diferite afecțiuni riscând să intre oricând în
contact cu noul coronavirus. Am considerat că este important ca și noi să venim acum în sprijinul celor care

au grijă de copiii noștri. După ce am distribuit primele
300 de pachete către medicii de familie, am primit ca
răspuns multe reacții pozitive. Mulți doctori au considerat că sunt foarte utile materialele primite, dar mai ales
icoana Sﬁntei Parascheva și cartea de rugăciuni, care le
este de folos duhovnicesc atunci când au nevoie”, a
declarat pr. Dragoș Bălinișteanu, coordonator al proiectului „Dar pentru copii”.

Bătrânii din Săvinești vor avea un nou Centru de zi
omuna Săvinești din județul Neamț va avea în
curând un centru de zi
pentru persoane vârstnice. Miercuri, 3 iunie 2020, a fost semnat contractul de ﬁnanțare pentru viitoarea
clădire, iar fosta școală din localitate
va ﬁ în curând reabilitată și transformată într-un complex modern,
care va oferi servicii sociale pentru
aproximativ 180 de bătrâni. Proiectul, început în anul 2017, este realizat de autoritățile locale în parteneriat cu Parohia „Sﬁnții Voievozi” și
Fundația „Împreună pentru Solidaritate Socială”. Pentru transformarea,
modernizarea și dotarea centrului
social vor ﬁ cheltuiți 2,4 milioane de
lei din fonduri nerambursabile REGIO și cel puțin 180 de bătrâni vor
avea acces la servicii sociale moderne începând cu anul 2023.
„La sediul Primăriei comunei Săvinești am semnat contractul pentru proiectare și construcție la un
proiect european, Centrul de zi
pentru Bătrâni în comuna Săvinești,
un proiect care a fost construit în
parteneriat cu Parohia «Sﬁnții Voievozi Mihail și Gavriil» și Fundația
«Împreună pentru Solidaritate Socială». Acest proiect a fost început în
anul 2017, însă, au fost destule probleme legate de birocrația existentă

C

în țara noastră. Am reușit, după ani
de zile, să ajungem în faza în care
am semnat contractul cu proiectantul, cu asociația de la constructor,
cu Primăria și cu Parohia. Avem și
de la Guvernul României 13% din
valoarea totală. Eu sper să reușim să
ducem la ﬁnal această lucrare”, a
declarat Daniel Horciu, primarul comunei Săvinești.
„Este un proiect deosebit de frumos, un proiect pilot pentru zona
Moldovei. Comunitatea noastră săvineșteană este, ca și celelalte comunități din jur, o comunitate îmbătrânită. Domnul primar și Consiliul

Local au sesizat această necesitate
a acestui centru de zi pentru bătrâni. Un asemenea proiect ne onorează și, pe această cale, suntem
recunoscători autorităților locale,
îndeosebi domnului primar Daniel
Horciu, pentru efortul depus”, a aﬁrmat părintele Petru Munteanu, parohul Bisericii „Sﬁnții Voievozi” Săvinești II.
Scopul proiectului prevede reabilitarea vechii școli primare din localitate și transformarea acesteia
într-un centru nerezidențial de asistență socială.
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Hotărâri ale Permanenței Consiliului Eparhial Iași
Sprijin ﬁnanciar pentru
unități de cult
n Ședințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
06.05.2020 și 17.06.2020 a fost
aprobată acordarea unor ajutoare
ﬁnanciare în valoare de 40.000 de lei,
următoarelor unități de cult: Parohiei
„Schimbarea la Față a Domnului”,
Schit Orășeni, Protopopiatul Botoșani; Mănăstirii „Nașterea Maicii
Domnului” – Dumbrăvele, Oșlobeni,
com. Bodești, jud. Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț.

Î

Sprijin ﬁnanciar
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
27.05.2020 s-a hotărât acordarea unui ajutor ﬁnanciar în valoare de 10.000 de lei, prin contribuția Centrului Eparhial și a Protopopiatelor, pentru susținerea unui
proiect menit să ofere tablete sau
alte dispozitive electronice elevilor

Î

din anii terminali ai ciclurilor de
învățământ gimnazial și liceal și cadrelor didactice din comunitățile
defavorizate, în scopul conectării la
lecțiile on-line și pentru a-și putea
continua procesul învățării.
În Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 27.05.
2020 s-a hotărât acordarea unui ajutor ﬁnanciar în valoare de 25.000 de
lei pentru 5 beneﬁciari, care au fost
afectați de pandemia Covid-19 și se
aﬂă într-o situație materială diﬁcilă,
având în vedere starea sănătății
unor membri ai familiei. Fiecare din
cele 5 familii au primit câte un ajutor
de 5.000 de lei.
În Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 10.06.
2020 s-a hotărât acordarea unui ajutor ﬁnanciar în valoare de 94.700 de
lei din Fondul „Păstorul cel Bun”,
prin contribuția Centrului eparhial și
a Protopopiatelor, pentru 70 de beneﬁciari afectați de pandemia
Covid-19 și pentru familiile monoparentale de preot.

Operațiuni de personal la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor în
lunile mai și iunie
n luna mai, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Iașilor a efectuat 63 operațiuni de personal, după cum urmează:
16 la Centrul Eparhial, 31 în cadrul protopopiatelor și 16 la mănăstiri. Dintre acestea, 17 au fost încadrări și numiri, 16 încetări ale contractelor de muncă, 5 suspendări ale contractului de muncă, 2 reveniri
la locul de muncă după concediul de creștere a copilului și 23 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.
În luna iunie, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei
Iașilor a efectuat 120 operațiuni de personal, după cum urmează: 70 la
Centrul Eparhial, 20 în cadrul protopopiatelor și 30 la mănăstiri. Dintre
acestea, 19 au fost încadrări și numiri, 37 încetări ale contractelor de
muncă, 8 suspendări, 31 reveniri la locul de muncă după concediul de
creștere a copilului și 25 modiﬁcări ale raporturilor de muncă.

Î
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Material lemnos pentru
unități de cult
edințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași
din 20.05.2020 și 17.06.
2020 au aprobat acordarea cu titlu
gratuit a cantității de 486 m.c. material lemnos, dintre care 309 m.c.
lemn de foc, 150 m.c. lemn de lucru
și 27 m.c. lemn de cherestea, pentru: Mănăstirea Sihăstria, Centrul de
Vârstnici Văratic și alți 7 beneﬁciari.

Ș

Acordarea de ranguri
onoriﬁce
n Ședințele de Permanență
din 17.06.2020 și 25.06.2020, ținând cont de propunerile
înaintate de părinţii protoierei privind acordarea unor ranguri și
distincții bisericeşti onoriﬁce, IPS
Părinte Mitropolit Teofan a aprobat
acordarea de ranguri și distincții bisericeşti, după cum urmează:
iconomi: Pr. Crușitu Viorel, Parohia „Sf. Părinți Ioachim și Ana” – Mărăței III, mun. Piatra Neamț, jud.
Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț.
iconomi stavrofori: Pr. Bucur Ioan,
Parohia „Sf. Voievozi” Certieni, ﬁlia ,,Sf.
Ioan Botezătorul” – Bârgăoani, com.
Bârgăoani, jud. Neamț, Protopopiatul
Piatra Neamț; Pr. Amariei – Cosma Sorin Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie” – Homiceni, com. Bârgăoani, jud. Neamț,
Protopopiatul Piatra Neamț; Pr. Rusu
Ioan, Parohia „Sf. 40 de Mucenici” –
Iași, jud. Iași, Protopopiatul Iași 1; Pr.
Victor Dornescu, Parohia „Sf. 40 de
Mucenici” – Iași, jud. Iași, Protopopiatul
Iași 1; Pr. Ungureanu Ionuț, Parohia
„Sf. Mc. Iustin Martirul și Filosoful” –
Valea Racului, com. Cotnari, jud. Iași;
Pr. Ioniche Mihai, Parohia „Înălțarea
Domnului” – Roșieni, com. Dămuc, jud.
Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț.
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Bat clopotele-n dungă
ulte vom avea de învățat după ce ne vom
vindeca. Vălul blestemului pandemiei va trece, ne vom
reveni, dar urmele lăsate de nenorocire nu se vor șterge.
Siliți să ne izolăm, să stăm ascunși între patru pereți printre cărți,
poate în fața televizorului sau cu
urechea în aparatul de radio am redescoperit povești uitate în paginile
colbăite, am văzut imagini cutremurătoare din adâncul larg al lumii, am
auzit vești înspăimântătoare, dar
feriți de aripa morții. Norocul, destinul... cine știe, ne-a ferit pe noi, nu și
pe alții. Am trăit mereu și totdeauna
cu speranța că nouă nu ni se poate
întâmpla... ducă-se pe pustii!
Credeam odată, într-o vreme de
împliniri și bună dispoziție, că știm
tot, că omenirea a făcut toate descoperirile, mai cu seamă leacul bolilor trupești, că știm tot despre toate,
că nu mai avem de aﬂat nimic din
tainele naturii... Și aﬂu în Cartea
Sfântă că... cine își înmulțește știința își mărește suferința, sau în tălmăcirea poetică a Mitropolitului
Bartolomeu Valeriu Anania „... în belșugul înțelepciunii este belșugul
cunoașterii, iar sporul cunoașterii
este sporul durerii”. Ei bine, sechestrați de pandemie, cum am spus mai
sus, ﬁlozofăm despre... ne dăm cu
părerea, comentăm chiar monologând în singurătate. Mă uitam pe
micul ecran la cei mult pricepuți
care comentau ﬂagelul mondial și
victimele sale, ținând în spate rafturi
de cărți; chiar marinarul înțelept
care-i priceput la toate, ținea pe
umeri un munte de tomuri nederanjat, chipurile să știm de unde-și

M

trage înțelepciunea ce-i călăuzește
viața. Dar nu putem să ascundem,
să nu recunoaștem că trăim într-o
lume tulburată de frământări agresive, rătăcită în mari probleme nerezolvate; și că ne-am depărtat de
sfânta credință. Descoperirile științei au ridicat omenirea pe o treaptă
mult superioară și astăzi trebuie să
adaptăm credința omului și mântuirea sa în tandem cu descoperirile
făcute în cele ce nu se contrazic.
Indiferent de loc pe Pământ, de
grai, de culoare, oamenii cred în singurul și Unicul Dumnezeu Tatăl, la
care apelăm și ne rugăm odată cu
Profeții și Preoții dăruiți Lui, numai
același Tată unic Omenirii. Numai
că, prin descoperirile Științei, Omul
s-a depărtat de religie; se vede și nu
trebuie demonstrat. Omul a îndrăznit să intre printre stele, să-și caute
semeni, caută adevărul și Marele
Tot. Nu este ușor și îndrăzneala i-a
adus destule jertfe.
Prin depărtarea de credință, clopotul destinului a vibrat în câteva
rânduri, a bătut în dungă, și-ar trebui
să ne dea de gândit, acum când trecem prin această încercare. Bătrânii mei spuneau când eram copil...
„Tăti vin de la Dumnezeu și se în-

Dionisie Vitcu
torc la El, rugați-vă!” Oare dezastrele, cutremurele, bolile, ploile cu
grindină, seceta, încăierările etnice,
foametea... nu sunt semne ale necredinței, ale înstrăinării de cele
sﬁnte? Nu se repetă cele din Cartea
Cărților? Poate a venit timpul să ne
trezim. Cu siguranță avem multe de
învățat, poate vom deveni mai buni,
trebuie, mai evlavioși și cu respect
pentru credința neamului, fără blasfemie și fără a lua în deșert maica
spirituală a neamului, Sfânta Biserică.
Școala de toate gradele și de pe
toate treptele, întâi de toate, în forfota păguboasă a vremii care zdruncină mințile tinere ar trebui să cultive încrederea și respectul ce se
cuvine pentru Sfânta Biserică, ce a
fost, a rămas și va ﬁ de-a pururi
„Maica spirituală a neamului românesc care a născut unitatea
limbii și unitatea etnică a poporului. Ea, care domnește puternic
dincolo de granițele noastre și este azil de mântuire națională în
țări unde românii nu au stat”
(Mihai Eminescu, Timpul, 1886).
9 iunie 2020
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia
– în lunile mai și iunie –

Despre viaţa cea fericită
Fericitul Augustin, Episcopul Hiponei
Traducere: Diac. Ilarion M. Argatu

Deprinderea vieţii duhovnicești și
principiile educaţiei experienţiale
Alexandru Creţu
Sﬁnţii nebuni întru Hristos – O perspectivă istorică
Serghei A. Ivanov
Traducere: Dorin Garofeanu
Ediţie îngrijită de: Dragoș Mîrșanu

Cunoașterea lui Dumnezeu
în Teologia DogmaticăOrtodoxă.
Premise spiritual-eclesialeși provocări actuale
Ediţie îngrijităde: Vasile Cristescu,
Ǥ è
Minunile Maicii Domnului de la Izvorul Tămăduirii
Traducere: Laura Enache
Ediţie îngrijită de: Pr. Dragoș Bahrim

Credinţă și fapte în viaţa morală creștină.
Un răspuns teologic
la provocările postmodernităţii
Pr. dr. Bogdan Florea

Aisberg
Nicolae Jinga

Timpul și deznădejdea –
Cum să-ţi recâștigi prezentul
în credinţă și în viaţă
Nicole M. Roccas
Traducere: Ioan-Lucian Radu, Stela Anca Radu

Pe malul râului dumnezeiesc.
Însemnările unui orthodox, vol. V
Serghei Nilus
Traducere: Pr. Teoctist Caia

. Piatra din capul unghiului –
arhitectură sacră,
de la Brâncoveanu până azi
Augustin Ioan
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Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași
își continuă activitatea online
semenea tuturor manifestărilor culturale importante, Festivalul de
Muzică Bizantină de la Iași, organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei prin sectorul Învățământ, și-a
desfășurat, în perioada începutului
de vară, activitatea în mediul online,
printr-un proiect inedit. Este vorba
despre o inițiativă, pe cât de simplă,
pe atât de frumoasă și antrenantă: o
„ștafetă” intitulată „Tag Byzantine” –
în fapt, o „leapșa” muzicală bizantină.
Andreea Ogăraru, directorul general (managerul de proiect) al Festivalului de Muzică Bizantină de la
Iași, ne-a mărturisit că prin această
inițiativă organizatorii festivalului au
dorit să rămână aproape de publicul iubitor de muzică și rugăciune
din întreaga lume și în perioada diﬁcilă, dominată de restricțiile cauzate
de pandemia de coronavirus: „Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași
sau, pe scurt, «Iași Byzantine», și-a
propus să își țină prietenii cât mai
aproape cu putință, în aceste ultime
săptămâni și zile cu totul speciale,
printr-un proiect numit «Tag Byzantine». Dorim să ﬁm aproape de publicul nostru și să-l sprijinim în rugăciune. Am gândit acest proiect, «Tag
Byzantine», cu alte cuvinte, o inocentă leapșă, cum o numesc copiii,
practic, o continuă invitație de la un
psalt către altul de a ne primi în cântările și cămările rugăciunii sale. Neam propus să unim, în acest proiect,
pe cât mai mulți dintre psalții României și nu numai. Și-au arătat interesul de a se alătura inițiativei noastre
invitați români și străini din edițiile
trecute ale festivalului, precum și

A

nume noi. Cântările vor ﬁ simple și
profunde, în acord cu simțămintele
noastre. Vă invităm să ne urmăriți,
pe pagina de Facebook, «Iasi Byzantine Music Festival», și să ne scrieți,
dacă aveți dorințe și sugestii, cu
privire la cântări și interpreți. Audiție
cu folos și pe curând!”.
Părintele Ionuț-Gabriel Nastasă,
directorul artistic al Festivalului de
Muzică Bizantină de la Iași, ne-a
spus că această inițiativă este un îndemn la rugăciune, la comuniune.
De asemenea, proiectul s-a dorit a ﬁ
un sprijin din partea organizatorilor
și a invitaților, pentru întărirea în
credință a celor care iubesc muzica
bisericească, în vederea depășirii
situației diﬁcile pe care o traversăm
în aceste zile: „Proiectul muzical
«Tag Byzantine», inițiat și susținut de
Festivalul de Muzică Bizantină din
Iași sau, pe scurt, de «Iasi Byzantine», continuă să bucure inimile
interpreților și ascultătorilor de muzică psaltică din țară și din străinătate, într-o perioadă în care încercăm să învingem boala, suferința,
izolarea, nerăbdarea sau îngrijorarea și să căutăm pacea, nădejdea
și comuniunea de iubire, bunuri
duhovnicești pe care le obținem
prin rugăciunea rostită, citită, ascultată și, mai ales, cântată, după cuvântul Sfântului Vasile cel Mare:
«Da, psalmul este liniște a suﬂetelor,
conducător al păcii; potolește tulburarea și vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia suﬂetului și înfrânează
pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe,
împacă pe cei învrăjbiți... Cântatul
psalmilor aduce deci cel mai mare

bun: dragostea» (Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, traducere de Pr.
Prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
București, 2006, p. 8). În acest
sens, «Tag Byzantine» își propune să
lege și să cultive prietenii muzicale
și duhovnicești totodată, să transmită, prin intermediul cântului bizantin, mângâiere și încurajare credincioșilor de pretutindeni. Din partea
întregii echipe de lucru a Festivalului de Muzică Bizantină din Iași, adresăm mulțumiri cordiale tuturor
stimaților psalți care au dat viață
proiectului «Tag Byzantine»: Pr. Lect.
Dr. Sabin Preda, conducătorul Grupului «Nectarie Protopsaltul» (București), care a deschis activitatea
noastră în Săptămâna Patimilor cu
«Aliluia» și troparul «Iată, Mirele
vine», Constantin Răileanu, fondator
și conducător al Ansamblului de
Muzică Veche «Anton Pann» (București), care a inaugurat seria cântărilor pascale cu troparul Învierii «Hristos a înviat», Preotul Alexandru Grigoraș (Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Sascut, sat Schineni, județul
Bacău), care a interpretat «Ziua Învierii», Arhidiaconul Constantin
Hurjui (Catedrala Patriarhală din
București), care a cântat «Axionul
Învierii», Diaconul Adrian Stolnicu
(Catedrala Patriarhală din București), cu Stihirile Paștilor, Arhidiaconul drd. Iulian-Ciprian Rusu (Catedrala Mitropolitană din Iași), care
ne-a transmis cântarea «Axion la Înjumătățirea Praznicului Cincizecimii», Psaltul Liviu Cruceru, membru
al Grupului «Nectarie Protopsaltul»
(București), cel care ne-a sensibilizat inimile cu interpretarea Cata-
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ð vasiilor Învierii Domnului, psaltul
Maxim Câmpeanu, membru al Grupului Psaltic «Nectarie Protopsaltul», cel care a preluat «ștafeta muzicală» și a interpretat «Axionul Înălțării Domnului». Mulțumim, de asemenea, tuturor psalților care vor
asigura continuitatea acestei activități și în perioada următoare, sperăm noi, cât mai lungă, precum și tuturor celor care primesc în suﬂetele
lor aceste prinosuri muzicale spre
întărirea credinței în Hristos cel înviat și spre mântuirea lor și a noastră
a tuturor. Vă îndemnăm cu mult
drag să ascultați cântările psaltice
incluse în proiectul «Tag Byzantine»,
accesând pagina de Facebook a

Festivalului nostru: «Iasi Byzantine
Music Festival – ibmf.ro», unde puteți, în același timp, să ne împărtășiți,

în scris, din gândurile dumneavoastră”.

Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor și ISJ Iași prin
profesorii de religie din județ au donat tablete pentru copiii
din școlile ieșene
inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean Iași,
proiectul „Dăruiesc și
dobândesc!” a adus bucurie pentru
10 copii merituoși, dar cu posibilități
ﬁnanciare reduse din diferite școli
ale județului Iași.
Având în vedere noul context
socio-educațional generat de pandemie, continuarea procesului de
învățare începând din martie și
până la sfârșitul anului școlar a presupus mutarea activităților în spațiul
online, ceea ce a implicat necesitatea ca ﬁecare elev să dispună de
un echipament informatic. Din păcate, în România sunt comunități
care trăiesc într-un context social
precar, iar copiii care provin din
aceste medii au nevoie de dispozitive electronice cu acces la internet
pentru a putea învăța.
Având în vedere această situa-

O

ție, sub coordonarea prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş, inspector şcolar general al ISJ Iaşi, prin intermediul inspectorului de religie, prof.
dr. Denisia Elena Mănoiu, și împreună cu profesorii de religie din județul Iași, s-a inițiat un proiect ﬁlantropic dedicat acestor elevi. Denumirea proiectului, „Dăruiesc și dobândesc!”, are sorginte spirituală și
parafrazează îndemnul marelui
scriitor creștin Nicolae Steinhardt:
„Dăruind, vei dobândi!”. Școala trebuie, cu necesitate, să cultive valorile moral-spirituale, precum grija
față de ceilalți, iubirea, compasiunea sau întrajutorarea, valori dezvoltate în această campanie de
donație prin intermediul profesorilor de religie.
În cadrul proiectului ﬁlantropic
s-au implicat 130 de profesori de religie care au donat sume de bani ce
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au fost investiți pentru achiziționarea a 10 tablete cu abonamente
de internet, pentru 10 copii defavorizați. Cadrele didactice implicate
au realizat, în același timp, și selecția copiilor, având în vedere nominalizarea celor cu rezultate foarte bune la învățătură, dar cu o situație
ﬁnanciară precară sau cu probleme
de sănătate.
Copiii merituoși care au îndeplinit criteriile de selecție acoperă toate ciclurile de învățământ (primar,
gimnazial și liceal). Ei sunt elevi în
școli ieșene, atât din mediul urban,
cât și din mediul rural: Colegiul Economic Administrativ Iași, Școala
Profesională Dumești, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iași și
Școala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni.
„Este o realitate faptul că în acest nou format al școlii de acasă, ð
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ð în timp ce profesorii s-au străduit să
transfere instruirea în mediul online,
experţii în educaţie din lumea întreagă și-au exprimat îngrijorarea
faţă de ampliﬁcarea inegalităţii de
şanse în educaţie. «Pandemia va
provoca cea mai mare perturbare a
accesului la educație pe care a cunoscut-o omenirea, cel puţin în ultimul secol», consideră specialiști în
educație. Având în vedere aceste
realități, proiectul nostru a adus bucurie în viața a 10 elevi și a familiilor
acestora, pentru că de acum acești
copii vor putea să aibă acces la
învățarea online, la platformele educaționale, ca și colegii lor de clasă. Îi
felicit pe profesorii de religie care
au înțeles că în aceste vremuri trebuie să se implice, să ﬁe prezenți,
vizibili și disponibili pentru susținerea elevilor care au nevoie de noi
toți”, a precizat prof. dr. Genoveva
Farcaș, inspector școlar general al
ISJ Iași.
(Comunicat de presă al ISJ Iași)

ceastă realizare a fost completată de oferirea unui sprijin ﬁnanciar în valoare de 10.000 de lei din partea Centrului
Eparhial Iași pentru susținerea acestui proiect menit să
ofere tablete sau alte dispozitive electronice elevilor din anii terminali ai
ciclurilor de învățământ gimnazial și liceal și cadrelor didactice din
comunitățile defavorizate, în scopul conectării la lecțiile online și pentru a-și putea continua procesul învățării, inițiat de Ministerul Educației
și Cercetării și susținut și încurajat de către Patriarhia Română. Acest
demers s-a înfăptuit în urma hotărârii venită din partea Sectorului
Teologic-Educațional al Patriarhiei Române, prin care se solicită tuturor eparhiilor din țară să răspundă invitației Ministerului Educației și
Cercetării de a se implica în acest proiect. În acest sens, Sectorul
Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu Colegiul „Sfântul
Nicolae”, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a
răspunde solicitării înaintate de Patriarhia Română. Acestei inițiative s-au
alăturat Fundația Comunitară Iași, Saint Paraskeva Orthodox Charity
din Statele Unite ale Americii, adunându-se suma de 10.000 de lei.
Campania se aﬂă încă în desfășurare. Cu banii adunați până în
prezent (20.000 de lei), au putut ﬁ achiziționate un număr de aproximativ 30 de tablete noi. Pentru a ajunge la 100 de tablete achiziționate, mai
este nevoie de aproximativ 49.000 de lei. Acoperirea diferenței necesare achiziționării a 100 de tablete se va face prin contribuția diferențiată a Centrului Eparhial Iași prin Sectorul Financiar al Arhiepiscopiei
Iașilor, a celor treisprezece Protopopiate din Arhiepiscopia Iașilor sau
din alte surse atrase.

A
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Fapte bune, în prima zi de la ﬁnalizarea stării de urgență
oluntarii de la Colegiul ,,Sfântul Nicolae”
(CSN) din Iași au reușit vineri, 15 mai, să desfășoare o nouă ediție a Proiectului „Dăruiește
un zâmbet”, în localitățile Roșu și Dolhești din județul
Iași.
Aceștia au împărțit cu succes, după parcurgerea
unui drum lung și anevoios, kit-uri personalizate la 80 de
copilași ce au situații speciale, dar care își doresc să își
depășească condiția. Fiecare kit a conținut produse de
igienă personală (periuță și pastă de dinți, săpun lichid,
șampon, gel de duș etc.), două prosopele, o surpriză
dulce, o cărticică de rugăciuni și un ghid ilustrativ despre igenizarea corectă a mâinilor și a dinților.
„Prin intermediul acestor kituri și prin discuții faceto-face cu cei mici, comunitatea noastră încearcă să
atragă atenția asupra faptului că următoarele generații
trebuie educate încă de la o vârstă fragedă. Aducem
mulțumiri speciale sponsorului nostru «Saint Paraskeva
Orthodox Charity» pentru sprijinul neîntrerupt, Fundației Comunitare lași pentru suportul oferit pe platforma
on-line și celor de la Ford Iași – ATI Motors Holding,
pentru că mereu ne ajută cu cele mai noi și dotate automobile. Protejați-vă și faceți fapte bune!”, ne-a declarat
Vlăduț Ipate, coordonatorul Comisiei Proiecte din cadrul CSN.
„Misiunea noastră este să venim în sprijinul comunităților ce au nevoie de suport și sprijin real, să le oferim
copiilor defavorizați șansa de a avea zâmbete sănătoase, să-i facem părtași la o educație în ceea ce privește
igiena orală. Vineri am poposit în două comunități de
poveste, unde am bucurat 80 de copii din tinda Bisericii,
oferindu-le câte un kit de îngrijire pentru igiena orală și
nu în ultimul rând ceva dulce. A fost o zi a zâmbetelor
calde, a chipurilor luminoase și privirilor senine, o zi a
voluntariatului; am descoperit România frumoasă și oamenii care schimbă medii și comunitați prin exemplul
propriu. Îmi îndrept recunoștință către toți făuritorii de
fapte bune. Suntem datori să ne îngrijim de cei mai vulnerabili dintre noi”, a subliniat Ionela Abunei.
Alături de voluntari, la împărțirea darurilor au fost
prezenți și preoții din cele două comunități ieșene –
Roșu și Dolhești – care ne-au împărășit câteva impresii.
„Patruzeci de copii din parohia noastră s-au bucurat
de darurile primite de la voluntarii Colegiului «Sfântul
Nicolae», în cadrul Proiectului «Dăruiește un zâmbet».

V
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Micilor noștri beneﬁciari li s-a putut citi bucuria pe chip,
dacă nu au reușit să și-o exprime în cuvinte; fără îndoială, aceste momente le vor rămâne pentru totdeauna
în amintire, în special datorită oamenilor deosebiți care
i-au vizitat. Viata la țara are frumusețile ei, dar, în același
timp, greutățile își fac loc și de aceea copiii noștri sunt
recunoscători atunci când cineva își arată dragostea
față de ei. Ne dorim ca toate aceste proiecte să aibă
continuitate și să-i îndrumăm pe copii să ducă ﬁrul faptelor bune mai departe, atunci când vor avea posibilitatea. Ca slujitor al acestei mici comunități, aduc mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în acest proiect,
purtându-i în gând și în rugăciune!”, a subliniat părintele
Bucătaru-Ciornei Mihai-Gabi.
„Mulțumim, pe această cale, Colegiului «Sfântul
Nicolae», care, prin tinerii săi voluntari, a oferit un prilej
de bucurie copiilor din Parohia Dolhești. Lucrurile primite de către aceștia sunt importante atât prin utilitatea
lor, cât, mai ales, prin lecția oferită: bucuria darului și
prețuirea legăturii dintre oameni”, a adăugat preotul
Brumă Mihai.

Filantropia Bisericii |

Ajutoare din partea Asociației „Kids Help Point”
pentru patru localități din județele Iași și Neamț
n perioada 7-30 mai 2020,
Asociația „Kids Help Point”
din Iași, cu sprijinul Fundației
Comunitare Iași și ING Bank, a oferit
ajutoare de urgență pentru 250 de
persoane din localitățile Dobrovăț,
Curagău, Ghelăiești și Dîrloaia. Cu
această ocazie, voluntarii au cumpărat și au donat alimente, medicamente și produse sanitare de protecție împotriva noului coronavirus.
Organizația „Kids Help Point” din
Iași a accesat în luna aprilie un fond
de urgență pentru comunități vulnerabile, pus la dispoziție de Fundația Comunitară București și ING
Bank România. Sprijinul
ﬁnanciar a fost realizat
cu sprijinul Fundației
Comunitare Iași, iar voluntarii asociației au
achiziționat și oferit pachete de urgență pentru 250 de persoane
aﬂate în situații de risc.
Mai multe detalii ne-a
oferit Camelia Onofrei,
„Kids
Help
Point”
Iași: „Ne continuăm misiunea, mai bine spus
facem pași mărunți
pentru a ne realiza visul,
și anume de a schimba
lumea cu propriile forțe.
Ne dorim să păstram
speranța tuturor celor
care trec printr-o perioadă diﬁcilă, vrem să
le transmitem optimism
și să ﬁm alături de ei
atât din punct de vedere material, cu lucruri

Î

indispensabile vieții, cât și din punct
de vedere moral și psihologic.
Singurătatea, tristețea, lipsurile, dar
și incertitudinea și nesiguranța pe
care ei au resimțit-o în această
perioadă diﬁcilă sunt principalele
lucruri pe care vrem să le îndepărtăm. În cadrul acestui proiect
s-au realizat 70 de pachete ce deservesc 250 de persoane care
aparțin comunităților vulnerabile
din patru sate: două din județul Iași
– Dobrovăț și Curagău – și două sate
din județul Neamț – Ghelăiești și

Dîrloaia. Pe fondul restricțiilor de
circulație din această perioadă, am
căutat să acoperim atât necesitățile
de bază prin alimente (ulei, făină,
zahăr, conserve, paste), produse de
igienă personală (șampon, săpun,
gel de duș, periuță, pastă de dinți,
detergent, clor etc.), cât și produse
de prevenție și protecție sanitară.
Având în vedere încheierea proiectului susținut de Fundația Comunitară Iași, căutăm resurse pentru a
duce mai departe acest ajutor comunitar”.
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Părintele Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților
a trecut la cele veșnice
Scurtă biograﬁe
ărintele Arhiepiscop Pimen s-a născut în 25 august 1929 în localitatea
Greabănu, județul Buzău, la botez
primind numele Vasile. A urmat cursurile medii ale liceului din Râmnicu
Sărat, după care, între 1948 şi 1951 a
studiat la Seminarul monahal de la
Mănăstirea Neamţ, ca frate de mănăstire, absolvind în 1951. La 10
martie 1951 a fost tuns în monahism,
primind numele Pimen, iar la 29 iunie
acelaşi an a fost hirotonit întru ierodiacon.
În anul şcolar 1951-1952, a fost
numit profesor pentru ciclul al II-lea
în cadrul Şcolilor mănăstireşti de la
Neamţ şi Secu, apoi pedagog la Seminarul Teologic de la Mănăstirea
Neamţ (1952-1953). Între 1953 şi
1957 a urmat Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti, unde a
obţinut licenţa cu lucrarea „Personalitatea Fericitului Augustin oglindită în Confesiunile sale”. A fost hirotonit întru ieromonah în anul 1957.
În perioada 10 octombrie 1976 – 1 ianuarie 1977 a urmat cursurile de
limba germană la Universitatea din
Köln. Bun slujitor şi gospodar, a fost
numit iconom şi apoi stareţ al Mănăstirii Putna (1957-1961). În continuare, a împlinit diferite ascultări:
preot duhovnic la Mănăstirea Văratec (1961-1962), preot la Mănăstirea
Durău (1962-1964), muzeograf la
Mănăstirea Putna (1964-1974). Între
timp a fost hirotesit protosinghel
(1966) şi arhimandrit (1975). Între
1974 şi 1978 a fost stareţ la Mănăs-

P

Înaltpreasﬁnțitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și
Rădăuților, a trecut la cele veșnice în data de 20 mai 2020, la ora 00:50,
în urma unui al doilea atac de cord. Înaltpreasﬁnția Sa se aﬂa internat
din data de 20 aprilie a.c. la Spitalul „Matei Balş” din Bucureşti, din
cauza infectării cu noul coronavirus. Ierarhul avea 90 de ani, ﬁind cel
mai în vârstă membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

tirea „Sfântul loan cel Nou de la Suceava”.
De la 1 februarie 1978 a slujit la
Reprezentanţa Patriarhiei Române
din Ierusalim. Între anii 1979 şi 1982
a fost exarh al mănăstirilor din
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Arhiepiscopia laşilor. La recomandarea Arhiepiscopului şi Mitropolitului Moldovei, Teoctist Arăpaşu,
pe 10 ianuarie 1982 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei laşilor,
cu titlul de Suceveanul, şi hirotonit ð
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ð la 24 iunie 1982. În urma reînﬁinţării
Arhiepiscopiei Sucevei, pe 24 ianuarie 1991, a fost ales Arhiepiscop
al Sucevei şi Rădăuţilor şi instalat la
Suceava pe 3 martie 1991. Pe lângă
fructuoasa activitate misionar-pastorală şi administrativ-gospodărească a publicat şi diverse studii, îndeosebi cu privire la iconograﬁa bisericească, dar şi articole, cronici, recenzii în revistele „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” sau „Candela” (de
la Suceava), făcând totodată parte
din delegaţii care au reprezentat Biserica Ortodoxă Română în străinătate.
Ajungând la venerabila vârstă
de aproape 91 de ani, Părintele Arhiepiscop Pimen a rămas legat de Bucovina prin slujirile pe care le-a
avut, îndeosebi prin toată lucrarea
jertfelnică pe care a împlinit-o în ultimii 29 de ani ca prim întâistătător al
reînﬁinţatei Eparhii a Sucevei şi
Rădăuţilor.
Rămâne în suﬂetele tuturor ca
un adevărat păstor cu inimă de părinte, iubitor de Dumnezeu, de Biserica Sa cea sfântă, cinstitor al valorilor neamului, grabnic săritor la nevoile celor sărmani, ctitor de locaşuri sﬁnte şi aşezăminte ﬁlantropice, dârz în faţa tuturor necazurilor
vieţii.
„Dacă este să spun ce am iubit
mai mult, este că am iubit să ﬁu ascultător și să fac lucrul, cum se spune, ca pentru Dumnezeu”, a spus
Arhiepiscopul Pimen în interviul
oferit pentru Basilica.ro la împlinirea
vârstei de 90 de ani.
Rugăm pe Hristos Domnul, Cel
înviat din morţi, să aşeze cu drepţii
suﬂetul Înaltpreasﬁnţitului Părintelui nostru Arhiepiscop Pimen, întru
lumina cea neînserată a Împărăţiei
ð
Sale.

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, transmis în cadrul slujbei
de înmormântare – fragmente
mpreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română am primit cu
profundă durere în suﬂet vestea trecerii din această viaţă a Înaltpreasﬁnţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților.
Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală şi socială pentru binele Bisericii, am evocat-o cu multă preţuire anul trecut, în
25 august 2019, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, în cuvântul
adresat cu acea ocazie, pe care l-am intitulat: Un ierarh evlavios şi harnic
– Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor la 90 de ani de viaţă.
Timp de aproape trei decenii, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Pimen a
desfăşurat în această eparhie o bogată activitate liturgică, pastorală,
edilitară, culturală şi social-ﬁlantropică. Printre acestea se numără redeschiderea mai multor sﬁnte lăcaşuri care au fost închise în perioada
comunistă, zidirea de multe biserici noi, înﬁinţarea de noi protopopiate,
precum şi înﬁinţarea de noi aşezăminte monahale.
În paralel cu zidirea noilor lăcașuri de cult, Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Pimen a susținut şi activitatea de consolidare, restaurare, conservare şi
punere în valoare a bisericilor şi mănăstirilor monumente istorice din
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților, adevărate altare ale memoriei
poporului român şi nepreţuite opere de artă eclesială, înscrise în tezaurul de valori ale patrimoniului cultural național şi mondial.
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Pimen s-a străduit ca în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor să ﬁe înmulțite faptele iubirii milostive, prin înﬁinţarea mai multor instituții şi aşezăminte social-ﬁlantropice în vederea
ajutorării orfanilor şi copiilor din familii cu posibilități ﬁnanciare limitate
(3 aşezăminte pentru copii), precum şi pentru ajutorarea persoanelor
în vârstă sau defavorizate, ocrotite în 9 cămine de bătrâni.
Ca o încununare a lucrării sale de părinte spiritual al Bucovinei a
fost proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iacob Putneanul şi a
Sﬁnţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei, în data de 14
mai 2017, eveniment solemn la care am participat împreună cu majoritatea ierarhilor Sfântului Sinod, ca răspuns la invitaţia Înaltpreasﬁnţitului Părinte Pimen.
Conștiința pastorală şi misionară a Înaltpreasﬁnţitului Părinte Pimen
a îmbinat evlavia personală a ierarhului harnic şi milostiv, cu lucrarea
dinamică pentru binele comun; prețuirea față de lucrarea înaintaşilor
săi, cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor în prezent.
În numele ierarhilor Sfântului Sinod şi al nostru personal, adresăm
familiei îndurerate, clerului, vieţuitorilor din mănăstiri şi tuturor credincioşilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, părinteşti condoleanţe,
rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să aşeze
suﬂetul Părintelui Arhiepiscop Pimen, în lumina, pacea şi iubirea
Preasﬁntei Treimi, în ceata sﬁnţilor Săi slujitori, care au binevestit lumii
Evanghelia mântuirii şi a vieţii veşnice.

Î
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„Sicriul mi l-am pregătit.
Este din lariță. L-am pregătit
frumos, m-am așezat în el și
am văzut că încap”
nul trecut, la începutul
lunii noiembrie, IPS Părinte Pimen a acordat un
interviu cotidianului „Monitorul de
Suceava”. În cadrul acestuia, ierarhul a mărturisit senin, cu lacrimi în
ochi, că își dorește să ﬁe înmormântat în Bucovina, pentru că aici și-a
trăit cei mai frumoși ani din viață.
„Să ﬁu înmormântat în Bucovina.
Pentru că aici mi-am trăit cei mai
frumoși ani din viața mea, frumusețe
în cadrul culturii și a credinței. Și am
ales loc de înmormântare Sihăstria
Putnei. De ce mi-am ales acest lor
de înmormântare? Pentru că după
ocuparea Bucovinei de către Austria, la un an sau doi, împăratul a dat

A

dispoziție ca în școlile primare din
Bucovina să se introducă predarea
în limba germană. Și acești sihaștri
au făcut scrisoare către împărat,
scrisoare de protest. Au spus că dacă se va întâmpla așa se va desﬁința
neamul românesc. Nu s-a dat curs
cererii lor, lucrurile au mers înainte.
Dar acești sihaștri... Sihaștri iubitori
de țară și de neam românesc!... Iar
oamenii de aici, de la Putna, au contribuit la formarea mea și la zidirea
mea suﬂetească. Când am auzit
Balada lui Ciprian Porumbescu, am
zis că nu poate să ﬁe un cântec mai
frumos decât această baladă. Arată
durerea ocupației austriece, dar
arată și o rază de bucurie pentru un
viitor mai luminos pentru bucovineni. Este istoria Bucovinei pe coardele unei vioare”.
„[...] Sicriul mi l-am pregătit. Este
din lariță. L-am pregătit frumos,
m-am așezat în el, am văzut că încap.
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Ștergarele le-am pregătit, lumânările le-am pregătit, mai trebuie să ﬁu
pus în sicriu și băgat în mormânt.
Și-am zis că, după ce voi ﬁ băgat în
mormânt și oamenii vor pleca și va
rămâne doar groparul, să se audă
mai încet, așa, în surdină, Marșul funebru de Chopin, Balada lui Ciprian
Porumbescu, ceva din Rapsodia lui
George Enescu și un bucium. Sau
două buciume. Să ﬁe... Să cânte așa,
mai în surdină... Pentru că este prea
frumoasă Bucovina și prea frumoase cântecele noastre românești. Sunt dumnezeiești! Și am
zis să ﬁe și o trăistuță, în care să
pună câteva fotograﬁi cu copii și
adulți îmbrăcați în portul național.
Aceste imagini nu vor pieri niciodată în fața lui Dumnezeu! Și eu când
mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu voi spune că aceștia sunt oamenii cu care am trăit și care m-au
ajutat să trăiesc frumos. Pentru că ð
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ð multe am învățat de la ei, chiar și de
la copii”.
(Fragment dintr-un interviu
acordat de către IPS Părinte Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților,
pentru „Monitorul de Suceava”, în
data de 1 noiembrie 2019 – Să ﬁu
înmormântat în Bucovina)

Slujba de înmormântare a
Părintelui Arhiepiscop
Pimen al Sucevei și
Rădăuților
n seara zilei de 20 mai, sicriul
a fost depus la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.
Zeci de preoți suceveni au așteptat
în stradă, încă de la intrarea în județ,
sosirea Arhiepiscopului. Ei și-au
prezentat omagiul așezând, de o
parte și de alta a drumului, ﬂori
și lumânări aprinse. La mănăstire,
sicriul sigilat a fost întâmpinat de
Mitropolitul Teofan al Moldovei și
Bucovinei, care în aceste momente
este Locțiitor de Arhiepiscop al
Sucevei și Rădăuților.
Părintele Mitropolit a oﬁciat împreună cu Episcopul-vicar Damaschin Dorneanul un Trisaghion în
curtea mănăstirii, apoi sicriul a fost
așezat în biserică.
IPS Teofan a adresat îndemnuri
repetate credincioșilor de a se conforma regulilor pentru a aduce în
siguranță un ultim omagiu ierarhului și pentru a oferi și altora șansa să
facă acest lucru.
Slujba înmormântării Părintelui
Arhiepiscop Pimen al Sucevei și
Rădăuților a avut loc vineri, 22 mai, la
Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, începând cu ora 12.00, ﬁind
precedată de slujirea Sﬁntei Liturghii, la care au slujit IPS Părinte
Teofan – Mitropolitul Moldovei și ð

Î

Cuvântul Înaltpreasﬁnțitului Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei – fragmente
ărbat după inima Domnului, care a făcut voia Sa, îndrăznim și
noi a mărturisi despre alesul lui Dumnezeu, Părintele
Arhiepiscop Pimen. O privire atentă și onestă, adâncă și
obiectivă asupra vieții și lucrării vrednicului Vlădică descoperă pe
bărbatul iubitor de Dumnezeu și iubit de Dumnezeu. Da, iubit de
Dumnezeu a fost și este Arhipăstorul Moldovei de miazănoapte – Bucovina pe care Înaltpreasﬁnția Sa o contempla ca pe o mireasă aleasă,
demnă și nespus de frumoasă. A fost iubit de Dumnezeu pentru că s-a
străduit să asculte glasul Stăpânului ceresc, să-I înțeleagă mesajul și
să-I împlinească porunca. Iubit a fost de Dumnezeu pentru că s-a
străduit în toate să urmeze calea cea strâmtă, să poarte Crucea, să ﬁe
răstignit pe ea, să-i ajute pe alții în drumul răstignirii pe Golgota vieții.
Din grădina Ghetsimani, unde a zăbovit aproape întreaga viață, a urcat
adesea pe Tabor și a avut drept răsplată clipe de lumină a Învierii. Suferea adânc pentru Basarabia și Bucovina de Nord înstrăinate. Mormântul Măriei Sale, Ștefan cel Mare și Sfânt, îi era altar al Moldovei, pe
care o dorea întregită în trupul României. Preoții de parohii și viețuitorii
sﬁntelor mănăstiri i-au fost frați și surori de nevoință. I-a slujit ca Hristos
pe ucenici la Cina cea de Taină. I-a ajutat de multe ori, i-a mustrat câteodată, dar întotdeauna i-a iubit.
Toți îi erau dragi, îndeosebi bătrânii și copiii. Între copii se simțea ca
un bătrân cu inimă de copil. Între bătrâni trăia sentimentul unui copil
care se îngrijește de bunici. Avea o mare slăbiciune: nu accepta ca un
bătrân să ﬁe bolnav și părăsit. Era aprig, neînduplecat în dorința sa de
a-i ajuta pe cei în vârstă. Avea, poate, sentimentul de vinovăție, văzându-se pe sine înconjurat de oameni, iar pe alții aﬂați în părăsire. Se implica, stăruia, insista, trecea peste obstacole și neînțelegerea multora
în dorința de a-i ajuta pe bătrânii săi dragi, de a ﬁ împreună cu ei, bucurându-le inima.
Cu siguranță că a și greșit în viață. Era pământean, sub vremi și vremurile n-au fost ușoare. Acum s-a înfățișat înaintea Dreptului și Milostivului Dumnezeu. Avem încredințarea că Hristos Domnul l-a primit în
Împărăția Sa, alături de Părintele Iachint de la Putna, Patriarhii Iustin și
Teoctist, de mulțimea de preoți, viețuitori ai sﬁntelor mănăstiri și credincioșii pe care i-a cunoscut și care l-au precedat în drumul spre veșnicie.
Avem și nădejdea că Dumnezeu i-a iertat și păcatele pe care, ca om, le-a
săvârșit. L-a iubit, slujit și mărturisit pe Dumnezeu cu întreaga-i ﬁință și în
aceasta se înrădăcinează nădejdea că a fost primit în lumea drepților.
Părintele Arhiepiscop Pimen ne va lipsi multora dintre cei care încă
suntem în valea plângerii acestei lumi. Această lipsă va ﬁ suplinită cu
siguranță de rugăciunea sa pentru noi. Îl rugăm să ne ierte pentru cele
ce i-am greșit și să ne inspire să mergem pe calea pe care a străbătut-o
el.

B
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ð Bucovinei, Locțiitor de Arhiepiscop
al Sucevei și Rădăuților; IPS Părinte
Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului; PS Părinte Damaschin Dorneanul – Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La ﬁnalul slujbei de înmormântare s-au citit mesajele de condoleanțe transmise de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de către
Președintele României, Klaus Wer-
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ner Iohannis. Apoi, despre Înaltpreasﬁnțitul Pimen au vorbit Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasﬁnțitul Damaschin Dorneanul. La ﬁnal, în numele slujitorilor sﬁntelor altare din Bucovina, a ð
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ð vorbit Preasﬁnțitul Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acesta
a mulțumit înaltului ierarh și a cerut
iertare.
Începută în zori, înmormântarea

s-a încheiat în jurul orei 17.00. Trupul neînsuﬂețit al Arhipăstorului Bucovinei a fost depus, conform dorinței sale, la Mănăstirea Sihăstria
Putnei, spre a ﬁ înmormântat în
mormântul pe care Înaltpreasﬁnția

Sa și l-a pregătit dinainte. După pecetluirea mormântului, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, a îndemnat
pe cei prezenți la rugăciune și neuitare.
„Să vă aduceți aminte de chipul
lui ferm, bun și rugător, să-l așezați
pe pomelnicele dumneavoastră la
cei adormiți și să veniți la soroacele
rânduite de pomenire. Să veniți, de
asemenea, din când în când să vă
reculegeți în acest loc sfânt, cerând
Părintelui Arhiepiscop binecuvântare și rugăciune la Dumnezeu pentru noi cei încă rămași în lume.”

40 de zile fără Părintele
Arhiepiscop Pimen
iua de sâmbătă, 27 iunie, a
fost una de doliu pentru
Municipiul Suceava. Părintele Arhiepiscop Pimen a fost
pomenit la Mănăstirea „Sfântul Ioan
cel Nou” de un sobor format din 7
ierarhi, cu prilejul împlinirii a 40 de
zile de la trecerea sa la cele veșnice.
Sfânta Liturghie și slujba Parastasului de la Suceava au fost urmate
de săvârșirea unei slujbe de Trisaghion la Mănăstirea Sihăstria Putnei, locul unde venerabilul ierarh a
ales să ﬁe înmormântat.
Cu acest prilej, IPS Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei a săvârșit Sfânta Liturghie la
Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”
din Suceava, pe aceeași scenă din
incintă unde a fost oﬁciată și slujba
înmormântării.
Alături de IPS Părinte Mitropolit
Teofan au mai slujit la Sfânta Liturghie Înaltpreasﬁnțitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teodosie, Arhiepiscopul ð

Z
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Cuvântul Preasﬁnțitului Damaschin Dorneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților –
fragmente
u durere adâncă, dar și cu multă nădejde, rostesc aceste
cuvinte din partea obștii creștine dreptmăritoare din
Bucovina. Ne luăm rămas bun de la Părintele nostru
Arhiepiscop Pimen cu toții bineînțeles, dar mai ales noi, slujitorii
Sﬁntelor Altare de aici, din Bucovina, ostenitorii de la sﬁntele mănăstiri
și tot poporul binecredincios de pe aceste meleaguri pe care atât de
mult le-a iubit. Căci Înaltpreasﬁnția sa este legat de Bucovina nu doar
prin cele aproape trei decenii de slujire ca prim chiriarh al acestei nou
reînﬁințate eparhii, nici prin anii de ascultare ca ghid la Mănăstirea
Putna, ori de stareț al acestei lavre, ori al celei de aici, de la „Sfântul Ioan
de la Suceava”, ci mult mai de demult. O tainică și plină de bucurie
chemare a acestor ținuturi a simțit-o tânărul Vasile Zainea când, privind
cei șapte munți ai Vrâncioaiei din zona Buzăului natal, gândul și inima i
se îndreptau cu dorire și foc sfânt spre Ștefan cel Mare, soarele
Sucevei. Și Dumnezeu i-a îndeplinit ruga și din „venetic” cum își
spunea, cu modestie, adeseori, a devenit al Bucovinei. Bucovina i-a devenit adevărata casă și de acum, așa cum și-a dorit, își va odihni trupul
tot aici, în pământul Bucovinei.
N-a existat cred că sat bucovinean pe unde pașii săi să nu ﬁ călcat.
Toate drumurile îi erau ca ale sale. A respirat aerul proaspăt al
obcinelor Bucovinei, a prețuit munca țăranilor și a celor ostenitori cu
mintea, a iubit portul și obiceiurile din Bucovina, l-a iubit pe Ștefan cel
Mare și a sădit această dragoste mai ales copiilor pe care îi primea ca
ghid. Glasul său s-a întrecut cu cel al clopotului Buga atunci când vorbea despre iubirea de țară, despre familie și despre valorile neamului,
și tot puternic a rămas atunci când tăia ca fulgerul împotriva nedreptăților pe care unii și alții le-au făcut Bisericii și oamenilor. Mâinile lui nu
doar au binecuvântat pe credincioșii din Bucovina, ci s-au împreunat
cu ale meșterilor atunci când a ridicat case pentru cei săraci. A fost și
va rămâne Părinte al Bucovinei, trăind durerile și bucuriile ei, așa cum
le-a simțit iscusit ilustrate de Balada lui Ciprian Porumbescu ori Doina
lui Mihai Eminescu.
Mai presus, însă, i-a iubit pe oameni; ne-a iubit pe noi, preoții, monahii și credincioșii din Bucovina. Înaltpreasﬁnția Voastră, Părintele nostru
Arhiepiscop Pimen, din adânc de inimă Vă mulțumim. Vă mulțumim că
ne-ați învățat să-L iubim pe Dumnezeu, Biserica Lui cea sfântă și pe cei
sărmani, „frații prea mici ai lui Hristos”. Vă mulțumim că ne-ați învățat,
cu fapta, nu doar cu cuvântul, să ajutăm, să ﬁm harnici, darnici, să iubim
munca și să ﬁm cumpătați în toate; căci cum vom putea uita vreodată
vorba de duh cu care ne întăreați: „Nu-i greu a trăi, ci e greu a
cumpăni!”?
Vă suntem adânc recunoscători pentru punerea mâinilor

C
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ðTomisului, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasﬁnțitul Părinte
Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasﬁnțitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și Preasﬁnțitul Părinte
Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților.
Amintim și faptul că data de 27
iunie, în semn de omagiu pentru activitatea Înaltpreasﬁnțitului Părinte
Pimen, a fost declarată de Consiliul
Local din Suceava ca zi oﬁcială de
doliu, iar instituțiile publice din oraș
au coborât drapelele în bernă.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
cuvântul de învățătură a fost rostit
de IPS Părinte Mitropolit Andrei,
care a vorbit despre IPS Părinte Arhiepiscop Pimen ca despre „păstorul cel bun”: „Întâi de toate, păstorul
cel bun, arhiepiscopul cel bun, îi
primește pe toți, oricum ar ﬁ, buni
sau răi, bogați sau săraci, credincioși sau mai puțin practicanți, îi
primește absolut pe toți, pentru că
sunt copiii lui; după ce îi primește pe
toți, îi iubește pe toți; în al treilea
rând, se roagă pentru toți; iar în al
patrulea rând, păstorul cel bun
poartă sarcinile tuturor. Dumnezeu
să îi facă parte de odihnă Arhiepiscopului Pimen, iar nouă să ne dea
râvna, așa cum citeam din versetele
Sfântului Apostol Petru, ca privind
înspre modalitatea în care i-a primit
pe toți, felul cum i-a iubit de toți, felul
în care s-a rugat pentru toți și cum
le-a purtat tuturor sarcinile, în felul
acesta și noi să ﬁm în stare să-i iubim pe păstorii noștri, să-i ascultăm
și să ne rugăm pentru ei, pentru cei
pe care îi avem și pentru cei care
vor veni”.
Slujba Sﬁntei Liturghii a fost
succedată
de slujba Parastasului ð
ð

In memoriam |
ð pentru IPS Părinte Arhiepiscop ð
Pimen. În cuvântul ținut cu ocazia
slujbei de pomenire, Părintele Mitropolit Teofan a evocat personalitatea Părintelui Arhiepiscop Pimen
și slujirea sa în timpul regimului comunist ateu, o perioadă diﬁcilă pentru Biserica Ortodoxă Română: „În
aceste 40 de zile, în mintea multora,
în inima celor mai mulți și pe buzele
lor au fost rostite cuvinte ca: «Bunul
nostru episcop ne-a părăsit», «Suntem mai săraci» sau «Ne-a lăsat
Părintele Pimen orfani». Aceste cuvinte sunt ﬁrești a ﬁ rostite într-o clipă de plecare a celui care a fost
multă vreme printre noi. În același
timp, după cuvântul Sfântului
Apostol Pavel, noi nu suntem ca cei
care nu avem nădejde. Există tristețe, dar mai presus de toate nădejde,
căci Hristos a înviat și S-a făcut început al învierii tuturor oamenilor.
Și, în numele acestei credințe în înviere, simțim că Înaltpreasﬁnțitul
Pimen e viu, poate mai viu decât cei
care suntem unii în fața altora acum.
Avem certitudinea, avem nădejdea
că Dumnezeu l-a așezat pe Arhiepiscopul Pimen în ceata drepților
Săi. Această nădejde a mărturisit-o
un om al lui Dumnezeu în ziua înmormântării Înaltpreasﬁnțitului Pimen, când a simțit că a fost așezat în
ceata drepților, mântuiților, sﬁnților
lui Dumnezeu. Și aceasta din trei
motive: pentru că a păstrat tradiția
Bisericii, pentru că a suferit mult și
pentru că a răbdat multe. S-a înscris
în tradiția Bisericii pe care a văzut-o
vie în casa părinților săi, vie în mănăstirile nemțene sau bucovinene
unde l-a rânduit Dumnezeu să viețuiască. Și Sfânta Cuvioasa Parascheva i-a fost întăritor în lupta sa
pentru mergerea pe cale, precum
aici la Suceava i-a fost Sfântul Ioan ð

sﬁnțitoare peste cei pe care i-ați hirotonit, pentru încrederea și încurajarea arătate părinților și maicilor, pentru rugăciunile de binecuvântare
de la sﬁntele slujbe. Vă mulțumesc îndeosebi obștile mănăstirilor redeschide prin grija Înaltpreasﬁnției Voastre și cele ale căror temelie ați
pus-o în ultimii 30 de ani.
Nu doar cu ﬂori vă întâmpină acum cei care au venit să-și ia rămas
bun, așa cum tot cu ﬂori ale bucuriei Vă întâmpinau credincioșii când
poposeați la slujbe în mijlocul lor; ci ﬂorile sunt înșiși ei, credincioșii pe
care i-ați prețuit și i-ați slujit, i-ați binecuvântat și îndrumat, cu care ați
plâns și împreună cu care v-ați bucurat.
Pe lângă multe altele pentru care trebuie să ﬁm recunoscători, încă
o dată și încă o dată vă mulțumim pentru acel lucru pe care numai oamenii cu suﬂet mare pot să-l facă necondiționat și fără număr: iertarea.
Ne-ați iertat când am greșit și nu ne-ați pedepsit cât am ﬁ meritat.
Ne-ați acceptat așa cum suntem, și, ca să nu ne supărați, ați așteptat
uneori și ani întregi ca să ne spuneți unde am greșit. I-ați ținut aproape
și pe cei care v-au trădat, sperând în întoarcerea lor. Ați purtat sarcinile
noastre ca un părinte, și noi ne cerem iertare, acum, că n-am arătat îndeajuns purtare de ﬁi adevărați. De aceea, nu, părinte Pimen, nu pentru
greșelile Înaltpreasﬁnției Voastre a venit această cruntă boală peste
bătrânețile Înaltpreasﬁnției Voastre, încă puternice, dar totuși,
purtătoare de urmele ostenelilor unei vieți de 90 de ani. A venit pentru
neascultările noastre, pentru toate mâhnirile pe care vi le-am făcut,
pentru toate nedesăvârșirile din cele pe care ni le-ați cerut să le împlinim. A venit această boală ca să ﬁți, și în ultimele zile ale vieții, împreună cu cei năpăstuiți, cu cei în durere, cu cei bolnavi, cu Bucovina iubită, dar atât de încercată și îndurerată de această molimă. Ați purtat-o
pentru păcatele noastre, singur și departe, dar atât de aproape în duh
de cei pe care îi iubeați. Și pentru aceasta, vă rugăm, iertați-ne!
Acum, luându-ne rămas bun, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă ierte și
pe Înaltpreasﬁnția Voastră de tot ceea ce, ca om în lume viețuind, veți ﬁ
greșit, cu voie ori fără de voie.
Vă așezăm trupul în țărână, dar duhul îl vom ține minte ca treaz și
neînfricat.
Vă alăturați celor pe care i-ați prețuit și vă veți întâlni în slava de Sus
cu profesorii de la școală, cu părinții duhovnicești care v-au format, cu
marii dascăli de teologie din vremea studenției, cu părinții patriarhi
Iustin și Teoctist, cu bădia Iachint, cu Preasﬁnțitul Gherasim Putneanul.
Cerul vă este de acum, nădăjduim, noua casă, dar nu uitați, vă
rugăm, Înaltpreasﬁnția Voastră, nici Bucovina cea dragă. Rugați-vă pentru noi. Ocrotiți-ne. Luminați-ne. Ajutați-ne pe mai departe, că e greu să
rămâi fără de tată, fără de părinte.
Și, când ne va ﬁ și nouă vremea, mijlociți, Înaltpreasﬁnția Voastră, ca
Dumnezeu să ne facă și pe noi părtași de Împărăția Lui cea veșnică.
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ð cel Nou, iar la Putna Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și
Sfânt”.
Cuvântul de ﬁnal i-a aparținut
Preasﬁnțitului Părinte Episcop-vicar
Damaschin Dorneanul: „Deși astăzi
este un soroc rotund, de 40 de zile,
noi știm că nu ne oprim azi să ne
gândim la Înaltpreasﬁnțitul Pimen.
Ne vom gândi și mâine, și poimâine,
și la trei luni, și la șase luni, apoi la un
an și așa mai departe. De ﬁecare
dată când vom călca pragul bisericii
acesteia și vom intra în curtea
mănăstirii vom ști că aici au călcat,
vreme de peste 30 de ani, picioarele
Înaltpreasﬁnțitului Părinte Pimen,
vom ști că aici s-a rugat. Bine ar ﬁ să
păstrăm toți duhul cuminte și așezat
al Părintelui Arhiepiscop Pimen. Vă
mulțumim și-L rugăm pe Dumnezeu să ierte greșeala cea de voie și
cea fără de voie Părintelui Arhiepis-

cop Pimen și să-i dăruiască loc în
cer, cu drepții și cu sﬁnții, iar pe noi
să ne ajute să-i păstrăm cu ﬁdelitate
moștenirea”.
În continuare, o parte dintre ierarhi și o parte dintre credincioși
s-au deplasat la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde, la mormântul Părintelui Arhiepiscop Pimen, a fost
oﬁciată slujba Trisaghionului.
Au slujit la mănăstirea putneană
IPS Părinte Mitropolit Teofan, IPS
Părinte Mitropolit Andrei, PS Părinte
Episcop Ignatie, PS Părinte Episcopvicar Calinic Botoșăneanul și PS
Părinte Episcop-vicar Damaschin
Dorneanul.
La Sihăstria Putnei, PS Părinte
Episcop Ignatie a rostit un cuvânt
de evocare a Înaltpreasﬁnţitului Părinte Arhiepiscop Pimen, pe care l-a
numit un „bătrân frumos” și „întâiul
între monahi”: „L-am văzut și l-am
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cunoscut pe Înaltpreasﬁnţitul Părinte Pimen ca pe un «bătrân frumos».
În limba greacă, «călugăr» înseamnă «bătrân frumos», monah autentic. Părintele Arhiepiscop Pimen,
prin biograﬁa sa spirituală, prin trecerea sa prin această lume, a împlinit, pe cât i-a stat în putinţă, un
cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul: «Monah adevărat este cel ce
îşi desface mintea de lucrurile cele
pământeşti şi prin înfrânare, prin
dragoste şi prin cântare de psalmi,
se lipeşte statornic de Dumnezeu».
Aşa cred că a vieţuit Părintele Arhiepiscop Pimen. Era întâiul între
monahi, aşa cum trebuie să ﬁe un
episcop în eparhia sa”.
Fie-Vă, Părinte Arhiepiscop Pimen, neuitată pomenirea în veci de
veci! Veşnica lui pomenire din neam
în neam!
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