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Preasﬁnţitul Calinic Botoșăneanul a fost ales în slujirea de
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
n ziua de sâmbătă, 11 iulie 2020, la Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei la care au participat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Huşilor,
PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Damaschin Dorneanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Ca urmare
a mutării la cele veşnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Pimen şi a necesităţii alegerii unui nou chiriarh pentru slujirea Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia
Sucevei şi Rădăuţilor, membrii Sinodului mitropolitan,
urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a ﬁ aleşi în această responsabilitate: Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, și Preasﬁnţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Ierarhii Sinodului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-au întrunit apoi, la Centrul eparhial Iaşi, în şedinţă
specială de consultare cu membrii clerici și mireni ai
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Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. În urma votului Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților, s-a decis menținerea listei candidaţilor.
Propunerile au fost înaintate Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, care l-a ales, în şedinţa de
lucru din 21 iulie 2020, pe noul întâistătător al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul ales prin vot secret este Preasﬁnțitul Părinte Calinic Botoșăneanul.
În cuvântul de mulțumire, noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților a aﬁrmat: „Vă asigur de toată dăruirea
mea în slujirea eparhiei pentru care am fost ales și
unde, împreună cu vlădica Damaschin, cu preoții și credincioșii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, vom
încerca să reparăm mrejele Ortodoxiei care au fost
rupte de schismele și dezbinările consumate, ca rezultat al libertății de exprimare de după 1989, respectând
totodată, cu toată seriozitatea, canoanele rânduite de
Sﬁnții Părinți, legiuirile Bisericii, precum și hotărârile
Sfântului Sinod”.
Preasﬁnţitul Calinic Botoşăneanul s-a născut pe 18 ð
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ð noiembrie 1957, în oraşul Iaşi. După liceu și stagiu militar, în 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în
1984 a fost tuns în monahism. În perioada 1985-1989 a
urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei
Şaguna” din Sibiu.
În mai 1986 a fost hirotonit diacon, iar la 15 august a
fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna. În
octombrie 1990 a fost numit stareţ al Mănăstirii Râşca. La
25 ianuarie 1991 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, iar la 25 martie a fost hirotonit întru arhiereu.
În perioada 1992-1995 a frecventat cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene. În perioada 1994-1998 a urmat cursurile de licență la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei”, Iaşi.

În perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat
în Filosoﬁe, în cadrul Universității „Al. I. Cuza”. În anii 1998
și 2004 a obținut titlul de Doctor în Filosoﬁe, cu caliﬁcativ
maxim, la două specializări.
Din 1995 și până în 2020 a publicat aproape 50 de
cărți – încă 5 așteaptă în prezent lumina tiparului. A coordonat cărți importante și a publicat peste 150 prefețe
și articole în cărţi, în presa laică şi bisericească.
Activitatea pastoral-misionară însumează mii de
slujbe și predici în parohiile din Arhiepiscopia Iaşilor. În
plus, a coordonat activ Programul „Nici un sat fără
biserică”, iniţiat de Preafericitul Patriarh Daniel. Este ctitor principal al multor biserici parohiale şi aşezăminte
sociale.
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IPS Calinic, noul întâistătător al Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților, a fost întronizat
n ziua de 26 iulie, în istoria
Bisericii de pe meleagurile
Bucovinei s-a mai scris o pagină. În incinta Mănăstirii „Sfântul
Ioan cel Nou” din Suceava, sute de
credincioși, alături de oﬁcialități locale și centrale, au participat la
Sfânta Liturghie urmată de ceremonia de întronizare a Înaltpreasﬁnțitului Părinte Calinic, noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Ierarhul, fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost ales în şedinţa
de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de
21 iulie 2020.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită
pe un podium special amenajat în
curtea Catedralei Arhiepiscopale.
Alături de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din
soborul slujitor au mai făcut parte
IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei,
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului și Bacăului, IPS Calinic,
Arhiepiscopul ales al Sucevei și
Rădăuților, PS Ignatie, Episcopul
Hușilor, PS Antonie, Episcop de
Bălți, PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De
asemenea, părtași la eveniment au
fost demnitari de stat, reprezentanți
ai autoritătilor locale, civile și militare, personalităti din lumea academică și culturală, dar și o parte dintre diaconii și preoții parohi
suceveni, alături de stareţii şi
stareţele de la mănăstirile din zonă.
În cuvântul adresat credincioşilor prezenţi după citirea Sﬁntei

Î

Evanghelii, Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Teofan a vorbit despre esenţa lucrării arhiereşti, subliniind faptul că
bucuria oricărui ierarh sunt preoţii
şi credincioşii din parohii, iar cununa acestuia – vieţuitorii sﬁntelor
mănăstiri, dar și că taina Crucii îi este arhiereului „veşmânt permanent”:
„Pentru arhiereu, preoţii şi credincioşii sunt fraţii săi iubiţi şi mult
doriţi, bucuria şi cununa sa (Filipeni 4, 1). Ei sunt angajaţi în aceeaşi
luptă pentru Evanghelia Împărăţiei.
La ei, arhiereul se raportează în
mod special prin cuvintele: Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă (Filipeni 4, 4).
Stăruinţa arhiereului în rugăciune şi
lucrare este aceea ca pacea lui
Dumnezeu, care covârşeşte orice
minte, să păzească inimile credincioşilor şi cugetele lor, întru Hristos
Iisus (Filipeni 4, 7) [...]. Ca prim monah între monahii şi monahiile eparhiei, arhiereul este primul la ascultare, sărăcie şi curăţie, primul la rugăciune, jertfă, cuget duhovnicesc.
Arhiereul se adresează vieţuitorilor
sﬁntelor mănăstiri spunându-le: cu
duhul ﬁţi ﬁerbinţi, Domnului slujiţi.
Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă ﬁţi răbdători; la rugăciune stăruiţi [...]. Binecuvântaţi pe cei ce vă
prigonesc [...], Bucuraţi-vă cu cei
ce se bucură; plângeţi cu cei ce
plâng. Cugetaţi acelaşi lucru unii
pentru alţii; nu cugetaţi la cele
înalte, ci lăsaţi-vă duşi spre cele
smerite (Romani 12, 11-16). În lucrarea sa, arhiereul are parte de
multă cinstire, onoruri din partea
oamenilor şi laude, multe, unele
drepte, altele interesate. Pe toate le

primeşte cu mulţumire, discernământ şi rezervă, bine ştiind că taina
Crucii îi este veşmânt permanent”, a
spus IPS Părinte Teofan.
După otpustul Sﬁntei Liturghii, a
urmat ceremonia propriu-zisă de întronizare a noului Arhiepiscop al
Sucevei și Rădăuților. În cadrul acesteia, PS Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a dat citire gramatei mitropolitane, apoi IPS Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i-a
oferit însemnele slujirii arhiepiscopale: mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca, după
care l-a condus pe noul ierarh la
tronul arhieresc, unde i-a înmânat
cârja arhipăstorească, rostind formulele liturgice speciale. În continuare, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Calinic a binecuvântat poporul dreptcredincios cu dicherul, tricherul și
crucea de binecuvântare primită
din partea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române.
În continuare, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și
Bacăului, a transmis mesajul Părintelui Patriarh Daniel și l-a felicitat pe
noul Arhiepiscop: „Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, sărbătorim cu multă bucurie, împreună cu
întreaga Biserică Ortodoxă Română,
dar mai ales împreună cu clerul şi
credincioşii din această eparhie, întronizarea Înaltpreasﬁnţiei Voastre
ca nou Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Calităţile
misionare, pastorale şi edilitare, arătate în slujirea de Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Iaşilor, timp de aproape 30 de ani, ne îndreptăţesc să
ð
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ð avem speranţa că slujirea de Chiriarh al Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, pe care o începeţi astăzi,
va ﬁ o lucrare rodnică, binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii şi poporului român. Ne rugăm
Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul
Cel Bun (Ioan 10, 11) şi Arhiereul
mărturisirii noastre (Evrei 3, 1) să vă
dăruiască mult ajutor în slujirea
pastorală, culturală şi socială ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor,
în consultare cu Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Mitropolit Teofan şi în conlucrare cu Preasﬁnţitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul,
spre a conduce pe calea mântuirii
clerul, monahii şi credincioşii ortodocși români din această frumoasă
eparhie, ﬁind un Chiriarh la vârsta
maturității pastorale care îmbină iubirea duhovnicească paternă cu
răbdarea şi înțelepciunea în rezolvarea problemelor reale din eparhie”, a
transmis Părintele Patriarh Daniel.
Totodată, domnul Victor Opas-

chi, Secretar de Stat la Secretariatul
de Stat pentru Culte, a adresat mesajul domniei sale, iar Părintele inspector Nicolae Horga a dat citire
mesajului de bun-venit din partea
clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților adresat
Înaltpreasﬁntitului Părinte Calinic.
La rândul său, în cuvântul de ﬁnal, noul Arhiepiscop al Sucevei și
Rădăuților a adus slavă Preasﬁntei
Treimi și, după ca a evocat portretele luminoase ale unor ierarhi și
sﬁnţi din istoria Bisericii noastre, a
adresat câteva gânduri legate de
noua sa misiune: „Doresc să-mi exprim bucuria de a ﬁ, începând de
astăzi, în duh de rugăciune, împreună cu clerul şi cu cinul monahal,
precum şi cu toţi credincioşii şi credincioasele, de orice vârstă, din dulcea Bucovină. Îi am în vedere îndeosebi pe tineri, pe care îi pomenesc în ﬁecare Sfântă Liturghie şi în
a căror tinerețe şi entuziasm cred,
mai ales atunci când sunt în slujba

lui Dumnezeu şi a comunităţii din
care fac parte. Nu-i trec cu vederea
nici pe părinţii şi bunicii lor, care
sunt chemaţi să continue, în duhul
cuminţeniei şi bunei aşezări bucovinene, trăirea şi vieţuirea creştinească a înaintaşilor. Vreau să vă
asigur că, dincolo de severitatea
mea, veţi găsi un suﬂet cald, care cu
patru decenii în urmă a lăsat haina
trupului acestei lumi la porţile Mănăstirii Putna pentru a o primeni cu
haina Duhului, sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui Iachint Unciuleac şi a Înaltpreasﬁnţitului Pimen, stâlpi ai Ortodoxiei bucovinene în a doua jumătate a secolului al
XX-lea. Vă îmbrăţişez pe toţi deopotrivă în Iisus Hristos şi, dincolo de
temerile pe care le-aţi avut şi probabil că încă le aveţi, vă asigur că veți
găsi în persoana mea un episcop cu
care veţi putea lucra eﬁcient în via
Domnului, respectând întru totul
Canoanele Sﬁnţilor Părinţi, Legiuirile Bisericii şi Hotărârile Sfântului
Sinod! Totodată, vă asigur de seriozitate, punctualitate şi promptitudine în decizii, de respect, evlavie şi
bună-cuviinţă faţă de tot ceea ce
este sacru şi aştept şi de la lucrătorii
din ogorul Domnului răspuns la toate acestea prin oglinda conştiinţei!”, a subliniat IPS Părinte Calinic.
Înaltpreasﬁnția Sa a transmis
gând de recunoștință, apoi, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și întregului Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru încrederea
acordată, dar și Înaltpreasﬁnțitului
Părinte Mitropolit Teofan, pentru
propunerea spre această înaltă
chemare, încheind prin a mulțumi
oﬁcialităților și tuturor celor care au
ținut să ﬁe prezenți în această zi la
Suceava pentru a marca acest
eveniment.
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Creștinul în vremurile de astăzi
– video-conferință organizată de ASCOR Iași
și transmisă de portalul doxologia.ro, prin pemptousia.ro –
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei:
Mă bucur pentru faptul că îl văd pe
Părintele Efrem. Parcă ați ﬁ aici în birou cu mine sau eu cu dumneavoastră acolo la Vatoped. Salutare,
îmbrățișare și dorire de toate cele
bune întru Domnul pentru Părintele
Efrem și pentru frățimea Mănăstirii
Vatoped. Binecuvântare pentru toți
ascultătorii care sunt în legătură cu
noi și care așteaptă cuvânt de folos
din partea părintelui stareț. Mă bucur că întâlnirea are loc cu ocazia
sărbătorii Dreptmăritorului Voievod
Ștefan cel Mare și Sfânt, care a avut
o relație deosebită cu Muntele
Athos și, în special, cu Mănăstirea
Vatoped. Îl rog pe Dumnezeu,
Părinte Efrem, să vă dea cuvânt cu
putere multă, iar cei care sunt în legătură cu dumneavoastră să aibă
inimă receptivă la cuvântul sﬁnției
voastre. Vă îmbrățișez în Domnul
Hristos!
Părintele Efrem Vatopedinul,
starețul Mănăstirii Vatoped: Înaltpreasﬁnțite Părinte, și eu mă bucur
mult pentru faptul că suntem împreună. Să știți că vă iubim mult, vă
cinstim mult, cu smerenie mă rog
mereu pentru Înaltpreasﬁnția Voastră, pentru că știu crucea pe care o
purtați, știu răspunderea și grija pe
care o aveți asupra tuturor bisericilor din eparhie, și îndeobște știu
jertfa și chenoza sﬁnției voastre și
știu cât de mult vreți să-L urmați pe
Hristos Cel ce S-a răstignit pentru
noi. Zilele sunt grele și vedem că păcatul a luat o întorsătură perma-

Părintele Efrem Vatopedinul,
Starețul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos
La începutul lunii iulie, în ziua de prăznuire a Sfântului Voievod
Ștefan cel Mare, prin intermediul site-ului creștin ortodox
pemptousia.ro, un bun mediator, printre mijloacele de comunicare, între Muntele Athos și lumea creștină, ﬁliala ASCOR Iași a organizat o întâlnire online între Părintele Efrem Vatopedinul și credincioșii din
România, aceasta ﬁind preluată și transmisă și de portalul doxologia.ro.
În cadrul acestei întâlniri, Părintele Efrem a vorbit despre vocația
creștinului din zilele noastre, spre ﬁnal răspunzând întrebărilor venite
din partea ascultătorilor români. Pe tot parcursul video-conferinței,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
fost conectat la discuții, intervenind atât la început, prin adresarea urărilor de bine starețului athonit și a binecuvântării de bună desfășurare,
cât și la ﬁnal, printr-o rugăciune de mulțumire și de încheiere.
În acest editorial vom expune cuvântul Părintelui Efrem, starețul
Mănăstirii Vatoped, urmat de câteva răspunsuri la întrebările ascultătorilor.

nentă către cele de jos. Din păcate,
aceasta este o roadă a Europei,
care nu cunoaște viața ortodoxă.
Europa nu cunoaște Biserica, ea ﬁind una sfântă, sobornicească,
apostolească, în care mădulare
suntem noi, creștinii ortodocși. De
aceea, din păcate, aceștia doresc să
aducă modalități noi de viață, iar
aceste noi modalități de viață pe
care le introduc prietenii noștri europeni sunt o întoarcere către păcat. Desigur, noi, ortodocșii, ne întristăm foarte mult, ﬁindcă nu avem
această statornicie care trebuie și
ne lăsăm înrâuriți de aceștia. Astăzi
cu electronica și cu internetul, viața
păcatului este înfățișată ca ﬁind atât
de frumoasă, încât ne presează și
ne împing să dorim și noi această
viață. De aceea si noi trebuie să-L
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rugăm pe Hristos să ne lumineze,
încât să înțelegem înăuntrul inimii
noastre ce lucru mare este ca cineva să ﬁe creștin, și când spun
creștin înțeleg creștin ortodox. Ce
mare binecuvântare este să existe
Biserica Ortodoxă și noi să ﬁm mădulare ale acestei taine care se
cheamă Biserica lui Hristos!
De aceea, noi, obștea vatopedină, cei care avem marea binecuvântare de a trăi în Sfântul Munte,
dar, în același timp, și o mare răspundere, pentru că am cunoscut și
am șezut la picioarele unor oameni
îmbunătățiți, nu putem niciodată să
uităm nici măcar o clipă temelia obștii noastre, care este Sfântul Iosif
Isihastul, care de curând a fost canonizat de către Biserică. Și, de asemenea, noi am avut binecuvântarea ð
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ð de a sta la picioarele celui dintâi
ucenic al său și cu adevărat bunicul
nostru duhovnicesc, Părintele Iosif
[Vatopedinul], care, la rândul său, a
trăit o viață zăvorâtă și în care se
săvârșea o mare taină. Era un om
zăvorât și cu atât dor râvnea viața cu
totul sihăstrească, având un program sihăstresc foarte aspru. În coliba lui ascetică îi primea pe oameni
până la ora 12.00 la amiază. Pe un
anunț care era pe ușă scria: „Și înger
din ceruri de-ai ﬁ, după orele 12.00
la amiază nu o să te primesc!” Acest
om, frații mei, a avut dorul și dispoziția de a sluji fraților și oamenilor, în
general. Acest dor îl aﬂăm și din

Părintele Efrem Vatopedinul

scrisorile sale, tipărite și în limba română. Tot aici vedem și râvna cu care îi ajuta pe atâția oameni, răstignindu-se împreună cu ei, cu ajutorul lacrimilor rugăciunilor lui. Acest
lucru îl spune și Sfântul Isaac Sirul:
ca să ajungă cineva în liniștea cea
cu adevărat după viața părinților,
trebuie să poată să plângă oricând
vrea. Și acest sﬁnțit bunic duhovnicesc al nostru plângea oricând voia.
Și nu plângea din melancolie. Nu
plângea din depresie, ci plângea din
dragoste de Dumnezeu. De aceea și

în cuvântul lui, pe care o să-l aﬂați
dacă citiți epistolele lui – sunt în jur
de 133 –, pe care le-am găsit și le-am
editat, vedem dorul și dispoziția lui
de a se răstigni împreună cu ceilalți,
de a se jertﬁ, de a se deșerta, pentru
a ajuta un suﬂet nemuritor, ca să-L
găsească pe veșnicul Hristos.
Frații mei, după cum spune Avva
Pimen, când s-a dus un mirean
odată să-l întrebe ceva, spunându-i:
„Cum o să dobândesc frica de Dumnezeu?” Și acest mare dascăl al
dreptei socoteli i-a răspuns: ð
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ð „Lipește-te de omul care se teme de
Dumnezeu și atunci vei avea teama
de Dumnezeu”. Și cât de mare binecuvântare este ca cineva să stea
lângă oameni care L-au iubit pe
Hristos până la sfârșit. Să stea lângă
oameni care, după cum mi-a spus
Sfântul Sofronie Athonitul de la
Essex, în ziua cea fericită când ne-am
întâlnit pentru întâia oară cu Părintele Iosif Isihastul, că a întâlnit un
adevărat general duhovnicesc. Și,
întocmai, având temelia acestei
trăiri, acestei învățături și acestui autentic cuvânt duhovnicesc, noi smeriții, cu săracele noastre puteri, nu
putem să-l urmăm așa cum ar trebui pe Părintele nostru Iosif Isihastul și nici pe Părintele nostru stareț
Iosif Vatopedinul, dar ne străduim
să dobândim duhul acestora. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către
Filipeni, spune ceva foarte frumos:
„Aceasta cugetați întru voi, în Hristos Iisus”. Este mare lucru ca cineva
să intre în cugetarea sau în duhul lui
Hristos. Un sfânt, știm bine acest lucru, este un Hristos care se repetă
după har. Ce mare binecuvântare
este să-ți vorbească cineva care este un prieten adevărat a lui Dumnezeu sau să-ți vorbească cuvântul
unui om care s-a sﬁnțit, cuvânt izvorât din trăire, autentic. Și m-a întrebat cineva ce simțeam când stăteam lângă picioarele Părintelui Iosif Vatopedinul, Și i-am răspuns că
simțeam o siguranță; simțeam înăuntrul inimii mele o certitudine că
Hristos este adevăratul Dumnezeu;
simțeam că viața lui Hristos se continuă; simțeam că Iisus Hristos și ieri
și astăzi și în veci este același (Evrei
13,8).
Frații mei, ceea ce vedem la
sﬁnți este faptul că Biserica dăruiește o comoară foarte mare, iar

aceasta reprezintă experiența Duhului Sfânt. Și îmi aduc aminte de
Sfântul Paisie, care mi-a zis odată,
într-una din multele întâlniri în care
ne-am găsit împreună: „Copilul meu,
unii și, din păcate, și unii duhovnici,
prezintă ortodoxia ca pe islam”. Și l-am
întrebat: „Părinte, ce înțelegeți prin
asta?”. Mi-a spus: „Ce spune Coranul? Să păstrați ascultarea față de
Allah și o să mergeți în raiul cu pilaf
și cu toate celelalte”. Și, din păcate,
unii spun să țineți cele ale Bisericii și
o să mergeți în Rai. Și mi-a spus
Sfântul Paisie: „Acest lucru eu nu-l
accept. Nu vom merge în Rai, pentru
că Raiul începe din viața aceasta”.
Pentru că cei care spun că o să
mergeți în Rai după moarte sunt
asemenea unui doctor la care
mergi să te facă bine îți spune să iei
aceste medicamente și când ai să
mori ai să te faci bine. Să știți că nu
este așa, frații mei. Noi trăim cele ale
Bisericii, trăim Biserica, trăim Tainele Bisericii și, mai ales, Taina cea sﬁnțită a Bisericii care este totul pentru
aceasta, Taina Sﬁntei Împărtășanii. Și
întocmai cu toată străduința noastră, cu pocăința și cu spovedania
noastră, vine harul în inima noastră
și începem să trăim veșnicia încă
din viața aceasta. Și-mi spunea pururea pomenitul Părintele nostru
stareț Iosif [Vatopedinul]: „Copilul
meu, omul și dacă o singură dată în
viață harul l-a cercetat, acest suﬂet
nu poate să uite această binecuvântare, această trăire sau acest gust
veșnic. De aceea de multe ori poate
face un ocol prin negrija suﬂetească, dar se va întoarce iar la
Hristos”. Îmi spunea Sfântul Efrem
Katunakiotul care era frate duhovnicesc al Părintelui nostru Iosif, ﬁind
canonizat împreună cu starețul lui,
părintele Iosif Isihastul: „Fiul meu
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dacă omul și o singură dată îngenunchează sub epitrahil în Taina
Sﬁntei Spovedanii, și acest om poate să facă un ocol mare cu lipsa lui
de grijă suﬂetească, suﬂetul lui care
L-a gustat pe Hristos iarăși o să se
întoarcă, iarăși o să se trezească și
iarăși o să-L ceară pe Domnul Iisus”.
De aceea, frații mei, Biserica este războită și, acum, cu acest coro- ð

Editorial |

ð navirus, toți s-au pus împotriva Sﬁntei
Împărtășanii, în special cei care nu
s-au împărtășit niciodată în viața lor
sau doar o dată, de două ori. Din experiența pe care o au ei nu pot să
înțeleagă, să priceapă și să adeverească faptul că acolo este Trupul
lui Hristos și că acesta este leac al
nemuririi. Și cum spunea Sfântul
Iosif Isihastul atunci când se apro-

pia de Sfântul Potir ca să se împărtășească, că aceasta este spre călătoria la viața veșnică. Biserica poate să
ﬁe lovită, și când nu a fost ea războită? Începând din primele veacuri
prin prigonirile marilor persecutori,
Biserica nu s-a temut niciodată,
pentru că, așa cum spunea Sfântul
Ioan Gură de Aur, Biserica războită
biruiește. Biserica este legată de

Duhul Sfânt și, de aceea, unul care
trăiește harul Bisericii, trăiește ceea
ce a spus Domnul, că porțile iadului
nu o vor rușina. Cât de mult trebuie
să nu ne necăjim, să nu deznădăjduim, să nu ne descurajăm. În
Vechiul Testament, Hristos era
Dumnezeu-Cuvântul neîntrupat,
dar în Noul Testament este Cuvântul întrupat, Omul și Dumnezeul ð
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ð concret, 100% Dumnezeu și 100%
om, Care este prezent și cu noi în
toate zilele vieții noastre. Este Cel
din al cărui Trup și Sânge ne putem
hrăni în ﬁecare zi, și atunci dobândim puterea cea de sus și călcăm
pe șerpi și pe scorpii și pe toată puterea vrăjmașului.
Nu vă temeți, frații mei, căci Biserica este putere, este siguranță,
este viață, pentru că în Biserică putem să-L simțim pe Hristos și să ne
facem una cu El, așa cum a zis înainte de Înălțare ucenicilor Săi, că vor
merge la foișorul din Ierusalim și vor
rămâne acolo în rugăciune până ce
vor ﬁ îmbrăcați cu puterea cea de
sus. Această putere de sus o dorim
și o putem dobândi în Biserică, și
atunci nu ne vom teme. De ce? Pentru că trăim viața veșnică încă din
această viață. Mi-l aduc aminte pe
Părintele nostru stareț Iosif Vatopedinul, cu care mă întâlneam când
mă duceam la chilia sa și îi spuneam: „Cum sunteți, gheronda?”,
ce-mi răspunde? „Copilul meu, aștept trenul și nu vine!” Adică, dorea
moartea, dar nu ca pe o boală neurologică sau din motive psihice, ci
își dorea moartea pentru că avea
dor dumnezeiesc. Își dorea moartea
pentru că deja trăia viața veșnică.
Domnul Hristos în rugăciunea domnească, Se adresează către Tatăl ca
să ne arate ca om directa Lui raportare și dependență duhovnicească
către Părintele ceresc, așa cum trebuie să o avem și noi: „Aceasta este
viața veșnică, să Te cunoască pe
Tine Dumnezeu adevărat și pe Cel
pe care L-ai trimis, Iisus Hristos”. Și
când Hristos și Sﬁnții Părinți vorbesc de cunoștință, aceasta nu are
legătură cu cunoștința intelectuală,
ci cu trăirea. Și părintele nostru
stareț, după cum îl cunoșteam, avea

o experiență prin trăirea cunoștinței
lui Dumnezeu, avea o cunoștință a
veșniciei prin experiență și, de
aceea, nu se temea. Își dorea moartea pentru că știa unde o să se
ducă. Și când îl sărbătoream, noi,
din evlavie, îi cântam „La mulți ani”.
Și ne spunea: „Vă rog frumos nu mă
blestemați. Eu îmi doresc, sunt nerăbdător să merg la Hristos, căci
acolo este singura veșnicie”.
De aceea a plecat biruitor, și eram acolo când era gata de moarte
și se ruga neîncetat, cu blândețe, cu
liniște, cu durere căci avea edem
pulmonar, nu a scos nici un strigăt,
astfel dându-și suﬂetul său sﬁnțit.
Iar părinții care nu aveau experiență
atunci când și-a dat duhul, au uitat
să-i închidă gura și după aceea nu
au mai putut să i-o închidă. Și am zis
părinților care s-au dus să-l îmbrace
să-l lase cu chipul dezvelit, cu toate
că în Sfântul Munte există rânduiala
ca frații adormiți să ﬁe acoperiți în
totalitate. Fratele care îl cosea mi-a
spus că chipul lui este foarte urât și
că dacă am uitat să-i închidem gura,
acum nu i-o mai putem închide. Și
am zis: „Copii, nu contează! Aceasta
este o mărturie a muceniciei sale.
Descoperiți-l”, căci era acoperit. Și
descoperindu-l în trei sferturi de
oră, timp în care i-au cusut mantia
cu care era îmbrăcat, au găsit gura
lui închisă, zâmbind, iar culoarea chipului lui nu era cea a unui mort, ci
cea a unui om viu. Și această taină
am trăit-o la slujba înmormântării,
când atât de mult creștea în intensitate zâmbetul lui și atât de mult se
îmbujora la chip. Și unii care nu
știau au scris pe niște pagini de internet că părinții vatopedini l-au machiat pe părintele lor stareț. Cred că
lucrul acesta a fost îngăduit de
Dumnezeu. Omul acesta a plâns tot
timpul. Treizeci de ani l-am împăr-
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tășit și niciodată nu s-a împărtășit
fără lacrimi. Întotdeauna se împărtășea cu bocete. Și de la bocetele
pe care le avea, de multe ori nu putea să-și deschidă gura. Și după
cum Domnul a spus că fericiți sunt ð

Editorial |
ð cei ce plâng, că aceia vor râde, și
părintele nostru stareț a fost cel ce
a plâns în viața aceasta și se bucură
și râde în cealaltă. Și-a dorit să plece
pentru că avea această trăire. Odată
am îndrăznit să-l întreb de ce plân-

ge cu atâtea bocete în vremea Sﬁntei Liturghii. Și mi-a răspuns că „îndată ce preotul dă Binecuvântarea
Mare vine ceva ca un nor în mintea
mea, și după cum spune Domnul că
«le-a deschis lor mintea ca să pri-

ceapă scripturile», îndată vine un
har deosebit în mintea mea care îmi
tâlcuiește într-un chip foarte profund deșertarea dumnezeiască a lui
Hristos”. Acest lucru îl putem trăi,
însă nu-l putem tâlcui altora.
ð
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De aceea, după cum v-am spus
și la început, este o mare binecuvântare să trăiești lângă oameni ca
aceștia, dar și o mare răspundere.
Cea mai mare problemă pe care o
au oamenii este cea a morții, dar în
Biserică biruim moartea, așa cum
Hristos a călcat cu moartea pe
moarte. Așa și noi cu ajutorul lui
Hristos depășim și biruim moartea
și trăim învierea. Și această înviere
este lumina care a izvorât din mormântul gol și nou (καινός και κενός
în greacă; joc de cuvinte care au
aceeași pronunție) al lui Hristos. De
aceea când se apropia părintele

stareț de Sfântul Potir să se împărtășească îl vedeam în lumină strălucind în întregime. Și aceasta era lumina lui Hristos, pentru că Hristos
ne-a adeverit că lumina este persoană. Pentru că El a spus: „Eu sunt
lumina lumii. Cel ce mă urmează pe
mine nu va merge în întuneric, ci va
avea lumina vieții”. Frații mei, cu această certitudine și credință să înaintăm în viața Bisericii, numai înăuntrul ei, nu în afara Bisericii, și atunci
vom aﬂa nectarul veșnic, vom dobândi apa ce izvorăște spre viața
veșnică. Și atunci vom simți această
plinătate a harului și atunci vom trăi

sﬁnțenia, căci fără aceasta nimeni
nu poate să-L vadă pe Domnul, așa
cum a spus Sfântul Apostol Pavel.
Întrebări venite din partea
ascultătorilor:
Cum poate creștinul zilelor
noastre să ajungă la discernământul duhovnicesc într-o lume tot mai
confuză?
Lumea poate să aducă confuzie,
dar atenția ﬁecărui creștin să trăiască viața Bisericii îl va conduce încet,
încet către dreapta socoteală, pentru acest lucru ﬁind absolut necesară prezența părintelui duhovnicesc.
ð
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Ați spus în cuvânt că zilele
sunt foarte grele. Tinerii nu au încredere în viitor. Puteți să ne recomandați un program pe care tinerii să-l urmeze pentru a descoperi
bucuria și frumusețea vieții?
Tinerii noștri trebuie să înțeleagă faptul că omul nu poate să stea
în picioare fără harul Duhului Sfânt.
Odată m-am dus la Sfântul Paisie și,
fără să mă aștept, mi-a pus o întrebare: „După părerea ta, cine este
omul care este împlinit?”. Și nu am
știut ce să-i răspund. Și mi-a răspuns tot el: „Omul împlinit, părinte,
este sfântul”. De aceea, cred că trebuie să le insuﬂăm tinerilor noștri că

cea mai mare valoare a omenirii
este sﬁnțenia. Sfântul Iustin Popovici spunea: „Ești învățător, să te faci
sfânt învățător, ești profesor, să te
faci sfânt profesor, ești gunoier, să
te faci sfânt gunoier, ești mecanic,
să te faci sfânt mecanic, ești zidar,
să te faci sfânt zidar, ﬁecare acolo
unde este trebuie să dobândească
cu orice preț sﬁnțenia. Și atunci viața lui prinde sens. Și atunci viața lui
are o comoară, de vreme ce se face
părtaș sfântului har”.
Am născut primul copil, dar a
supraviețuit doar 3 zile. Am reușit,
însă, să-l botezăm. Știu că a fost
voia Domnului, dar sunt multe zile

în care nu-mi găsesc un ritm de
viață și simt că lucrurile pe care le
fac nu au sens. Cum să-mi asum
pe deplin această voie a Domnului?
Fata mea, faptul că omul vine în
lume este o taină. Cum pleacă și
când pleacă este, de asemenea, o
taină. O fată a venit undeva în afara
Sfântului Munte și mi-a zis că a murit tatăl ei, în vârstă de 65 de ani, pe
care îl iubea foarte mult. Și în momentul în care au adus sicriul acasă
și urma să-l ducă la biserică, a luat o
icoană a Domnului Hristos și a
spart-o în fața tuturor, din cauza
faptului că Hristos i-a luat tatăl. După aceea și-a dat seama ce a făcut ð
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ð și s-a spovedit. Omul este veșnic.
Sfântul Porﬁrie Kavsokalivitul spunea foarte limpede că viața omenească nu se sfârșește, ci se continuă, moartea este doar o mutare.
Unei familii le-a murit copilul la 7
zile. L-au botezat Antipa, iar copilul
acesta se arătă fraților mai mari și le
spunea: „Astăzi ai rănit-o pe mama”
sau „Astăzi ai vorbit urât”. Acest copil care a plecat la câteva zile este
de-a dreapta tronului dumnezeiesc
și are grijă de familia sa. De aceea și
tu ai un mijlocitor în ceruri.
Vorbeați la început că sunt vremuri grele. Unii spun că se vor îndrepta aceste vremuri. Alții spun că
este un fel de repetiție pentru Apocalipsă. Alții spun că este un început al sfârșitului istoriei. Care este
punctul de vedere al sﬁnției voastre
față de toate aceste probleme? Ce
le recomandați creștinilor ortodocși

să facă în actualul context din
punct de vedere duhovnicesc?
Eu vreau să nu vă preocupați
prea mult de lucrurile acestea. În
loc să vă ocupați de Hristos, vă ocupați de antihrist. Trebuie să vă preocupe și să-L urmați pe Hristos. Și
Hristos ne va da puterea corespunzătoare în orice eveniment pe care îl
va îngădui să se întâmple. În Pateric
spune foarte frumos: să se lipească
cerul de pământ, monahul nu-și
pierde niciodată pacea sa! Și eu
spun: nu numai monahul nu își pierde pacea sa, dar și cel care trăiește
cu adevărat creștinește nu își
pierde niciodată pacea sa. Aceasta
spunem în ﬁecare zi la slujbă: „Pe
noi înșine și unii pe alții și toată viața
noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm”. Lucrul acesta trebuie trăit.
Cum ajungem la starea împărtășirii cu lacrimi?
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O să le cerem de la Dumnezeu.
Lucrul acesta este de la har. Dacă îl
dă, bine! Noi să ﬁm cu luare aminte
la rigoarea conștiinței noastre în
partea practică și la păzirea cu acribie a poruncilor. Omului duhovnicesc, ceea ce îi dă putere este păzirea poruncilor. Această păzire a poruncilor nu are nici caracter moral,
nici caracter juridic, ci caracter tămăduitor.
Mulțumim Înaltpreasﬁnțitului Teofan care ne-a dat binecuvântarea
de a face această sinaxă. Mă bucur
foarte mult că i-am întâlnit pe frații
români. Întotdeauna îi iubim, ne rugăm pentru ei și mereu cu smerenie
îi primim în mănăstirea noastră.
Încercăm pe cât putem să le dăruim
cuvântul duhovnicesc și îi rugăm ca
și ei să se roage pentru noi, așa încât toți împreună să mergem în Rai,
ca să ne bucurăm în veșnicie.

Slujiri arhiere[ti |

Vizitele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit
Teofan în parohii și mănăstiri
În perioada 1 iulie – 31 august, Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a
vizitat parohiile:
Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Nicolae Domnesc”
– Iași; „Sﬁnţii Teodori” – Iași (Protopopiatul Iași 1);
„Sfântul Proroc Daniel” – Valea Adâncă, com. Miroslava (Protopopiatul Iaşi 3); „Sfântul Haralambie” – Iași
(Protopopiatul Iași 1); „Sﬁnții Mucenici Serghie și Vah”
– Rădeni (Protopopiatul Târgu Neamț); „Nașterea Maicii Domnului” – Scobâlțeni (Protopopiatul Iași 3); Sfântul Nectarie – Iași (Protopopiatul Iași 1); „Duminica Tuturor Sﬁnților” – Pocreaca (Protopopiatul Iași 3); „Sfântul Iustin Martirul și Filosoful” – Valea Racului, com.
Cotnari (Protopopiatul Hârlău); „Sﬁnţii Împărați Con-

stantin și Elena” – Dumbrava, com. Lespezi (Protopopiatul Pașcani); „Sﬁnţii Împărați Constantin și Elena” –
– Dragova, com. Cândești (Protopopiatul Roznov);
În aceeaşi perioadă, Părintele Mitropolit Teofan a
vizitat mănăstirile:
Mănăstirea Frumoasa (judeţul Iași); Mănăstirea
Miclăuşeni (judeţul Iaşi); Mănăstirea Bârnova (judeţul
Iași); Mănăstirea Eșanca (județul Botoșani); Mănăstirea Coșula (județul Botoșani); Mănăstirea Crăiniceni
(județul Botoșani); Mănăstirea Popăuți (județul Botoșani), Mănăstirea Cozancea (județul Botoșani); Mănăstirea Bistrița (judeţul Neamţ); Mănăstirea Ceahlău
(județul Neamț); Mănăstirea Sihăstria (județul Neamț).

Trei ierarhi, la hramul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți
e data de 1 iulie, Biserica
Ortodoxă Română l-a
sărbătorit pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi. Cu acest
prilej, Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi şi-a sărbătorit, prin Liturghie
arhierească, hramul bisericii noi.
Sfânta Liturghie dedicată hramului
așezării monahale a fost săvârșită
de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei și locțiitor al
Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, înconjurat de alți doi ierarhi: PS
Părinte Andrei, Episcopul Covasnei
și Harghitei, și PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
Cuvântul de învățătură din cadrul Sﬁntei Liturghii a fost rostit de
Părintele Mitropolit Teofan: „Astăzi
se prăznuiește chipul cel minunat al
Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, mare rugător, desăvârșit isihast

P

Scurt istoric
ntre anii 1359-1365, primul domnitor al Moldovei, Bogdan I,
ctitoreşte, la Rădăuţi, Mănăstirea Bogdana, cu hramul „Sfântul
Ierarh Nicolae”. Când, prin voinţa domnească, mănăstirea a devenit catedrală episcopală, aici a slujit ca episcop Cuviosul Leontie din
Schitul Lavra. După ce şi-a împlinit îndatoririle de episcop, având o
vârstă înaintată, Cuviosul s-a retras la schit. Înainte de a-şi da obştescul
sfârşit, primeşte îngerescul chip al schimniciei, cu numele de schimonahul Leontie. După trecerea la cele veșnice, moaştele sale au fost mutate
la Rădăuţi. După multe întâmplări cumplite, o parte din sﬁntele moaşte
ale Cuviosului Leontie sunt aşezate din nou spre închinare şi cinstire în
biserica Mănăstirii Bogdana, iar noua biserică din incinta aşezământului
monahal îl are ca ocrotitor. Pentru viața deosebită și faptele sale minunate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul
sﬁnților, cu pomenire la 1 iulie. Sărbătorirea Sfântului Ierarh Leontie
prefaţează în mod simbolic și ziua de 2 iulie, dată în care Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt a trecut la Domnul. Sfântul
Ierarh Leontie l-a avut ca ucenic pe Sfântul Daniil Sihastru, duhovnicul
Voievodului Ştefan cel Mare.

Î

și jertfelnic arhiereu al Bisericii lui
Hristos. Viața sa are, așadar, aceste
două componente: slujirea poporu-

lui și rugăciunea în liniștea sihăstriei. Și nouă ni se cere, la fel ca în
viața Sfântului Leontie, să avem, pe ð
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ð de o parte, slujire – pentru că avem
multe datorii ﬁecare în locul nostru
rânduit de Dumnezeu – iar, pe de
altă parte, să mergem la lucruri mai
adânci și să găsim spații geograﬁce
și de timp pentru a părăsi, cel puțin
pentru câteva momente, lucrurile
de suprafață, cele superﬁciale, care
nu dau pâinea cea vie, pâinea cea
spre ﬁință și apa cea vie. Sﬁnții, așadar, sunt izvoare de inspirație pentru viața noastră. Viață de slujire

este viața pe care ne-o cere Sfântul
Ierarh Leontie, alături de viață de
rugăciune, duh de pocăință și
smerenie, adică dobândirea cugetului celui bun”.
La ﬁnal a adresat cuvânt de mulțumire arhimandritul Iustin Dragomir, starețul Mănăstirii Bogdana:
„Noi aducem cuvinte de mulțumire
Bunului Dumnezeu pentru această
zi frumoasă și binecuvântată. Cu
smerenie și cu umilință îngenun-

chem la racla cu sﬁntele moaște ale
Sfântului Ierarh Leontie în această
zi – cel care a fost păstor și slujitor în
această mănăstire – și ne rugăm
pentru ajutorul pe care l-am primit
anul acesta. Alături de Sfântul Ierarh Nicolae, alături de Sfântul Teodosie, Sfântul Ierarh Leontie ne este un mare ajutător, ajutor pe care
noi îl simțim în orice moment”.

Hram la Mănăstirea Putna
storica vatră monahală de la
Putna și-a sărbătorit, în ziua
de 2 iulie 2020, ctitorul și ocrotitorul, pe Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare. La sărbătoare au fost prezenți trei ierarhi: IPS Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și
locțiitor al Arhiepiscopului Sucevei
și Rădăuților, PS Părinte Andrei,
Episcopul Covasnei și Harghitei, și
PS Părinte Damaschin Dorneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După Sfânta

I

Liturghie a avut loc un recital de
poezie și cântece patriotice.
După citirea Evangheliei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rostit
cuvântul de învățătură, în care a
evidențiat câteva aspecte care au
caracterizat viața Sfântului Voievod
Ștefan cel Mare: „O privire atentă,
scrutătoare și duhovnicească asupra vieții Sfântului Ștefan arată că
nu a avut ceva mai de preț în viață
decât Ușa numită Domnul Hristos.
Înainte și după luptă, postea, spune
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cronicarul, pentru a aduce cinstire
Domnului Hristos. Avea duhovnic
pe Sfântul Daniil, avea drept prim
sfătuitor pe Mitropolitul Moldovei
Teoctist. A zidit atâtea ctitorii în țară,
în Ardeal sau în Muntele Athos,
toate în numele Domnului Hristos.
Avea cinstire multă la Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe. Glasul măritului Voievod Ștefan a fost auzit, ascultat, iubit, temut și urmat în același
timp. Românii din Moldova timpului
său s-au regăsit în glasul măritului ð

Slujiri arhiere[ti |
ð Ștefan; unde răsuna glasul lui, acolo
se aﬂa oșteanul cel mai de frunte, răzeșul cel mai harnic, boierul cel mai
credincios, preotul cel adevărat”.
Despre virtuțile Sfântului Ștefan
cel Mare a vorbit la ﬁnalul Liturghiei
și Părintele Episcop Andrei al Covasnei și Harghitei: „Una dintre marile virtuți pe care binecredinciosul
Voievod le-a avut a fost credința puternică în Dumnezeu. A avut o credință puternică, a avut o credință
care și-a manifestat-o rânduind atâtea locașuri sﬁnte și, mai mult, o
episcopie: Episcopia de la Vad, în
județul Cluj. Credința voievodului a
fost atât de puternică, încât până și
păcatele lui și le-a așezat în fața lui
Dumnezeu și cu umilință și cu credință multă se ruga pentru iertarea
lor. Încă o virtute a Sfântului Ștefan

a fost iubirea. Iubirea lui a fost
Moldova. Fiecare dintre noi are pe
pământ o cruce de purtat. Crucea
dreptcredinciosului Voievod a fost
iubirea lui: Țara Moldovei. Pentru că
s-a înzestrat cu nădejdea, nu a deznădăjduit niciodată”.
Sărbătoarea de anul acesta a
fost marcată de faptul că pentru prima dată de la canonizarea Sfântului
Ștefan cel Mare (1992) slujba de
hram a fost oﬁciată la Putna în lipsa
celui care a întocmit-o, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților,
după cum a subliniat la ﬁnalul Sﬁntei Liturghii Părintele stareț Melchisedec Velnic. A lipsit și tradiționala
paradă militară organizată în ﬁecare
an pe 2 iulie, din 1996. Totuși, depunerea de coroane din partea oﬁcialităților la mormântul Sfântului Ște-

fan și momentele artistice nu au lipsit nici anul acesta. Membrii Grupului vocal-tradițional „Ai lui Ștefan,
noi oșteni” de la Liceul Tehnologic
„Ion Nistor” - Vicovu de Sus au interpretat diferite cântări și poezii patriotice.
Cuvântul de ﬁnal a aparținut starețului mănăstirii, Părintele arhimandrit Melchisedec Velnic: „Chiar
dacă în această zi suntem departe
poate unii de alții, avem nădejdea,
avem credința că Ștefan, cel care
apăra neamul și țara și a intrat în inima poporului, se va îngriji de acest
popor. Vedem că evlavia și cinstirea
pe care le avem către Sfântul Ștefan
ne unesc suﬂetește oriunde ne-am
aﬂa și bariere între noi nu sunt. Ștefan ne unește pentru că este un reper, un model pentru noi toți”.

www.mmb.ro | 17

| Slujiri arhiere[ti

Sﬁnțire de biserică la Valea Racului
n ziua de 5 iulie, ce a marcat
Duminca a IV-a după Rusalii,
numită și Duminica vindecării
slugii sutașului, Părintele Mitropolit
Teofan a oﬁciat, de la primele ore
ale dimineții, slujba de târnosire a
bisericii Parohiei Valea Racului, comuna Cotnari, județul Iași.
Locașul de cult, pus sub ocrotirea Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, a fost binecuvântat prin stropirea cu apă sﬁnţită şi prin ungerea
zidurilor cu Sfântul şi Marele Mir, iar
Sfânta Masă a fost pecetluită și împodobită cu veșminte, conform rânduielilor. După slujba de sﬁnțire, cei
prezenți au primit binecuvântarea
de a se închina în Sfântul Altar.
Totodată, credincioșii s-au rugat
la Sfânta Liturghie arhierească
săvârșită în aer liber, pe un podium
special amenajat în curtea bisericii.
Alături de chiriarh și de Părintele Ionuț Ungureanu, parohul comunității
din Valea Racului, au mai slujit Părintele arhim. Hrisostom Rădășanu,
consilier educațional al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Victor Pâslaru,
protopop de Hârlău, Părintele arhim. Vichentie Amariei, starețul
Mănăstirii Secu din Neamț, și Părintele arhim. Gavriil Alexa, starețul
Mănăstirii Sângeap-Basaraba.

Î

În cuvântul de învățătură, IPS
Mitropolit Teofan a arătat că omul –
rob al lui Dumnezeu este un om cu
adevărat liber: „Adevăratul creștin
este un om al rugăciunii. Rugăciunea, iubirea, smerenia și credința,
acestea sunt cele patru lucruri spre
care ar trebui să tindem mult mai
mult decât pentru bani, pentru
funcții, chiar și pentru sănătatea trupească, deși în aceste vremuri și
sănătatea trupească este atât de
necesară. Iubirea, rugăciunea, credința și smerenia sunt cele patru
realități duhovnicești care îi oferă
omului alte două lucruri, fără de
care nu se poate numi pe sine om
adevărat: libertatea și cunoașterea.

Cel care este rob al lui Dumnezeu
este cel mai liber om. Cele patru
virtuți sunt cele care îl ajută pe om
să dobândească taina cunoașterii
lui Dumnezeu, cunoașterea propriei
vieți, cunoașterea sensului evenimentelor care au loc în lume”.
La momentul rânduit din Sfânta
Liturghie, diaconul Andrei Carcea a
fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfânta Treime” Cilibiu, Protopopiatul Iași II, județul Iași.
Spre ﬁnalul slujbei, pentru jertfa
și strădania de care a dat dovadă,
Părintele paroh Ionuț Ungureanu a
fost hirotesit de Părintele Mitropolit
întru iconom stavrofor, primind brâul roșu, bedernița și crucea pectorală. De asemenea, susținătorii parohiei au primit din partea ierarhului
distincții de vrednicie.

O nouă casă socială pentru comunitatea parohială din
Dumbrava
redincioșii din Dumbrava, dar și din zona municipiului Pașcani, au
luat parte duminică după-amiază, 5
iulie 2020, la slujba de sﬁnțire a casei sociale „Sfântul Ierarh Nicolae”.

C

Tot cu acest prilej, Părintele
Mitropolit a binecuvântat și noua
clopotniță a parohiei.
În cuvântul de învățătură, chiriarhul le-a vorbit celor de față despre viața parohiei: „În spațiile biseri-

18 | iulie-august | Candela Moldovei | an XXVIII, nr. 7-8

cii se desfășoară viața familiei parohiale. A te ruga în biserică, în cimitir,
la paraclis, auzind clopotul, participând la un parastas sau la o întâlnire, toate aceste lucrări arată apartenența la parohie. Apartenența la ð

Slujiri arhiere[ti |
ð parohie, precum și apartenența la
familia proprie le putem numi ca doi
stâlpi de rezistență”, a arătat Înaltpreasﬁnţia Sa.
Pentru munca depusă la ridicarea ansamblului parohial, Părintele Nicu Toia a primit distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh
Dosoftei”. De asemenea, credincioșii care au sprijinit lucrările parohiei
au primit distincții de vrednicie.

Biserica din Dragova – Neamț a fost sﬁnțită
n Duminica a V-a după Rusalii, 12 iulie 2020, biserica Parohiei „Sﬁnții Împărați Constantin și Elena” din localitatea Dragova,
comuna Cândești, județul Neamț, a
îmbrăcat veșminte de sărbătoare.
Lăcașul de cult al comunității nemțene a fost târnosit de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei. După oﬁcie-

Î

rea slujbei de sﬁnțire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea bisericii, iar
cei prezenți au aşteptat la rând pentru a se închina în noul lăcaș.
Alături de chiriarh au mai slujit
Părintele Bogdan Frăsilă, protopop
de Roznov, Părintele Constantin
Năclad de la Paraclisul mitropolitan
„Sfântul Nicolae – Domnesc” Iași,

Părintele paroh Iosif Buruiană, dar și
preoții din împrejurimile orașului
Roznov.
În cuvântul de învățătură de după citirea Sﬁntei Evanghelii, IPS
Teofan a aﬁrmat că omul care
trăiește în post și rugăciune îl poate
izgoni pe cel rău din viața personală: „Dreptatea lui Dumnezeu se
arată întru prezența luminii și, de
multe ori, dreptatea oamenilor în
prezența întunericului. Un părinte al
Bisericii din vremea noastră, Sfântul
Nicolae din Serbia, mărturisea că
prin omul păcătos cântă, ca printr-un ﬂuier, puterea întunericului. Omul păcătos este cel prin care puterea întunericului își împlinește rolul
ei de ﬁară care așteaptă să sfâșie pe
cel de lângă el. Puterea întunericului nu poate ﬁ alungată decât prin
venirea și acceptarea lui Hristos în
viața noastră, căci unde este Hristos
nu mai poate ﬁ întuneric, și unde nu
este Hristos Domnul este păcatul
dătător și creator de întuneric.
Mântuitorul ne spune că doar prin
rugăciune și prin post putem alunga
puterea diavolului din viața noastră.
Omul, prin rugăciune și prin post, ð
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ð alungă din viața lui și din viața familiei lui puterea întunericului, iar
dumnezeieștii părinți spun că postul și rugăciunea trebuie să ﬁe
arătate în trei chipuri: în smerenie, în

pocăință și în dragoste, căci unde
se aﬂă smerenia, pocăința și dragostea, diavolul nu intră”.
Pentru efortul depus la ridicarea
noului lăcaș, Părintele Iosif Buruiană

a fost hirotesit iconom stavrofor. De
asemenea, ctitorii au primit din
partea Părintelui Mitropolit distincții
de vrednicie.

Binecuvântare arhierească în Parohia Vânători – Gorbăneşti
iserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi casa
socială din Parohia Vânători – Gorbăneşti, Protopopiatul Botoşani, judeţul Botoşani, au fost sﬁnţite sâmbătă, 19 iulie 2020, de către
Preasﬁnţitul Părinte Calinic Botoşă-

B

neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de
preoţi şi diaconi.
Cu acest prilej, Preasﬁnţia Sa i-a
felicitat pe ctitorii bisericii şi aşezământului social, dar şi pentru că oamenii din acest sat au păstrat

dreapta credinţă. În acelaşi timp,
ierarhul i-a îndemnat pe credincioşi
să-L poarte pe Mântuitorul Hristos
în adâncul ﬁinţelor lor pentru a ﬁ
luminoşi, cu perspective în veşnicie.
După cum a menţionat Părintele paroh Andrei Paul Verniceanu, biserica din Vânători a suferit mai multe
reparaţii de-a lungul timpului. Între
anii 2008-2017, în timpul Preotului
Cristian Buhaciuc, locaşul de închinăciune a fost supus unor ample lucrări de reconsolidare. În acelaşi
timp, s-a montat o catapeteasmă
sculptată. Între anii 2018-2020, s-a
ridicat un centru social şi o cameră
funerară, prin efortul consistent al
domnului Sergiu Melinte, sprijinit
de Consiliul local al comunei Gorbăneşti. De asemenea, la toate
lucrările au contribuit şi enoriaşii
din parohie.

Părintele Mitropolit Teofan a slujit la Mănăstirea Miclăușeni
bștea Mănăstirii Miclăușeni din județul Iași l-a
avut în mijlocul ei, în ziua de pomenire a Sfântului Ilie Tesviteanul, pe Părintele Mitropolit Teofan, care a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din curtea așezământului monahal. Cu acest prilej, Centrul social-cultural „Sfântul
Ilie” din cadrul ansamblului mănăstirii și-a cinstit ocrotitorul spiritual.

O

Scurt istoric
Centrul social-cultural „Sfântul Ilie” face parte din ansamblul
Mănăstirii Miclăușeni și este așezat pe o veche moșie boierească a familiei Sturza, care a stăpânit acest pământ timp de cinci generații.
Denumirea de Miclăușeni provine de la numele vornicului Miclăuș, boier
ce primește aceste pământuri între anii 1410-1416 de la domnitorul
Alexandru cel Bun. O nouă etapă în istoria moșiei Miclăușeni începe în
1699, atunci când frații Ioan și Sandu Sturza intră în posesia ei.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
chiriarhul a aﬁrmat că omul care are
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dragoste Îl cunoaște pe Dumnezeu:
„Omul nu Îl poate cunoaște pe

Slujiri arhiere[ti |
ð Dumnezeu decât în tainița inimii
sale, în adiere de vânt lin de seară.
Mărturisitorii acestei experiențe
spun că adierea de vânt lin, în care
Își face prezența Dumnezeu, cuprinde în sine dragostea cea dumnezeiască, smerenia cea desăvârșită și isihia sau liniștea inimii și a
trupului. În dragostea dumnezeiască Se arată Dumnezeu pentru că
Dumnezeu este dragoste, iar pentru
noi, oamenii, trebuie să se așeze
dragostea cea dumnezeiască pe
care paginile cele binecuvântate
ale Filocaliei o prezintă astfel: din
smerenie și simplitate se zămislește
dragostea. Ea se naște apoi prin
credința cea dreaptă în duh de liniș-

tire. Ea crește adăpându-se cu neprihănirea, este hrănită cu rugăciu-

nea neîncetată și ajunge desăvârșită în taina unirii cu Dumnezeu”.

Sﬁnțirea bisericii din cimitirul localității Valea Adâncă
n Duminica a VIII-a după Rusalii, 2 august 2020, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a
târnosit biserica noului cimitir din
Valea Adâncă, comuna Miroslava,
județul Iași. Tot cu acest prilej, chiriarhul a binecuvântat și noul complex funerar din localitate.
După stropirea pereților de lemn
cu apă sﬁnţită şi ungerea lor cu Sfântul şi Marele Mir, ierarhul a binecuvântat şi pecetluit Sfânta Masă, a
sﬁnțit icoanele din interiorul lăcașului și catapeteasma. În continuare,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a
săvârşit Sfânta Liturghie pe un
podium amenajat în curtea bisericii,
nu înainte de a le citi credincioșilor
de față rugăciunea cea mare de dezlegare. La ﬁnal, Părintele Mitropolit
a binecuvântat noua casă mortuară
și troița din fața sﬁntei biserici.

Î

În cadrul cuvântului de învățătură, IPS Teofan le-a oferit celor
prezenți câteva îndemnuri cu privire
la modul în care trebuie să ținem
Postul Adormirii Maicii Domnului: „Această perioadă este binecuvântată pentru a medita în primul

rând la Taina Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu. A medita la taina
smereniei, căci nu a existat, nu există și nu va ﬁ o ﬁință umană mai măreață și mai smerită precum Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
Smerenia este taina puterii celei ð
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ð adevărate, căci aceasta este puterea care îl poate converti pe celălalt,
iar, în lumea noastră plină de ambiții
și de orgolii nemăsurate, avem nevoie de taina smereniei ca de aer,
singura care mai poate să atingă suﬂetul omului împietrit. Postul acesta
este timp binecuvântat la ceea ce

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a spus la nunta din Cana Galileii: faceţi orice vă va spune
El. Trăim vremuri nu tocmai ușoare,
oamenii din diferite straturi ale societății ne spun ce avem de făcut.
Într-o lume în care primim atâtea îndemnuri, atâtea sfaturi, parcă nu

mai știi pe cine să urmezi, dar Maica
Domnului ne spune «Faceţi orice vă
va spune El», adică să urmăm cuvântul Domnului Hristos și cuvântul
Domnului îl aﬂăm în Dumnezeiasca
Scriptură, în învățătura Bisericii și în
glasul conștiinței ﬁecăruia”.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, sărbătorit la el acasă
iercuri, 5 august 2020,
de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob de la
Neamț, sătenii din Crăiniceni, comuna Horodiștea, cel mai nordic
punct teritorial al României și satul
natal al cuviosului, s-au rugat la
Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la
mănăstirea pusă sub ocrotirea sfântului, ce se aﬂă în vecinătatea Casei
memoriale unde a viețuit Cuviosul
Ioan în anii copilăriei.
Ierarhul a slujit pe un podium
special amenajat în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan Iacob”. Alături de
chiriarh au mai slujit Părintele arhimandrit Ioan Harpa, exarh de
Botoșani, dar și Părintele arhimandrit Teodosie Pleșca, starețul Mă-

M

năstirii Zosin, Părintele Costică Pînzariu, protopop de Darabani, dar și
Părintele Constantin Muha, directorul Seminarului Teologic Dorohoi.
În predica sa, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vorbit despre
virtuțile Sfântului Ioan Iacob care
pot ﬁ preluate și de noi: „Sfântul
Apostol Pavel mărturisește trei realități: lucrul credinței, osteneala iubirii și stăruința nădejdii oamenilor
în Hristos Iisus, Domnul nostru. Viața Sfântului Ioan Iacob o putem înțelege prin intermediul acestor trei
mari realități care deﬁnesc viața
creștinului celui adevărat. Viața
Sfântului Ioan a fost lucrul credinței
în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu a fost dobândită în acest loc, din
tot ceea ce părinții, bunicii, vecinii lui
arătau ca legătură a omului cu
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Dumnezeu, legătură simplă, curată,
adâncă, adevărată. Credința în
Dumnezeu l-a ajutat din tinerețe să
se îndrepte spre obștea Mănăstirii
Neamț. Credința în Dumnezeu i-a
purtat pașii spre Țara Sfântă, spre
Ierusalim, Mănăstirea „Sfântul Sava”
și Hozeva. Credința în Dumnezeu i-a
dat tărie să parcurgă în puțini ani
trepte de înălțare și adâncime duhovnicească, cum rar se întâmplă în
viața noastră. Totodată, iubirea i-a
înﬂăcărat dorul său după mântuire,
dorul său după Dumnezeu”.
La ﬁnal, după rostirea cuvintelor
de mulțumire, stavrofora Mariami
Tunza a fost instalată ca stareță a
așezământului monahal de la Crăiniceni.

Slujiri arhiere[ti |

Praznicul Schimbării la Față a Domnului Hristos la mănăstirea
de pe Muntele Ceahlău
elerini din regiunea Moldovei și din întreaga țară
au urcat și anul acesta de
6 august pe Muntele Ceahlău pentru a participa la praznicul Schimbării la Față a Domnului Hristos, hramul așezământului monahal aﬂat la
cota 1800. Ca în ﬁecare an, devenind deja o tradiție, Sfânta Liturghie
a fost săvârșită de Înaltpreasﬁnțitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. O parte dintre credincioşi au ajuns la mănăstirea de
pe Ceahlău încă de seara, participând şi la slujba Privegherii.
După citirea textului Sﬁntei
Evanghelii, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei a arătat cât de importantă
este împărtășirea cu Sﬁntele Taine
în relația noastră cu Dumnezeu:
„Noi am urcat astăzi pentru a participa la Dumnezeiasca Liturghie pentru că simțim că, fără prezența Duhului Sfânt în viața noastră, rătăcim
pe căi greșite. Cum putem împlini,
după măsura deschiderii noastre
față de Dumnezeu, taina Schimbării
la Față în viața noastră, a oamenilor
obișnuiți? Cum putem concepe
viața noastră ca o urcare continuă,
neîntreruptă sau întreruptă prin
căderi, dar reluată prin pocăință, o

P

urcare permanentă pe Muntele Tabor? Multe sunt căile precum potecile acestui munte care duc până
aici. Urcarea noastră pe Tabor
înseamnă împărtășirea cu Trupul și
Sângele Domnului Hristos. Prezența noastră la Dumnezeiasca Liturghie dacă nu este împlinită, începută, încheiată, adâncită și înălțată
prin împărtășirea cu Sﬁntele Taine,
este ca și cum am ﬁ urcat până la
mijlocul muntelui. Ne bucurăm de
Liturghia Cuvântului, dar ca să urci
pe Tabor este nevoie să te împărtășești cu Trupul și Sângele lui
Hristos”.
La ﬁnal, Părintele protosinghel
Casian Florea a adăugat un cuvânt

de mulțumire tuturor pelerinilor,
care se adună an de an și participă
la hramul mănăstirii.
Având hramurile „Schimbarea la
Față a Mântuitorului” și „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și
Sfânt”, Mănăstirea Ceahlău este situată la cota 1800, ﬁind unul din lăcașurile monahale de la cele mai
mari altitudini din țară. Praznicul
Schimbării la Față face în mod tradițional legătura între sărbătorile
dedicate Sfântului Ioan Iacob de la
Neamț și Sﬁntei Teodora de la Sihla, ﬁind un prilej de pelerinaj la mănăstirile nemțene pentru numeroși
credincioși.

Cinstirea Sﬁntei Teodora la Mănăstirea Sihăstria
ea de-a treia zi din triada Sﬁnților Nemțeni
s-a încheiat vineri, 7 august 2020, cu cinstirea Sﬁntei Cuvioase Teodora de la Sihla. Ultima
zi din această perioadă binecuvântată a fost celebrată la Mănăstirea

C

Sihăstria, cu oﬁcierea Sﬁntei Liturghii de către Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei. Alături de ierarh au
mai slujit Părintele arhim. Ioan
Harpa, exarh de Botoșani, Părintele arhim. Benedict Sauciuc, sta-

rețul Mănăstirii Neamț, Părintele
arhim. Vichentie Amariei, starețul
Mănăstirii Secu, Părintele arhim.
Ciprian Grădinaru de la Paraclisul
Catedralei Naționale, Părintele
prof. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași,
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ð Părintele prof. Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, Părintele protopop Nicolae Axentioi și Părintele
arhim. Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria.
În cadrul cuvântului de învățătură, IPS Teofan a arătat că Sfânta
Euharistie devine o mângâiere
pentru cei care primesc Sﬁntele
Taine: „Mângâierea Duhului Sfânt
se arată în multe feluri, și aș dori să
mă refer pe scurt la șase modalități
de a ﬁ adumbriți de mângâierea
Duhului Sfânt: mângâierea care
vine din Euharistie, mângâierea
care vine din Scripturi, mângâierea
care vine din viața autentică în
mănăstire și în parohie, mângâierea care vine din rostirea cât mai
deasă a numelui lui Iisus, mângâierea care vine din propria familie
și mângâierea care vine din clipe
de singurătate spre care se cuvine
să alergăm cu nesaț. În ultima parte a rugăciunilor pregătitoare pentru Sfânta Împărtășanie, credinciosul se roagă zicând: «învrednicește-mă pe mine, Doamne, a mă sătura de desfătarea care este întru

Tine». Există o mângâiere pe care
mulți creștini o simt apropiindu-se
de Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie”.
Bucuria obştii monahale de la
Sihăstria a fost prilejuită de încă
două evenimente importante: Părintele ierodiacon Ioan Coșeru, nevoitor al așezământului nemțean, a
fost hirotonit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru ieromonah,
iar Părintele ieromonah Grigore
Beraru, secretarul mănăstirii, a fost
hirotesit duhovnic. Apoi clericii au
săvârșit o slujbă de pomenire la
mormintele marilor duhovnici din
cimitirul mănăstirii: părinții Cleopa
Ilie, Paisie Olaru, Ioanichie Bălan și

Victorin Oanele.
La ﬁnal, Părintele stareț Arsenie Popa a adresat un scurt cuvânt
de mulțumire, dăruind totodată
chiriarhului o icoană cu Sfânta Teodora: „Se cuvine să Îi mulțumim
lui Dumnezeu pentru această zi
minunată, de prăznuire a Sﬁntei
noastre Teodora de la Sihla, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaș. Pentru
noi, monahii, Sfânta Teodora este
un model de dăruire, de dragoste
desăvârșită. Sfânta ne aminteșe
mereu cât de mult trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu și că trebuie să
avem această lepădare de sine,
această lepădare de tot ce este
pământesc”.

Un nou centru parohial la Rădeni-Neamț
naltpreasﬁnţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei a săvârşit în ziua de
9 august Sfânta Liturghie și slujba de
sﬁnțire a noului complex parohial al
Bisericii „Sﬁnții Serghie și Vah” –
Rădeni, comuna Păstrăveni, județul
Neamț, moment ce a însemnat o încununare a eforturilor depuse de
Pr. paroh Andrei George Stan, oﬁcialitățile locale și enoriași.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
Părintele Mitropolit a arătat că in-

Î

diferent de încercările vieții, Dumnezeu este alături de ﬁecare: „Viața
noastră este asemănată cu o călătorie pe mare, iar marea, nespus de
frumoasă și de întinsă, uneori devine agitată. Viața omului este frumoasă, dar adesea trecem prin
foarte multe ispite. În poﬁda lipsei
noastre de credință statornică, văzând că valurile ne cuprind, mai avem putere să strigăm: «Doamne,
scapă-mă!», cum face orice creștin
când simte că nimic și nimeni nu îl
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mai poate ajuta. Strigă, totuși, la
Dumnezeu și uneori o face din toată
adâncimea ﬁinței sale, iar Dumnezeu nu îl lasă pe omul care se
afundă în întunericul vieții. Îl apucă
de mână, îl ceartă, dar îl ridică la suprafață, iar apoi viața lui se liniștește.
Domnul l-a apucat puternic cu mâna Sa pe Sfântul Apostol Petru, care
se afunda în valuri, l-a ridicat la suprafață, au urcat amândoi în corabie
și agitația mării a fost depășită”.
După Sfânta Liturghie a fost să- ð

Slujiri arhiere[ti |
ð vârșită slujba de sﬁnțire a complexului parohial nou construit. Totodată
au fost oferite distincții de vrednicie
tuturor celor care s-au implicat în
lucrările de ridicare și înfrumusețare
ale centrului parohial. De asemenea,
Preotul paroh Andrei George Stan a
primit din partea Înaltpreasﬁnțitului
Părinte Teofan, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate preoțească, cea mai înaltă
distincție a Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei, „Crucea Moldavă”.

Slujire arhierească la Mănăstirea Cozancea
e sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului, Înaltpreasﬁnțitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a aﬂat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Cozancea din
județul Botoșani. Cu această ocazie,
chiriarhul a târnosit altarul de vară
din curtea ansamblului monahal,
așezământul ﬁind pus sub ocrotirea
Sfântului Gheorghe Pelerinul. Din
sobor au mai făcut parte Părintele
arhim. Ioan Harpa, exarh de Botoșani, precum și Părintele protos.
Cleopa Străchinariu, starețul Mănăstirii Cozancea.
În cadrul cuvântului de învățătură, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a arătat că Maica Domnului
este întotdeauna prezentă în viața
credinciosului: „După Învierea și
Înălțarea Domnului la cer, a trecut o
perioadă de timp până când Maica
Domnului a fost chemată de Hristos
Dumnezeu, iar această chemare o
prăznuim noi astăzi: Adormirea
Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu. Sﬁnții Apostoli, în chip minunat,
au fost aduși din toate colțurile lumii

D

Scurt istoric
Prima construcţie din lemn s-a făcut în 1656, de către 3 cazaci pustnici, care s-au stabilit aici. În anul 1684, paharnicul Constantin Balş
construieşte o biserică din lemn, iar în 1732 Vasile Balş, din neamul
Coştiugineştilor, ridică pe valea Cozancei biserica de piatră în timpul
Mitropolitului Grigore. În 1953 este transformat în schit de maici având
ca preot duhovnic pe Ioanichie Radovici până în 1960, când
așezământul se închide ca urmare a decretului 410/1959. În 1983, protosinghelul Elisei Florea a reușit să redeschidă Schitul Cozancea, cu sprijinul Mitropolitului Iustin. Din anul 1990, schitul devine mănăstire cu
obşte de călugări.
ca să se închine Maicii Domnului, iar
după câteva zile, Sfântul Apostol
Toma, întârziat ﬁind prin pronie
dumnezeiască, a venit, pentru el deschizându-se mormântul, dar trupul
Preasﬁntei Fecioare nu era acolo,
arătându-se prin aceasta că Maica
Domnului a fost luată la Cer cu trupul de către Hristos Domnul. Troparul de astăzi rostește și cuprinde
minunat taina sărbătorii: «Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire
lumea nu ai părăsit». Când pleacă
cineva la Cer, noi spunem că ne-a
părăsit. Maica Domnului, plecând la
Cer, nu ne-a părăsit. Ea este înțelea-

să și cinstită ca o prezență permanentă, în tot timpul și în tot locul, care
ocrotește cu sfântul său acoperământ pe toți cei care vin la dânsa”.
În cadrul Sﬁntei Liturghii, diaconul Neculai Grigoraș a fost hirotonit preot de IPS Teofan pe seama
Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”
Sadoveni, Protopopiatul Săveni, județul Botoșani. La ﬁnalul slujbei,
Părintele stareț Cleopa Străchinariu
și familia Gheorghe și Laura Pașniciuc au primit din partea Părintelui
Mitropolit distincția „Sfântul Ierarh
Dosoftei”.
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Biserica Parohiei Pocreaca, veche de
peste 160 de ani, a fost resﬁnțită
i de importanță istorică
pentru locuitorii din satul
Pocreaca, comuna Schitu
Duca, județul Iași, unde, în Duminica
a X-a după Rusalii, 16 august 2020,
Înaltpreasﬁnțitul Părinte Mitropolit
Teofan a resﬁnțit vechea biserică
monument istoric cu hramul „Duminica Tuturor Sﬁnților”, în urma ﬁnalizării unui amplu proces de restaurare. După ce au fost binecuvântate
zidurile și Sfânta Masă cu apă sﬁnțită
și Sfântul Mir, chiriarhul a sﬁnțit și
noua casă socială aﬂată în proximitatea sfântului lăcaș, urmate de
săvârșirea Sﬁntei Liturghii. Alături de
Părintele Mitropolit au mai slujit
Părintele vicar administrativ Marian
Timofte, Părintele consilier administrativ Andrei Atudori, Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilierul
Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, Părinții protopopi Toma
Gradinaciuc și Marius Daniel Proﬁr,
dar și clerici din vecinătatea parohiei.
După citirea Sﬁntei Evanghelii,
Înaltpreasﬁnția sa le-a vorbit celor
prezenți despre cum trebuie să ne
vindecăm de bolile suﬂetești, conform învățăturii Mântuitorului: „Domnul Hristos, vindecând pe cineva
bolnav, a fost întrebat de ce noi, oamenii obișnuiți, nu putem să-l vindecăm. Atunci Domnul a spus că,
pentru această vindecare, este nevoie de odihnă. Când ești odihnit,
ești tămăduit, vindecat. Domnul
Hristos ne spune în Sfânta Evanghelie că avem nevoie de trei lucruri
pentru a ne vindeca, pentru a ne
odihni, pentru a ne cunoaște drumul: avem nevoie de credință, post
și rugăciune. Dacă ați avea credință
cât un grăunte de muștar, ați putea

Z

muta și munții, munții îngrijorării,
munții stresului, munții superﬁcialității. Postul înseamnă a ține cont de
nevoile tale trupești și nimic mai
mult, dar să încercăm să postim puțin și cu ochii noștri. Să avem postul
picioarelor, să nu mergem unde nu
trebuie. Să avem postul mâinilor, să
nu facem ceea ce nu trebuie. Să
avem postul urechilor, să nu credem întotdeauna ceea ce auzim,
după cum spunea Părintele Paisie,
adică să ﬁm selectivi în tot ceea ce
auzim. Rugăciunea este ca aerul; ea
nu înseamnă doar a sta în genunchi
și a citi din Ceaslov, ci înseamnă a
avea gândul la Dumnezeu”.
În cadrul slujbei, diaconul Marius Emanuel Sandu a fost hirotonit
preot pe seama Parohiei „Sfântul
Dimitrie” Călugăreni, Protopopiatul
Ceahlău, județul Neamț. Pentru meritele deosebite avute în administrația bisericească, dar și în parohie,
Părintele protopop Mihail Roșu a
primit cea mai înaltă distincție a
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
„Crucea Moldavă”. De asemenea,
domnii Liviu Titianu și Florin Iordache au primit „Crucea Moldavă”
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Scurt istoric
Localitatea Pocreaca este
un sat vechi răzășesc, aﬂat în
comuna Schitu Duca din județul
Iași. Numele satului este dat de
Voievodul Ștefan cel Mare și
Sfânt, conform unei legende
păstrate cu sﬁnțenie de bătrânii
satului. Lucrările la acest sfânt
lăcaș au început în 1850 și s-au
terminat în 1857, ﬁind sﬁnțit de
Episcopul Meletie Istrati al Hușilor. Lucrările de restaurare au
început la data de 4 iunie 2018 și
au fost ﬁnalizate în data de 9
aprilie 2020. Biserica cu hramurile „Duminica Tuturor Sﬁnților”
și „Sfântul Ierarh Nicolae” din
Pocreaca este cuprinsă în lista
monumentelor istorice.
pentru mireni, iar domnii Liviu Bulgaru, Mihai Mihalache și doamna
Diana Hromei au primit din partea
Părintelui Mitropolit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Ministrul Mediului, Costel Alexe, dar și
președintele Consiliului Județean
Iași, Maricel Popa, au primit din
partea ierarhului o Sfântă Scriptură,
iar ctitorii și susținătorii comunității
parohiale au fost răsplătiți cu distincții de vrednicie.

Documente |

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 21 iulie 2020
n ziua de marți, 21 iulie 2020,
în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşu-

Î

rat şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În urma propunerilor înaintate
de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei întrunit pe

11 iulie 2020, Sfântul Sinod l-a ales
prin vot secret pe Preasﬁnțitul Părinte Calinic Botoșăneanul cu 30 de
voturi din 46 de voturi valid exprimate.

Alte hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
t La solicitarea Episcopiei Devei
și Hunedoarei a fost aprobată înﬁințarea unui post de arhiereu vicar.
t A fost aprobată înscrierea în
calendarul bisericesc pentru anul
2021, în secțiunea „Zile și date importante”, a Duminicii Mironosițelor (a treia Duminică după Paști)
ca Duminica Femeilor creștine și
Duminica Familiei Creștine în apropierea zilei de 15 mai.
t A fost apreciată declararea de
către Parlamentul României a zilei
de 16 august ca Ziua Națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor.
t A fost aprobată înscrierea în
calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sﬁntei Xenia din Petersburg
(24 ianuarie).
t Au fost aprobate mai multe
texte liturgice: Acatistul și Paraclisul
Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea”; Acatistul și Paraclisul Maicii
Domnului „Potirul nesecat”; Acatistul Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Acatistul Maicii
Domnului – îndrumătoarea și ocrotitoarea copiilor; Acatistul și Paraclisul Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (12 iulie); Acatistul Sﬁnților Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (18 ianuarie), precum și includerea acestor texte în cărțile de cult
ale Bisericii Ortodoxe Române.

t A fost aprobat Regulamentul
pentru organizarea și funcționarea
Vicariatului Ortodox Ucrainean din
Biserica Ortodoxă Română.

Sfântul Sinod a luat act de:
– răspunsurile întâistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe autocefale adresate Patriarhului României referitoare la modalitatea de împărtășire a credincioșilor în cadrul Sﬁntei
Liturghii în contextul pandemiei cu
noul coronavirus. Toate Bisericile
Ortodoxe autocefale rămân ﬁdele
tradiției liturgice ortodoxe de împărtășire a credincioșilor dintr-un singur Potir sﬁnțit și cu o singură linguriță sﬁnțită;
– contribuția Patriarhiei Române
la sprijinirea persoanelor afectate
de pandemia COVID-19 pe perioada stării de urgență. Ajutorul
cuantiﬁcabil ﬁnanciar oferit de
Biserica Ortodoxă Română a fost de
20.896.872 lei;
– donarea a 4617 tablete și a altor dispozitive electronice oferite
elevilor şi cadrelor didactice la solicitarea Ministerului Educației și
Cercetării;
– aprobarea noului Statut pentru
organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și
Portugaliei de către Ministerul Președinției, al Relațiilor cu Parlamentul și
al Memoriei Democratice din Spania;

În perspectiva alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale din toamna anului 2020, Sfântul
Sinod a reiterat faptul că Biserica
Ortodoxă Română rămâne neutră
din punct de vedere politic, dar îi
îndeamnă pe toţi cetăţenii ortodocși
să-și manifeste dreptul la vot având
în vedere criterii care vizează realizarea binelui comunitar şi promovarea valorilor creştine în societate.
Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a mulțumit tuturor ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române care au
sprijinit pe plan local dialogul cu autoritățile și au respectat îndrumările Cancelariei Sfântului Sinod în
contextul pandemiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). Sfântul Sinod cere respectarea regulilor sanitare pe toată perioada pandemiei.
(Biroul de Presă
al Patriarhiei Române)
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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
03 iulie 2020, 15 iulie2020 și 07
august 2020 a fost aprobată acordarea unor ajutoare ﬁnanciare în valoare de 426.000 de lei următoarelor
unități de cult: Parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, Almaș, com.
Gârcina, Protopopiatul Piatra Neamț;
Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”, Dârloaia, Protopopiatul Piatra
Neamț; Parohiei „Nașterea Maicii
Domnului”, Avântu, Protopopiatul
Hârlău; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Bulbucani, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Nașterea
Maicii Domnului”, Buhalnița, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Cuv.
Parascheva”, Bahlui, Protopopiatul
Hârlău; Parohiei „Schimbarea la
Față”, Boscoteni, Protopopiatul Hâr-

Î

lău; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Câmpeni, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil”, Fântânele, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Gropnița, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. M.
Mc. Gheorghe”, Hălceni, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Cuv. Mihail
și Simeon”, Lupăria Cotnari, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Ap.
Petru și Pavel”, Poiana-Deleni, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Nicolae”, Rădeni, Protopopiatul Hârlău;
Parohiei „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Românești, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Vasile”, Hârlău, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. M. Mc.
Gheorghe”, Hârlău, Protopopiatul
Hârlău; Parohiei „Sf. Dimitrie”, Storești, Protopopiatul Hârlău; Parohiei
„Adormirea Maicii Domnului”, Tansa, Protopopiatul Hârlău; Parohiei
„Sf. M. Mc. Mina”, Țarinca, Protopo-
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piatul Hârlău; Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva”, Ursoaia, Protopopiatul
Hârlău; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Văleni Belcești,
Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf.
Mc. Iustin Martirul”, Valea Racului,
Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf.
Martiri Brâncoveni”, Zvarici, Protopopiatul Hârlău; Parohiei „Sf. Ap.
Petru și Pavel”, Botoșani, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Sf. Ecaterina”, Botoșani, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului”, Agafton, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Izvorul Tămăduirii”, Cișmea, Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Sf. Dumitru”, Stănești,
Protopopiatul Botoșani; Parohiei
„Buna Vestire”, Broșteni, Protopopiatul Iași I; Parohiei „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil”, Bohoghina, Protopopiatul Dorohoi; Parohiei „Sf. Nicolae”, Bogza, Protopopiatul Dorohoi;
Parohiei „Sf. Ioan Botezătorul”, Bucecea, Protopopiatul Dorohoi; Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”,
Grivița, Protopopiatul Dorohoi; Parohiei „Sf. M. Mc. Dimitrie”, Homiceni,
Protopopiatul Piatra Neamț; Parohiei „Sf. Părinții Ioachim și Ana”, Mărăței III, Piatra Neamț, Protopopiatul
Piatra Neamț; Parohiei „Nașterea
Maicii Domnului”, Valea Oilor, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Humosu, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Dumbrava Lespezi, Protopopiatul Pașcani; Parohiei „Sf. M. Mc. Gheorghe,
Gura Văii, Protopopiatul Pașcani;
Parohiei „Schimbarea la Față”, Cucuteni, Protopopiatul Iași III; Parohiei „Adormirea Maicii Domnului,
Popeni, Brăiești, Protopopiatul Dorohoi; Parohiei „Sf. Ilie”, Soloneț, Proto-
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ð popiatul Iași I; Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului”, Pietrărie,
com. Bârnova, Protopopiatul Iași III;
Parohiei „Sf. Mahramă și Sf. Martiri
Brâncoveni”, Protopopiatul Iași II;
Parohiei „Înălțarea Domnului”, Piscu
Rusului, Protopopiatul Iași III; Parohiei „Sf. Cuv. Paisie Aghioritul și Sf.
Mc. Veronica”, Podu Iloaiei, Protopopiatul Iași III; Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului”, Văleni, Protopopiatul Iași III; Parohiei „Sf. Treime”, Podu Hagiului, Protopopiatul Iași II;
Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva”, Ceir,
Protopopiatul Botoșani; Parohiei „Sf.
Cuv. Parascheva”, Moara Cirnei,
Protopopiatul Iași III; Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Schitu Duca, Protopopiatul Iași III; Parohiei
„Adormirea Maicii Domnului”, Bețești, Protopopiatul Roznov; Parohiei
„Sf. Părinți Ioachim și Ana”, Moara
de Vânt, Iași, Protopopiatul Iași II;
Parohiei „Sf. Voievozi”, Zahoreni,
Protopopiatul Săveni; Parohiei „Sf.
Cuv. Parascheva”, Bodești, Protopopiatul Iași III; Mănăstirii „Nașterea
Maicii Domnului”, Tărcuța, com.
Tarcău, Protopopiatul Piatra Neamț;
Parohiei „Sf. Împărați Constantin și
Elena”, Călărași II, com. Călărași,
Protopopiatul Iași I; Parohiei „Sf. Mc.
Serghie și Vah”, Rădeni, comuna
Păstrăveni, Protopopiatul Tg. Neamț;
Parohia „Sf. Nicolae”, Bădiuți, Protopopiatul Săveni; Parohia „Sf. Nicolae”, Mășcăteni, Protopopiatul Botoșani; Parohia „Sf. Dumitru”, Biumăceni, Protopopiatul Botoșani.

liei Basarabiei, care au solicitat ajutor în vederea continuării lucrărilor
derulate în parohii și mănăstiri: Mănăstirii „Înălțarea Domnului” – Eroilor Români, Stoianovca, Raionul
Cantemir, Protopopiatul Cantemirului și Tigheciului; Episcopiei de Bălți;
Mitropoliei Basarabiei – Arhiepiscopia Chișinăului; Parohiei „Soborul
Sﬁnților Arhangheli Mihail și Gavriil”,
oraș Coșcalia, raionul Căușeni, Protopopiatul Căușeni.
Sprijin ﬁnanciar
n Ședința de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din
07 august 2020 s-a hotărât
acordarea unui ajutor ﬁnanciar în
valoare de 75.000 lei pentru desfășurarea activității în cursul anului 2020
unui număr de 10 asociații/ fundații/parohii acreditate care desfășoară activități de asistență socială.

Î

Material lemnos pentru unități
de cult
edințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași
din 07 august 2020 și 14
august 2020 au aprobat acordarea
cu titlu gratuit a cantității de 255 m.c.
material lemnos, lemn de lucru
(cherestea) pentru Patriarhia Română și alți 9 beneﬁciari, și a cantității
de 253 de m.c. material lemnos,
lemn de foc, pentru 16 beneﬁciari.

Ș

Acordarea de ranguri onoriﬁce
În Ședințele de Permanență a
Consiliului Eparhial Iași din 15 iulie
2020, 14 august 2020 și 26 august
2020 s-a hotărât acordarea sumei de
83.000 de lei din Fondul „Basarabia”,
ajutor ﬁnanciar, următoarelor unități de cult de pe cuprinsul Mitropo-

n Ședințele de Permanență
din 03 iulie 2020 și 24 iulie
2020, ținând cont de propunerile înaintate de părinţii protoierei
privind acordarea unor ranguri și
distincții bisericeşti onoriﬁce, IPS

Î

Părinte Mitropolit Teofan a aprobat
acordarea de ranguri și distincții bisericeşti, după cum urmează:
Iconomi stavrofori: Pr. Buruiană
Iosif Jenel, Parohia „Sf. Împărați
Constantin și Elena”, Dragova, com.
Cândești, jud. Neamț, Protopopiatul
Roznov; Pr. Verniceanu Paul Andrei
și Pr. Buhaciuc Cristian, Parohia „Sf.
M. Gheorghe”, Vânători, com. Gorbănești, jud. Botoșani, Protopopiatul
Botoșani.
Crucea Moldavă: Pr. protopop
Roșu Mihail, Parohia ,,Duminica Tuturor Sﬁnților”, Pocreaca, com. Schitu Duca, jud. Iași, Protopopiatul Iași
III; Pr. Stan Andrei George, Parohia
„Sf. Mc. Serghie și Vah”, Rădeni, com.
Păstrăveni, jud. Neamț, Protopopiatul Târgu Neamț.
Crucea Sf. Ier. Dosoftei: Pr.
Breahnă Ionel Cătălin, Parohia Pogorârea „Sfântului Duh”, Satu Nou,
com. Schitu Duca, jud. Iași, Protopopiatul Iași III.
Noi hirotonii în Arhiepiscopia
Iașilor
n perioada iulie-august 2020,
în conformitate cu hotărârile
Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, IPS
Mitropolit Teofan a aprobat numirea și hirotonia următorilor candidați care au promovat examenul
de capacitate preoțească, sesiunea
iunie 2019: Pr. Aﬂoarea Mihail, Parohia „Sf. Cuv. Parascheva”, Budești,
Protopopiatul Iași III; Pr. Ciutănău
Viorel, Parohia „Sf. Cuv. Teodora de
la Sihla”, Vama, Protopopiatul Iași III;
Diacon Vicovan Emilian, pe seama
Mănăstirii Bucium, Iași, Protopopiatul Iași III; Pr. Dascălu Ioan, Parohia
„Sf. Treime”, Bojila, Protopopiatul
Iași III.

Î
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Noutăţi editoriale la Editura Doxologia

edituradoxologia.ro

– în lunile iulie și august –

Teologie pentru acum
Pr. Răzvan Andrei Ionescu
Călăuzit de iubirea Sa –
Convertirea unui pastor evanghelic la Ortodoxie
Părintele Gordon Walker
Traducere: Adela Lungu
Problemele iubirii, vol. 3 - Greșelile Fatale
Dr. Dmitri Semenik
Traducere: Mihaela Furnică

Nebuni pentru Krishna
și nebuni pentru Hristos
Ioan Dumitru Popoiu

Nuferi în pustie – o călătorie către nemurire
Elena Blănaru

Moartea și riturile funerare
la români și la alte popoare
Pr. Adrian Zaharia

Instituţie și harismă
Georgios I. Mantzaridis
Traducere: Nicușor Deciu
Ediţie îngrijită de: Ierom. Nathanael Neacșu
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„Să dăm glas Sﬁntei Evanghelii!”
Sugestii și idei ajutătoare
pentru predici
Pr. dr. Ioan Chirvasă

Educa]ie |

Patru noi cadre didactice la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Iași
n perioada 3-5 august 2020, la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, s-au desfășurat
concursurile pentru ocuparea a patru posturi de asistent universitar
titular.
Potrivit speciﬁcului disciplinelor
din componența posturilor, două
posturi au fost în domeniul Teologie, acoperind discipline din trunchiul de Teologie sistematică (Teologie dogmatică, Misiologie ortodoxă și Teologie fundamentală) și
din cel de Teologie istorică (Istoria
Bisericii și Patrologie și literatură
postpatristică), un post din domeniul Sociologie, acoperind necesitățile didactice ale specializării Teologie Ortodoxă-Asistență Socială, și
un post din cel al Artelor vizuale,
pentru specializarea Artă Sacră.

Î

În urma concursului desfășurat
luni, 3 august, pentru specializarea
Artă Sacră, postul de asistent universitar a fost ocupat de către dr.
Petru Sofragiu, iar pentru Teologie
Ortodoxă-Asistență Socială de către monahia dr. Polixenia Nistor.
Postul de asistent universitar pentru
Teologie Sistematică a fost ocupat
de către Arhim. dr. Nathanael
Neacșu, în urma examenului care a
avut loc marți, 4 august. În ziua de
miercuri, 5 august, dr. Alexandru
Prelipcean, în urma susținerii probelor de concurs, a obținut postul
de asistent universitar pentru disciplinele teologice istorice și patristice.
În urma evaluării lucrărilor scrise, a orelor de seminar susținute și a
analizei dosarelor de concurs, co-

misiile întrunite pentru evaluarea
candidaților au apreciat înalta lor
pregătire academică și consistenta
activitate de cercetare.
Potrivit Pr. prof. dr. Ion Vicovan,
decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scoaterea la concurs a celor patru posturi de asistent universitar reprezintă concretizarea programului conducerii facultății de formare de noi
cadre didactice, prin ocuparea posturilor vacante, cu binecuvântarea
și susținerea Înaltpreasﬁnțitului Părinte Mitropolit Teofan, de către
persoane cu o temeinică pregătire
în domeniu. Părintele decan și-a
manifestat convingerea că noii
membri ai colectivului de titulari vor
contribui la dinamizarea și intensiﬁcarea activității didactice și de cercetare din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.

Filantropia Bisericii |

Casă construită pentru o familie nevoiașă,
în Parohia „Izvorul Tămăduirii” – Coșula
n toamna anului 2019, în Parohia „Izvorul Tămăduirii” –
Coșula, din județul Botoșani,
la inițiativa preotului paroh, s-a început construirea unei case pentru o
familie cu 4 copii. S-a luat această
decizie deoarece casa bătrânească
în care locuiau nu era într-o condiție
bună și nu prezenta siguranță pentru membrii familiei.
Apelând la dragostea enoriașilor și a prietenilor, s-a reușit ca în
data de 14 august a.c. să se săvârșească slujba de sﬁnțire a casei, care a fost ﬁnalizată și utilată cu cele
necesare.

Î

Amintim că în Parohia „Izvorul
Tămăduirii” – Coșula se desfășoară
frecvent acțiuni de ajutorare a celor
bătrâni, bolnavi, săraci, prin asigu-

rarea de hrană, îmbrăcăminte, medicamente, lemne, ghiozdane și rechizite pentru copiii nevoiași.
(Pr. paroh Adrian Achitenei)
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In memoriam Acad. Emilian Popescu
cademicianul Emilian
Popescu a trecut în veșnicie marți, 25 august
2020, la vârsta de 92 de ani. Renumitul profesor s-a născut în data de
20 februarie 1928, în localitatea Orlești, Vâlcea. A urmat Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1940-1947), Facultatea
de Filologie din București, secția,
limbi clasice (1948-1952), și Institutul
Teologic Universitar din București.
În 1955 a susţinut teza de licență despre Sfântul Grigorie Palama, alcătuită sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae. A fost Preparator şi
asistent la Institutul de Istorie din
Bucureşti (1952-1956), apoi cercetător principal la Institutul de Arheologie al Academiei (1956-1978), profesor titular la catedra de Bizantinologie de la Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (de la 1 februarie 1978). A participat la Congrese
şi simpozioane Internaţionale de
epigraﬁe şi istorie, precum şi la a șasea Adunare generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Vancouver,
1983). În anul 2004 a fost decorat cu
Ordinul Meritul Cultural în grad de
Oﬁțer, Categoria G – „Cultele”. În anul 2006 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Trei
ani mai târziu, în 2009, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel i-a acordat
Acad. Emilian Popescu Crucea Patriarhală „pentru eforturile depuse
în lucrarea de traducere și promovare a lucrărilor Sﬁnților Părinți ai
Bisericii lui Hristos”. În anul 2018, renumitul profesor a primit din partea
Preafericirii Sale Ordinul „Sfântul
Apostol Andrei” pentru întreaga activitate desfăşurată.
(Sursa: basilica.ro)

A

ărintele Episcop-vicar Varlaam Ploieșteanul a vorbit
la Radio Trinitas despre
uriașa carieră academică a domnului Emilian Popescu, dar și despre
sensibilitatea și trăirea lui profundă,
duhovnicească: „Este o pierdere
foarte mare, deși ea se petrece la o
vârstă, în viziunea celor mai mulți
dintre noi, înaintată, binecuvântată.
Este o pierdere foarte mare pentru
ierarhii, preoții și călugării care l-au
avut profesor, așa cum este și pentru lumea academică, pentru istoricii din țară și din străinătate”, a
menționat ierarhul, amintind că profesorul avea o „sănătate bună” și
„multe proiecte încă în desfășurare”. „Îndoliata doamnă Maria Popescu primește mesaje de la bizantinologi, epigraﬁști, ﬁlologi de seamă
din Europa, lucru ce arată cât de
prețuit era profesorul Emilian Popescu în acest univers al studiilor
academice savante.” „El a fost profesor de bizantinologie, arheolog,
un foarte prestigios epigraﬁst, a
stăpânit cultura clasică, dar și un
teolog, istoric al Bisericii noastre, al
Bisericii universale și chiar patrolog”, a adăugat PS Varlaam amintind
că Emilian Popescu a fost vicepre-

P
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ședinte al Comisiei Patristice a Patriarhiei Române. „Prin acribie, prin
seriozitate și lipsa oricărui compromis în activitatea de cercetare și
didactică, domnul Emilian Popescu
părea un om greu de abordat, de o
sobrietate, în viziunea unora, exagerată, însă a fost și un om foarte cald”.
„Nu a avut propriii copii, de aceea toată această afecțiune paternă
a cheltuit-o în pregătirea și creșterea unui număr mare de ucenici. Pe
unii din ei i-a cununat, le-a botezat
copiii, le-a urmărit destinul de-a lungul mai multor decenii. Pe foarte
mulți i-a trimis la burse în străinătate, neabandonându-i nici după terminarea studiilor prin susținerea tezelor de doctorat, ci încurajându-i,
sfătuindu-i sau chiar deschizându-le
anumite pârghii de cercetare”.
„A fost foarte apropiat de lumea
monahală”, a spus PS Varlaam amintindu-și excursiile pe care le-a
făcut în vremea studenției la mănăstirile din Moldova.
„Era de-a dreptul cucerit de prezența și de cuvintele Părintelui Paisie sau ale Părintelui Cleopa de la
Mănăstirea Sihăstria. Asculta ore în
șir cu lacrimi în ochi.”
„A fost un trăitor autentic, deși a ð
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ð dorit să rămână toată viața sa un mirean al Bisericii. A avut o viață duhovnicească foarte minuțios cultivată”, a precizat ierarhul amintind că
înainte de cursuri trecea mereu pe
la biserica din apropiere.
Episcopul-vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a subliniat că
unul dintre cele mai importante proiecte susținute de Emilian Popescu
este Biserica „Sfânta Vineri” din
Drumul Taberei, din proximitatea locuinței sale: „Aici a donat mare
parte din veniturile sale. S-a zbătut
pentru obținerea terenului suﬁcient
ridicării catedralei și a celorlalte
construcții din jur. S-a ocupat de
supravegherea calității lucrărilor de
pictură, de sculptură, de arhitectură, biserica aceasta ﬁind oarecum
o replică a Catedralei «Sfânta Soﬁa»
din Constantinopol”.
Între altele, PS Varlaam Ploieșteanul a spus că Emilian Popescu a
fost și un înﬂăcărat susținător al
Patriarhului Daniel și al proiectului
Catedralei Naționale: „Preafericitu-

lui Părinte Patriarh Daniel i-a purtat
întotdeauna o admirație extraordinară pentru lucrarea desfășurată ca
Mitropolit al Moldovei, vreme de
aproape 18 ani, dar și pentru lucrarea impresionantă de aici de la București în calitate de Întâistătător al
Bisericii. A fost un înﬂăcărat susținător al proiectului Preafericirii Sale, acela de a ridica aici, la București,
Catedrala Națională sau a Mântuirii
Neamului, împlinind în felul acesta
visul patriarhilor României, al primilor regi și al multor generații”.
(sursa: basilica.ro)
ﬂând cu tristețe de trecerea la Domnul a distinsului Academician Emilian Popescu, cadrele didactice, personalul administrativ şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături
de familia îndoliată, de colegii de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul” din București
și de toți colaboratorii săi apropiați,

A

transmițându-le compasiunea și
sincerele condoleanțe.
Personalitate marcantă a bizantinologiei și culturii românești, prin intensa sa activitate didactică și de
cercetare, Academicianul Emilian
Popescu, cunoscător și trăitor al teologiei răsăritene, a contribuit la formarea a zeci de generații de teologi
și slujitori ai Sﬁntelor Altare, multe
dintre actualele cadre didactice ale
Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași având privilegiul de a-l avea profesor. Totodată, pentru o perioadă îndelungată,
a făcut parte din corpul profesoral al
Facultății din Iași, atât pentru nivelurile de studii de licență și masterat,
cât și ca îndrumător de doctorat.
Prețuindu-i dăruirea și demnitatea de care a dat dovadă în întreaga carieră și purtându-i aleasă
recunoștință, ne rugăm lui Hristos
Domnul Cel înviat din morți și înălțat
la cer cu drepţii să-l odihnească în
împărăţia Sa.

In memoriam Ilie Gabriel Melniciuc-Puică
Sub egida mărturisirii că Hristos a înviat, știm că Ilie Gabriel
nu a murit, ci doarme
omente de doliu şi de
mare durere în Parohia
„Sfântul Ierarh Nectarie” din cartierul ieșean Alexandru
cel Bun, unde a fost condus pe ultimul drum Ilie Gabriel Melniciuc, ﬁul
de 20 de ani al Preotului Ilie Melniciuc-Puică și al doamnei preotese
Nicoleta, ambii profesori la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iași. Toți cei care au
participat la slujba înmormântării –
prieteni, colegi, studenți, preoți, profesori, cunoscuţi şi enoriaşi – au
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arătat încă o dată, prin prezenţa lor,
cât de iubit a fost Ilie Gabriel.
Studentul Ilie Gabriel Melniciuc a
trecut la cele veșnice duminică, 9 august. Slujba înmormântării, precedată de Sfânta Liturghie, a fost oﬁciată
de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
înconjurat de un sobor format din
preoți profesori de la Facultatea de
Teologie ieșeană, preoții slujitori de
la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie
din Iași”, preoți apropiați familiei Părintelui Melniciuc-Puică. Ilie Gabriel

era unul dintre studenții străluciți ai
Universității „Alexandru Ioan Cuza ð
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ð din Iași”, iar din luna iunie anul curent
era și unul dintre liderii organizației
studențești AIESEC.
Înainte de înhumare, au avut loc
cuvântările şi prezentarea mesajelor
de condoleanţe. Din partea Facultății
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași a vorbit Părintele lect.
univ. dr. Paul Cezar Hârlăoanu: „Părinte profesor, doamnă profesoară,
un ﬁu a plecat pentru a se alătura,
nădăjduind, Bisericii din ceruri. Vă
aducem în schimb iubirea sutelor,
dacă nu miilor de ﬁi și ﬁice – studenți
ai Facultății noastre de Teologie – cărora le-ați fost în decursul anilor și le
veți ﬁ și de acum înainte ca niște
părinți. Credința noastră în Înviere și
nădejdea dobândirii vieții veșnice vin
să vă însoțească cu dragoste pe drumul acesta pe care mergeți începând de astăzi. Aș încheia transmițându-vă iubirea, prețuirea și compasiunea tuturor colegilor dumneavoastră, a decanului facultății noastre, a întregului corp profesoral și a
tuturor ostenitorilor acestei facultăți.
De asemenea, permiteți-mi, în calitate de fost student al dumneavoastră, să pot transmite acest mesaj
și în numele tuturor studenților teologi ieșeni. Rugăm pe Hristos Domnul să trimită în inimile dumneavoastră, Părinte Ilie, doamnă Nicoleta și
Teoﬁl, Duhul Adevărului-Mângâietorul, Care să vă mângâie în aceste
momente, iar pe Ilie Gabriel să-l
odihnească în locașurile cerești”.
În continuare, a luat cuvântul din
partea Parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” – locaș de cult unde slujește și
Pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc-Puică
– părintele slujitor Paul Lehaci: „Doar
Dumnezeu știe de ce a îngăduit această tragedie. Poate că Dumnezeu
a dorit să mai adauge un suﬂet curat
în ceata celor care au câștigat împărăția Sa. Poate că Dumnezeu, în
înțelepciunea și lucrarea Sa, a dorit
să-l ferească pe Iliuță de răutățile a-

cestei lumi, atât de nedrepte uneori,
pentru a se putea bucura de frumusețile lumii celor drepți. Poate Dumnezeu a vrut, așa cum spunea Arhiepiscopul Ioachim, să-l rupă pe Iliuță
de pe pământ pentru a-l răsădi în Rai.
(...) Mă uit în fața mea și mărturisesc
că-mi este greu să mă împac cu ideea că Iliuță, care a crescut odată cu
zidurile acestei biserici, nu va mai ﬁ în
mijlocul nostru, nu va mai intra în altarul bisericii pe care a îndrăgit-o și a
slujit-o cu atâta dăruire și dragoste.
Nu trebuie însă să uităm că Dumnezeu, uneori, îi ia de foarte tineri pe cei
pe care îi iubește. Iliuță nu era doar
un tânăr cu rezultate foarte bune la
școală, un student implicat în foarte
multe acivități, ci, mai presus de
orice, era un copil cu suﬂet mare, un
ﬁu ascultător, un frate bun și un prieten pe care te puteai baza de ﬁecare dată. Iliuță era și va rămâne un
tânăr frumos, visător și mereu dornic
să învețe lucruri noi. Iliuță a fost – și
cu siguranță va rămâne mereu – bucuria și mândria părinților lui, ﬁul
care a adus mereu atâtea satisfacții,
și, nu în ultimul rând, cel care aducea
zâmbetele pe fețele tuturor”.
Ultimul cuvânt i-a aparţinut Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei,
IPS Părinte Teofan: „În astfel de momente se cuvine poate mai bine să
taci decât să vorbești, căci, într-un anumit fel tăcerea este mai grăitoare
decât săracele cuvinte rostite. Tot
trupul să tacă – rostește Biserica în
Sâmbăta cea Mare, când Domnul
Hristos este în mormânt. Dar dacă se
cuvine a rosti totuși ceva, acest ceva
nu s-ar cuveni să ﬁe altceva decât
strigătul: Hristos a înviat! Cei care s-au
lăsat cuprinși de adevărul mărturisit
de acest strigăt, dacă nu chiar atunci,
în momentul morții cuiva drag, dar
mai târziu au început să primească
fărâme de înțelegere a ceea ce s-a
întâmplat. Hristos este începutul învierii celor adormiți, pentru că El este
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Calea care duce la viață, Adevărul
care mărturisește viața, El este Viața
în sine, este Lumina, Învierea și
Veșnicia. De aceea, Părinte Ilie,
stimată doamnă Nicoleta, tu Teoﬁl,
voi, membri ai familiei lărgite,
dumneavoastră, cei de la Facultatea
de Teologie, de la Universitate, de la
Primărie, credincioșii acestei sﬁnte
biserici, colegii lui Ilie Gabriel de la
Universitate și toți cei care încercați
să preluați pentru o clipă greutatea
familiei îndurerate în inimile voastre –
deși e bine cu onestitate să mărturisim că este greu a ridica ceva din
greutatea lor, dar rugăciunea face întotdeauna minuni, sub egida mărturisirii că Hristos a înviat, știm că Ilie
Gabriel nu a murit, ci doarme. Sub
adumbrirea acestui adevăr, mărturisim că Ilie Gabriel nu a dispărut, ci a
plecat într-un loc unde toți oamenii
Învierii vor ajunge. El nu e mort – Ilie
Gabriel nu e mort, Nicoleta, tu părinte, tu Teoﬁl, nu e mort – ci e mai viu
decât poate credem că suntem noi,
vii aici unii în fața altora. Dumnezeu
să vă mângâie cum știe El mai bine,
iar rugăciunea celor de față și a celor
care l-au cunoscut pe Ilie să vă poarte pe aripi, iar când mergeți la mormânt să cântați «Hristos a Înviat din
morți cu moartea pe moarte călcând
și celor din morminte viață dăruindu-le» și nu am nici o îndoială că veți
simți prezența lui Ilie Gabriel vie, dincolo de câteva lopeți de țărână.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
În continuare, sicriul a fost dus
pe brațe de preoți la mașina mortuară, ﬁind înhumat apoi în Cimitirul
Mănăstirii Galata.
Cu nădejdea învierii celei de obște, rugăm pe Bunul Dumnezeu, Izvorul vieţii şi Biruitorul morţii, să
aşeze suﬂetul robului Său Ilie Gabriel în ceata drepţilor, iar îndureratei
familii să-i dăruiască mângâiere suﬂetească!
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