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Cuvânt din Pateric

A

intrat odatã ava Agaton în cetate sã-ºi vândã
puþinele lui vase ºi a gãsit un lepros lepãdat în
cale. I-a zis lui leprosul: „Unde te duci? I-a
rãspuns ava Agaton: „În cetate, sã vând niºte vase”.
Zis-a lui leprosul: „Te rog sã mã iei ºi pe mine acolo”. ªi
luându-l pe spatele sãu, l-a dus în cetate. I-a zis lui
acesta: „Unde vei vinde vasele tale, acolo sã mã pui”.
ªi a fãcut bãtrânul aºa. ªi dupã ce vindea un vas,
zicea leprosul: „Cu cât l-ai vândut?”. ªi-i rãspundea:
„Cu atât”. ªi-i zicea iarãºi: „Cumpãrã-mi o plãcintã.”
ªi-i cumpãra. ªi vindea alt vas. ªi-i zicea leprosul
iarãºi: „Dar acesta cu cât?”. ªi rãspundea bãtrânul:
„Cu atât”. ªi-i zicea: „Cumpãrã-mi cutare lucru”. ªi-i
cumpãra. Deci, dupã ce a vândut toate vasele ºi voia
sã plece, i-a zis din nou: „Te rog din nou sã mã duci
unde m-ai gãsit”. ªi, luându-l pe spatele lui, l-a dus la
locul lui. ªi i-a zis: „Binecuvântat eºti, ava Agaton, de
Domnul, în cer ºi pe pãmânt”. ªi, ridicând ochii sãi, pe
nimeni n-a mai vãzut. Era îngerul Domnului.

Diavolul începe de la pãcate mici ºi aºa îl duce pe om la pãcate mai mari, apoi în iad; aºa au pãþit Cain ºi Saul
Sfântul Ioan Gurã de Aur..............................................................................................................................................34
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BotezÅtorul

Sf[ntul
Ioan

N

u este nici un drept care sã nu aibã o greºealã,
oricât de micã. ªi, iarãºi, nu este nici un
pãcãtos care sã nu aibã nici un bine. Deci, de
vei vedea pe vreun drept bolnav sau în oarecare ispitã
ºi primejdie cãzând, sã nu te tulburi, ci sã gândeºti
întru tine ºi sã zici: „Acest om drept este, însã a fãcut
ceva, o micã faptã rea ºi pentru aceasta îºi ia plata aici,
ca dincolo sã nu se osândeascã”. Aºa sã înþelegi
cuvântul cel zis de Avraam, în Evanghelie, bogatului
milostiv: „Tu ai luat în viaþã cele bune, iar Lazãr cele
rele”, de vreme ce s-a întâmplat cã a avut Lazãr în

viaþa aceasta câteva pãcate, iar bogatul acela, câteva
fapte bune; ºi-a luat plata la fiecare.
Preluat din Proloagele. Vieþile sfinþilor ºi cuvinte de învãþãturã pe luna
februarie, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, p. 39.

Cuvânt din viaþa Sfântului Martin
Milostivul

S

fântul Martin era de douãzeci de ani ºi Sfântul
Botez încã nu-l primise. ªi acest fel de viaþã
avea, cã nimic nu pãstra pentru sine, ci toate le
împãrþea ca milostenie sãracilor. ªi, dupã ce nu i-a mai
rãmas lui nimic, fãrã numai un cuþit ºi o hainã, ºi, fiind ºi
o iarnã asprã, cu ger mare, l-a întâmpinat pe el un
sãrac la porþile cetãþii, care ruga pe cei ce treceau, sã-l
miluiascã. Iar aceia, trecând toþi pe alãturea, nu i-au
dat lui nimic. Deci, s-a mâhnit Martin cã n-a miluit
nimeni pe sãracul acela; ºi nu ºtia ce sã facã, pentru cã
nu avea altã hainã, fãrã numai aceea întru care era
îmbrãcat. Deci, scoþând cuþitul, ºi-a tãiat haina sa în
douã ºi cu o jumãtate a îmbrãcat pe sãrac, iar cu
cealaltã jumãtate s-a învelit pe sine însuºi. ªi mulþi
râdeau de el, cã nu era îmbrãcat aºa cum se cãdea. ªi,
venind noaptea, culcându-se înfrigurat, îndatã a
adormit ºi L-a vãzut în vis pe Hristos, îmbrãcat în haina
sa, aceea cu care el îmbrãcase pe sãracul acela, iar
înainte era o mulþime de îngeri, zicându-i: „Martin,
pânã sã iei botezul Meu, cu aceastã hainã M-ai
îmbrãcat, drept aceea, ºi Eu de acum în toatã lumea te
voi îmbrãca cu slavã, iar, dupã aceea, vei dobândi
Împãrãþia cerurilor”. Deci, dupã ce a auzit acestea, s-a
sculat din somn ºi ducându-se, s-a botezat în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. ªi atât de milostiv
s-a fãcut spre sãraci, încât s-a auzit pânã la toate
marginile pãmântului de milostiva viaþã a lui. A trãit în
Galia ºi a ajuns episcop la Tours, pe la anul 400 ºi i se
spunea „slava Galiei”. ªi, plãcut fiind lui Dumnezeu ºi
încã ºi minuni sãvârºind, mai pe urmã s-a mutat la
Domnul, în vârstã de peste optzeci de ani.
Preluat din Proloagele. Vieþile sfinþilor ºi cuvinte de învãþãturã pe luna
februarie, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, p. 38.
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Cuvinte de folos duhovnicesc

În memoria doamnei arh. Ioana Grigorescu

Sf. Cuvios Simeon

Din viaþa Sfântului Simeon Noul Stâlpnic,
fãcãtorul de minuni; povestirea lui Arcadie,
Arhiepiscopul Ciprului. Minunea 132

dintre necredincioºi, vãzând cã este
slãvitã cu atâta cinste, cu lumini ºi
perdele, ºi plini fiind de zel, au aþâþat
pe oamenii turbulenþi, asemenea lor,
pentru ca sã se strângã norod ºi sã
strige tulburãtor: „Sã se ridice viaþa
celui care a fãcut aceasta, iar icoana
sã fie doborâtã”. Dar, potrivit
iconomiei lui Dumnezeu, s-a
întâmplat ca omul sã nu se gãseascã
atunci în casa lui, cãci ei doreau sã-l
omoare; ºi strigau unii una, alþii alta.
Rãutatea lor era multã ºi mare tare în
faþa lui Dumnezeu, iar invidia, sub
stãpânirea cãreia ºi lucrau, era
nemãsuratã. Pentru aceasta, s-au
strâns laolaltã socotind cã au gãsit
prilej sã se revolte ºi sã-l insulte pe
sfânt, deoarece de multe ori le
mustrase credinþa cea rea ºi
rãtãcirea pãgânilor dintre ei. Cum nu
puteau sã punã frâu unei asemenea
furii, au poruncit unuia dintre soldaþi
sã se urce pe o scarã ºi sã dea jos
icoana. Când s-a urcat acela ºi-a
întins mâna sã facã ce i s-a poruncit,
a fost smuls îndatã, cãzând de sus la
pãmânt; zgomot mare s-a fãcut în
norod. Fiind înflãcãraþi de mânie, au
poruncit sã se urce altul ºi,
întinzându-ºi ºi acela mâinile ca sã o
smulgã, a fost doborât în acelaºi chip
la pãmânt. Dupã ce s-a întâmplat ºi
aceasta ºi s-au înfricoºat, toþi au
început sã-ºi facã semnul Crucii. Dar,
înfuriindu-se încã ºi mai mult acei
necredincioºi, au poruncit unui al
treilea sã se urce în acelaºi scop ºi,
cum a întins ºi acesta mâinile spre a
arunca icoana, a fost doborât, de
asemenea, ºi el la pãmânt. Atunci
fricã mare a cuprins pe toþi
Mântuitorul Iisus Hristos
credincioºii care stãteau împrejur. Ei,
-a întâmplat în zilele acelea cã un negustor din
îngroziþi ºi de învârtoºarea inimii ºi de îndrãzneala
cetatea Antiohiei era stãpânit de un demon rãu
bãrbaþilor acelora necredincioºi ºi nelegiuiþi,
printr-o groaznicã suferinþã ºi era chinuit de ani de
închinându-se cu rugãciuni icoanei, au plecat.
zile, încât era înãbuºit de el, oprindu-i-se respiraþia.
Acesta, suindu-se la sfânt, a dobândit vindecare prin
rugãciunile lui; ºi, fãcându-se atât de sãnãtos ca ºi cum
n-ar fi suferit de nici un rãu, s-a întors la casa sa ºi drept
Preluat din „Învãþãtura ortodoxã despre icoane”,
mulþumire a înãlþat sfântului o icoanã într-un loc public ºi
Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor, 2007, p. 32
însemnat al cetãþii, deasupra uºilor prãvãliei lui. Unii
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Cu deosebitã tristeþe,
am primit vestea trecerii la
cele veºnice a reputatei
doamne arhitect Ioana
Grigorescu.
Membrã a unei
excepþionale echipe de
specialiºti în restaurarea
monumentelor istorice din
România, care a numãrat în
rândurile sale personalitãþi
marcante în domeniu, precum
ªtefan Balº, Grigore Ionescu
sau Virgil Antonescu, doamna
arhitect Ioana Grigorescu ºi-a
pus, cu o remarcabilã
modestie umanã, dar ºi cu o
desãvârºitã competenþã
profesionalã, întreaga sa putere de muncã ºi creaþie în slujba

renaºterii la o nouã tinereþe ºi a punerii plenare în valoare a
unor monumente bisericeºti de renume european ºi mondial,
în special din pãrþile de nord ale Moldovei. Au rãmas, astfel, de
vie memorie lucrãrile de amploare realizate în perioada anilor
1962-1972 de cãtre domnia sa, împreunã cu deopotrivã
binecunoscutul ºi regretatul arhitect Nicolae Diaconu, la
mânãstirile Suceviþa, Dragomirna, Sihãstria, Secu ºi Putna.
Iatã cã acum Mânãstirea Dragomirna, una din aceste
renumite vetre monahale de culturã ºi artã bisericeascã din
pãmântul Bucovinei o primeºte spre întoarcerea pentru
totdeauna întru cele cãrora le-a jertfit pasiunea neobositã a
întregii sale vieþi.
Fie ca memoria ei sã rãmânã de-a pururea neºtearsã în
conºtiinþa hãruiþilor truditori ai restaurãrilor de monumente
istorice ºi bisericeºti din þara noastrã, a slujitorilor ºi
credincioºilor Bisericii Ortodoxe Române, precum ºi a tuturor
oaspeþilor care se vor împãrtãºi peste vremuri, din roadele
strãdaniilor sale pãmânteºti din pãrþile Bucovinei.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

† Teoctist
Arhiepiscop al Bucureºtilor, Mitropolit al Munteniei ºi Dobrogei, Locþiitor al Cezareei Capadociei ºi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Preoþii care au contribuit cu manoperã la construirea caselor
pentru sinistraþii de la Arbore
Protopopiatul Sucevei
Pr. Irimia Vasile
Pr. Mititelu Minu împreunã cu o echipã de meseriaºi
Pr. Filip Doru
Pr. Argatu Petru
Pr. Axinte Cãtãlin
Pr. Vasile Baltag
Pr. Viorel Sidoriuc
Pr. Ionel Filon
Pr. Doru Budeanu împreunã cu o echipã de meseriaºi
Pr. Roman Emil
Pr. Dumitru Mihoc împreunã cu o echipã de meseriaºi
Pr. Vârlan Viorel
Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc
Pr. Goraº Aurel
Pr. Beºliu Dumitru
Pr. Luca Constantin împreunã cu o echipã de
meseriaºi
Protopopiatul Fãlticeni
Pr. Patrolea Constantin (bolþari, beton)
Pr. Constantin Dãscãlaºu
Pr. Lungu Gheorghe
Pr. Lungu Ion

candela
2007

ianuarie
februarie

Pr. Pavel Pavel (materiale de construcþie, balast)
Pr. Ionel Vrãjitoru (bolþari, beton)
Pr. Sava Gheorghe
Pr. Saftiuc Gheorghe împreunã cu o echipã de
meseriaºi
Pr. Romilã Nicolae împreunã cu o echipã de meseriaºi
Protopopiatul Rãdãuþi
Pãrinþii de la Mãnãstirea Sihãstria Putnei au muncit la
casele de pe Þarincã – Arbore;
Mãnãstirea Putna – supliment alimente pentru
muncitori; uºi pentru case;
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolitul
Dosoftei” Suceava au lucrat la construirea unei case
pe Toloacã - Arbore;
Pr. Moroºanu Ioan
Pr. Petrea Gheorghe
Pr. Lupãºtean Petru
Pr. Lupãºtean Bogdan
Pr. Durcã Mircea
Pr. Dumitru Valenciuc
Pr. Fediuc Mihai, Pr. Prelipceanu Angel ºi Pr. Stavãr
Mihai împreunã cu o echipã de meseriaºi
Pr. Mihalescu Florin ºi Pr. Maloº Ionel împreunã cu o
echipã de meseriaºi
Pr. Gabi Chiaburu ºi Pr. Vasile Schipor împreunã cu o
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echipã de meseriaºi
Pr. Alexandru Pitic ºi Pr. Grigore Vatamaniuc împreunã
cu o echipã de meseriaºi
Pr. Mateciuc Florin împreunã cu o echipã de meseriaºi
Pr. Vartic Vasile
”
Pr. Leuºtean Vasile
”
Pr. Piþuleac Nicolae
”
Pr. Molea Traian
”
Pr. Boþic Florin
”
Pr. Popescu Vasile
”
Pr. Vîrtea Nicolae ºi o echipã trimisã de dl. primar Mihai
Frunzã - Rãdãuþi

P. C. Pr. Consilieri: Gheorghe Brãdãþan, Mircea Nuþu,
Petru Crãciun, Dragoº Buta, Nicolae Horga.
S.C. Atico Trans S.R.L. Suceava - alimente, muncitori
pentru o lunã.
S.C. Givas S.R.L. Suceava - alimente ºi hranã pentru
muncitori timp de o lunã.
Cârmaci Gheorghe ºi Maria, Miliºãuþi (trei tone de
varzã).

Protopopiate

Protopopiatul Fãlticeni

Tabel nominal cu parohiile care au fãcut donaþii (alimente)
la Cãminul de Bãtrâni „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Protopopiate
Protopopiatul Suceava

6

Parohii, mãnãstiri, schituri
„Sfânta Inviere” Suceava
„Sfântul Antonie” Suceava
„Sfântul Dumitru” Suceava
Mãnãstirea Humor
„Sfântul Gheorghe” (Mirãuþi) Suceava
Siminicea
Schitul „Sfântul Daniil Sihastru” Voroneþ
Iliºeºti
Bucºoaia
Slobozia
Siminicea
Gura Humorului
Cãlugãreni
Bursuceni
Buneºti
ªcheia I
Grigoreºti
Cumpãrãtura
Arbore I, II
Mãnãstirea Feteºti
Moara
ªtirbãþ
Bosanci I
Bosanci II
Vereºti
ªcheia II
Botoºana
Chiliºeni
Drãgoieºti I
Lisaura
Dumbrãveni I
Dumbrãveni II
Berchiºeºti II
Udeºti

Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

Protopopiatul Rãdãuþi

candela
ianuarie
februarie

2007

candela
2007

ianuarie
februarie

Parohii, mãnãstiri, schituri
„Sfântul Simeon” Suceava
„Sfânta Treime” Suceava
„Sfântul Nicolae” Suceava
Adâncata I
Adâncata II
Catedrala „Naºterea Domnului” Suceava

Corni
Nigoteºti – Vadu Moldovei
Boroaia
„Sfântul Ilie” Fãlticeni
Gãineºti
Oniceni
Giuleºti, Boroaia
Poiana Mãrului, Mãlini
Poiana, Dolhasca
Drãguºeni
„Sfinþii Arhangheli” Pârae-Mãlini
Bãiºeºti
Mãnãstirea Orata
Holda
Pojorâta I
Pojorâta II
„Sfântul Dumitru” Câmpulung Moldovenesc
Bucºoaia
Suceviþa
Schitul Molid
Mãnãstirea Suceviþa
Podu Coºnei
Moldoviþa
Mãneuþi
Zvorâºtea
Straja
Dãrmãneºti I
Dãrmãneºti II
Bãlineºti
Vicovu de Sus-Est
Mãnãstirea Bogdana
Negostina
Bivolãrie
Laura
Vicovu de Jos
Vicovu de Sus-Centru
Gãlãneºti
Bilca
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Parohii, mãnãstiri ºi credincioºi care au contribuit prin colecte
la întreþinerea Cãminului de Bãtrâni din Bogdãneºti
1. Parohia
2.
”
3.
”
4.
”
5.
”
6.
”
7.
”
8.
”
9.
”
10.
”
11.
”
12.
”

Buda, com. Râºca
Râºca
Bogata, com. Baia
Fântâna-Mare
Cotu-Bãii
Baia I, II, III, IV
Drãguºeni I
Bãiºeºti
Sasca Micã
Hârtop
Rãdãºeni I, II
Huºi-Preuteºti

13.
”
Petia-Unceºti
14.
”
Pârae-Mãlini
15. Credincioºii din Marginea
16.
”
din Cajvana
17.
”
din alte localitãþi
18. Mãnãstirea Bogdana Rãdãuþi
19. Parohia „Sf. Voievozi” Fãlticeni
pr. Gheorghe Loghinoaia,
Mãnãstirea Bogdãneºti,
Cãminul de Bãtrâni

Donaþii pentru Casa de Copii Dolhasca
1. Î.P.S. Pimen, Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor
2. D. G. A. S. P. C Suceava, director ec. Gh. Straton
3. Pr. Gh. Brãdãþanu, Asociaþia Proprietarilor de
pãdure, Protoieria Fãlticeni
4. Protoieria Fãlticeni, preot protoiereu C-tin Patrolea
5. Primar Maria Cojocariu, Primãria Dolhasca
6. F. U. de Hoker - Olanda
7. F. U. Kinderzeit in Rumanien Germania
8. Parohia Dolhasca
9. O persoanã din Germania
10. Ocolul silvic Dolhasca, ºef ocol, ec. ªtefan Drobotã
11. Soc. de caritate „Mila creºtinã” Fãlticeni, pr. Ioan

Argatu
12. Fund. pentru copii „Sf. Sava” Buzãu, preot prof.
Mihai Milea
13. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung
Moldovenesc, pr. Crãciun Petru
14. Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, stareþ
arhim. Vartolomeu Chira
15. Mãnãstirea Probota, stareþã Marina Þurcanu
preot Gheorghe Saftiuc,
Parohia „Învierea Domnului” Dolhasca

Teren Corlãþeni, Câmpulung Moldovenesc
Transport fân/februarie 2006
PAROHIA
„Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc
„Naºterea Maicii Domnului” Câmpulung Moldovenesc
„Sfântul Gheorghe” Câmpulung Moldovenesc
„Sfântul Nicolae” Câmpulung Moldovenesc
„Sfântul Gheorghe” Sadova
„Sfântul Nicolae” Sadova
Total
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CÃRÃUªI
8
13
6
11
4
1
43

Cosit ºi strâns fân – 2006 vara (4 zile); Corlãþeni, Câmpulung
Moldovenesc
PAROHIA
„Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung
Moldovenesc
„Naºterea Maicii Domnului” Câmpulung
Moldovenesc
„Sfântul Dumitru” Câmpulung Moldovenesc
„Sfântul Nicolae” Câmpulung Moldovenesc
Gemenea
Bucºoaia
Frasin
Frumosu
Prisaca Dornei
Valea Stânii
Vatra Moldoviþei
Slãtioara
Moldoviþa
Argel
„Sfântul Gheorghe” Sadova
„Sfântul Nicolae” Sadova
Pojorâta I
Valea Putnei
Fundu Moldovei
Colacu
Pojorâta II
Breaza I
„Sfinþii Apostoli” Câmpulung Moldovenesc
Iacobeni
Mestecãniº
Total

Persoane
14

Cai
2

15

6

10
25
4
2
3
2
1
2
2
2
2
2
4
2
1
2
3
4
2
2
1
2
2
111

3

11

PALMAªI
6
5
2
2
2
1
18
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Ca în fiecare an, ºi în anul acesta au avut loc joi, 25 ianuarie 2007, lucrãrile
Adunãrii Eparhiale în Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor.
În Catedrala Arhiepiscopalã de la Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava,
începând cu ora 900, s-a oficiat slujba Te-Deum-ului de cãtre pãrinþii consilieri ºi
inspectori eparhiali, în prezenþa Î.P.S. Arhiepiscop Pimen, a membrilor Adunãrii
Eparhiale ºi a credincioºilor prezenþi la slujbã.
Începând cu ora 1000, în sala festivã a Centrului Eparhial, Î.P.S. Pimen a deschis
lucrãrile Adunãrii Eparhiale. În cuvântul de deschidere, Î.P. Sfinþitul Arhiepiscop
Pimen a mulþumit în primul rând lui Dumnezeu pentru ajutorul dat, apoi tuturor celor
care au sprijinit Biserica în toate activitãþile ei filantropice, economice, culturale etc.
În continuare, pãrinþii consilieri au prezentat dãrile de seamã de la fiecare sector:
Î.P.S. Pimen,
administrativ, economic, cultural, învãþãmânt religios ºi filantropic.
Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
Dupã prezentarea referatelor, o parte din cei prezenþi au luat cuvântul; amintim
intervenþia domnului avocat Vasile Lupu, care a îndemnat la front comun în lupta pentru redobândirea
Fondului Bisericesc.
Î. P. S. Pimen, în cuvântul de încheiere, a arãtat din nou necesitatea retrocedãrii Fondului Bisericesc atât
pentru întreþinerea monumentelor istorice cât ºi pentru opera de întrajutorare a oamenilor sãraci; a
mulþumit tuturor celor care au ajutat la construirea celor 69 de case pentru cele 72 de familii de sinistraþi din
localitãþile greu încercate din Arbore ºi Clit; a îndemnat preoþii din fiecare parohie sã fie prezenþi o datã pe
lunã în ºcoalã printre copii, iar pictura ºi arhitectura bisericilor sã fie realizate dupã normele canonice
bisericeºti.
În finalul cuvântului, Î.P.S. Pimen a arãtat cã episcopul trebuie sã poarte de grijã de Biserica pe care o
conduce sub toate aspectele ei, inclusiv sã lupte pentru redobândirea Fondului Bisericesc.

Sectorul Administrativ
Momente deosebite din viaþa Bisericii
Ortodoxe Române
În anul 2006 am sãrbãtorit, cu mare închinare ºi
respect, popasul a 620 de ani de la atestarea
documentarã a Mitropoliei Moldovei, activitate
pomenitã în scriptele Patriarhiei ecumenice de la
Constantinopol (1686 -2006).
Tot în acest an, am celebrat 320 de ani de la
publicarea în 1686 a cãrþii Viaþa ºi petrecerea Sfinþilor,
de Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolit al Moldovei,
canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în anul 2005.
Un alt eveniment de seamã a fost reprezentat de
împlinirea a 20 de ani de la trecerea la viaþa veºnicã a
Marelui Ierarh ºi cãrturar Iustin Moisescu, mare
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personalitate a Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit al
Moldovei ºi Sucevei între anii 1957-1977 ºi Patriarh al
României între anii 1977 - 1986.
La 16 noiembrie 2006 am sãrbãtorit, alãturi de toatã
suflarea ortodoxã din þarã, un alt moment aniversar de
mare rãsunet, 20 de ani de la întronizarea Prea
Fericitului Pãrinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române ºi a fiilor ei de pretutindeni.

Date despre personalul bisericesc din
Eparhie
În schema de funcþii ºi personal a Arhiepiscopiei
Sucevei ºi Rãdãuþilor avem urmãtoarele unitãþi
administrativ-bisericeºti: patru protopopiate cu 390
parohii, 39 mãnãstiri, opt schituri ºi 116 filii.
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Cele patru protopopiate sunt: Suceava,
Câmpulung Moldovenesc, Fãlticeni ºi Rãdãuþi.
Direct dependente de Centrul Eparhial sunt
urmãtoarele unitãþi: M-rea „Sf. Ioan cel Nou”
(Catedrala Arhiepiscopalã), Tipografia „Sf. Ioan cel
Nou”, Cãminul de Bãtrâni „Sf. Ioan cel Nou”, Fabrica
de Lumânãri de la M-rea Dragomirna, Cãminul de
Copii Dolhasca, C.A.R.C. ºi Magazinul de Obiecte
Bisericeºti.
Societãþi misionar-caritative care funcþioneazã cu
binecuvântarea Î.P.S. Pimen ºi se aflã sub oblãduirea
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor: Mila Creºtinã Fãlticeni, Christiana - Vatra Dornei, ASCOR Suceava,
Frãþia Ortodoxã - Filiala Suceava, Societatea
Femeilor Ortodoxe - Filiala Fãlticeni, Liga Tineretului
Creºtin - Filiala Fãlticeni.
Situaþia lãcaºurilor de cult este urmãtoarea: o
catedralã arhiepiscopalã, 356 de biserici parohiale,
69 de biserici filiale, 39 de biserici de mãnãstire, opt
de schituri, 64 biserici de cimitir, ºase biserici la unitãþi
militare, ºapte biserici în spitale, patru biserici la azile,
patru biserici în unitãþile de învãþãmânt, dupã situaþia
prezentatã de cele patru protopopiate.
Capele parohiale - 24, paraclise parohiale - 11,
paraclise de mãnãstiri ºi schituri - 31, deci un total de
553 locaºuri de cult ºi 15 parohii fãrã bisericã.
În ceea ce priveºte casele parohiale, avem un
numãr de 262 de parohii cu case parohiale, 10 case
parohiale în construcþie ºi 128 de parohii fãrã casã
parohialã.
Avem un numãr de 29 de cimitire în mediul urban,
289 de cimitire în mediul rural, 26 cimitire la
mãnãstiri ºi douã cimitire la schituri, un total de 346
cimitire.
În schema de funcþii ºi personal a Arhiepiscopiei
Sucevei ºi Rãdãuþilor, situaþia personalului bisericesc
este urmãtoarea: 523 preoþi cu tot atâtea posturi
ocupate, care au contribuþie de la bugetul de stat
la salarizare, 20 de preoþi încadraþi din fonduri proprii,
24 de posturi de preoþi vacante, aici incluzându-se ºi
posturile vacante de la mãnãstiri ºi schituri.
La personalul neclerical
situaþia
este
urmãtoarea: 658 de persoane cu tot atâtea posturi
ocupate ºi un numãr de 641 posturi vacante.
În învãþãmântul religios avem un numãr de 139
de preoþi, 98 cu studii superioare ºi patru cu studii
medii.
Situaþia personalului clerical dupã studii este
urmãtoarea: doi preoþi doctori în teologie; patru preoþi
absolvenþi cursuri doctorat; 22 preoþi absolvenþi
cursuri master; 15 preoþi cursanþi doctorat, alte
specialitãþi decât cele teologice.
Dintre preoþii cu studii superioare teologice
încadraþi în unitãþile administrativ - bisericeºti avem
392 preoþi licenþiaþi în teologie ºi un numãr de 66 preoþi
cu studii medii, alte studii, 13 preoþi.
Preoþii care au urmat cursurile de îndrumare
misionarã ºi pedagogicã pentru definitivare în preoþie
au fost în 2006 în numãr de opt, iar pentru gradul II în
numãr de 10.
Pe parcursul anului 2006 au avut loc urmãtoarele
schimbãri de personal clerical: au fost hirotoniþi întru
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treapta de preot 12 candidaþi ºi tot atâtea numiri de
preot, s-au pensionat trei preoþi ºi a decedat un
preot. Situaþia pe grupe de vârstã la sfârºitul
anului 2006 este urmãtoarea: între 20-25 de ani - 28
de preoþi, între 25-30 ani sunt 69 de preoþi, între 30-35
ani - 86 preoþi, între 35-40 ani - 86 de preoþi, între 4045 ani - 59 de preoþi, între 45-50 ani - 58 de preoþi,
între 50-55 ani - 54 de preoþi, între 55-60 ani - 43
preoþi, între 60-65 ani - 13 preoþi, între 65-70 ani - 11
preoþi, între 75-80 ani - trei preoþi, peste 80 de ani doi preoþi.
În ceea ce priveºte personalul neclerical, situaþia
este urmãtoarea: pe parcursul anului 2006 a încetat
angajarea a 80 de persoane; au fost angajate în locul
lor altele 80, 19 persoane au fost transferate de la o
unitate la alta, iar din fonduri proprii au fost angajate
20 de persoane.
Salarizarea personalului bisericesc clerical ºi
neclerical s-a fãcut în anul 2006 dupã cum urmeazã:
-cu 01.02.2006, conform O.G. 3/ 2006;
-cu 01.09.2006, conform O.G 3./2006.
S-au completat la zi carnetele de muncã ale
salariaþilor de la Centrul Eparhial ºi unitãþile direct
dependente de acesta, care au fost depuse la Casa
teritorialã de pensii a judeþului Suceava pentru
introducerea în baza de date a tuturor modificãrilor
salariale de la încadrare pânã în 1.04.2001.
Secretariatul
Acest sector este condus de domnul secretar
Anton Hrib, licenþiat în teologie, ºi are în subordine o
registraturã cu un funcþionar, în persoana d-nei Ieº
Maria. În anul care a trecut, au fost înregistrate 2400
de adrese care, cu aprobarea Î.P.S. Pimen, au luat
drumul sectoarelor pentru a fi rezolvate; la sectorul
administrativ au fost, dintre acestea, 375 adrese.
Domnul secretar a rãspuns de corespondenþa cu
Sfântul Sinod, Adunarea Naþional-Bisericeascã,
Patriarhia, Preºedinþia, Guvernul, ambasadele
României în strãinãtate, corespondenþa cu Bisericile
ºi comunitãþile româneºti din afara þãrii.
La Centrul Eparhial a rãspuns ºi a þinut evidenþa la
zi a binecuvântãrilor pentru înscrierea candidaþilor la
Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, a
binecuvântãrilor pentru înscrierea candidaþilor la
examenele de admitere la facultãþile de teologie, a
cãsãtoriilor viitorilor preoþi, evidenþa studenþilor
declaraþi admiºi la facultãþile de teologie, evidenþa ºi
binecuvântãrile candidaþilor înscriºi la cursurile de
definitivat, gradul II ºi gradul I în învãþãmântul religios.
Cea mai mare problemã rãmâne rezolvarea pe
linie de secretariat a întâlnirilor pe care le-a avut Î.P.S.
Pimen cu autoritãþile centrale ºi locale, televiziune ºi
presã, privind retrocedarea Fondului Bisericesc ºi
care au fost în numãr de peste 20 în anul 2006.
Menþionãm cã toatã corespondenþa ºi demersurile
privind retrocedarea Fondului Bisericesc, de la
începuturi pânã astãzi, se aflã în grija domnului
secretar eparhial.
Activitatea pastoral-misionarã
Problema misiunii este una dintre cele mai actuale
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Lucrãrile Adunãrii Eparhiale

Lucrãrile Adunãrii Eparhiale
preocupãri ale Bisericii din zilele noastre. Biserica
este preocupatã de împlinirea în viaþa credincioºilor a
învãþãturii creºtine, de aici ºi necesitatea imperioasã a
Bisericii de a arãta valabilitatea Evangheliei în mijlocul
unei societãþi în plinã transformare. Într-o societate în
plinã miºcare ºi înnoire, care cautã noi structuri ºi stiluri
de viaþã, Biserica este chematã sã gãseascã mijloacele
ºi cãile de sfinþire a vieþii credincioºilor ºi de cãlãuzire a
lor spre tot ceea ce este plãcut lui Dumnezeu ºi folositor
societãþii ºi, nu în ultimul rând, de apãrare ºi pãstrare
a învãþãturii Mântuitorului Iisus Hristos transmise
nouã prin Bisericã.
Trebuie sã spunem de la început cã activitatea
pastoral-misionarã a preotului se cere îmbunãtãþitã,
ridicatã la o calitate nouã pe care o cere misiunea lui în
lume, datoria de a indica ºi a ajuta oamenii sã meargã
pe drumul virtuþilor ºi de a corespunde exigenþelor tot
mai multe ºi mai variate ale omului din zilele noastre.
Cred cã trebuie o oarecare schimbare de opticã în
activitatea pastoral-misionarã ºi anume: Preotul sã fie
conºtient cã nu credincioºii sunt pentru el la îndemâna
lui, ci el este pentru credincioºi ºi la îndemâna lor.
Þinând seama cã trãim într-o vreme în care tot felul
de semãnãtori de „neghinã” asalteazã ogorul sufletesc
al credincioºilor, preotul nu poate rãmâne nepãsãtor
sau indiferent în faþa acestor acþiuni de ademenire ºi
îndepãrtare a credincioºilor de la adevãrata credinþã.El
trebuie sã fie strãjerul care cheamã pe credincioºi în
corabia mântuirii, farul care lumineazã, apãrãtorul ºi
vestitorul adevãratei credinþe.
Activitatea pastoral-misionarã din cadrul
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor, respectiv a Î.P.S.
Pimen, o aflãm în acel itinerar pastoral misionar,
publicat în revista Candela, pe parcursul anului 2006.
Prezentãm aceastã activitate în date:
A sãvârºit 55 de Sfinte Liturghii, 19 slujbe ale
Sfintelor Taine, 25 de ierurgii, 12 sfinþiri de biserici noi,
patru resfinþiri de bisericã, 75 de vizite la parohii, 25 de
Sfinte Liturghii la mãnãstiri, 35 de vizite la mãnãstiri, 12
vizite la ºcoli , 15 participãri la conferinþe organizate la
protopopiate ºi cu alte ocazii.
A primit în audienþã un numãr de 926 de persoane:
creºtini simpli, monahi, preoþi, personalitãþi politice sau
religioase, ºi tot atâtea persoane care au primit sfat
duhovnicesc ºi îndrumare.
A efectuat în interese superioare bisericeºti o vizitã
în Italia, unde, cu acordul Î.P.S. Iosif, Mitropolit al
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentalã ºi Meridionalã, a slujit în ziua de 25 martie,
de Buna Vestire, la Parohia „Sfânta Parascheva” din
Torino, iar în ziua de 26 martie, la Parohia „Sfântul
Ierarh Leontie de la Rãdãuþi” din Ivrea (25.03-26.03).
A efectuat o vizitã ºi în Portugalia, slujind în perioada
29 martie -2 aprilie la Biserica „Intrarea Maicii Domnului
în Bisericã” din Lisabona.
S-a întâlnit la Mãnãstirea Putna cu P.S. Serafim,
Episcop de Ottawa ºi Canada (30.07).
La invitaþia P.C. protopop pr. Ioan Piþura de la
Protopopiatul Ucrainean din Maramureº, a sãvârºit, în
fruntea unui sobor de preoþi, Sfânta Liturghie ºi a þinut
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cuvânt de învãþãturã la biserica cu hramul „Sfântul
Prooroc Ilie” din Parohia Ortodoxã Ucraineanã
Ruscova I, Sighetul Marmaþiei, judeþul Maramureº
(2.08).
Înalt Prea Sfinþitul Arhiepiscop Pimen a participat la
lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 17-18 ianuarie, 9 februarie, 2-3 martie, 27-28 iunie ºi
14-15 noiembrie 2006, la Adunarea NaþionalBisericeascã din 1.03 ºi 26.06, precum ºi la lucrãrile
Colegiului Electoral Bisericesc din 8.02.2006.
În data de 26.01.2006 a condus lucrãrile Adunãrii
Eparhiale ºi ale Consiliului Eparhial din Arhiepiscopia
Sucevei ºi Rãdãuþilor, iar în data de 14.06.2006 a
participat la ºedinþa de constituire a Adunãrii Eparhiale
pentru confirmarea membrilor ei, clerici ºi mireni, ºi a
delegaþilor pentru Adunarea Naþional-Bisericeascã.
Permanenþa Consiliului Eparhial, sub preºedinþia
Înalt Prea Sfinþitului Arhiepiscop Pimen, s-a întrunit, ori
de câte ori a fost nevoie, oferind cadru legal desfãºurãrii
vieþii religioase din eparhie, aplicãrii ºi adaptãrii
hotãrârilor Sfântului Sinod la condiþiile proprii eparhiei
noastre.
Cu grija pãrintelui ce vegheazã ºi conduce, a
prezidat conferinþele pastoral-misionare lunare ºi
semestriale la cele patru protopopiate ºi a discutat cu
factori locali ai guvernãrii pentru binele Bisericii din
Bucovina.
Întâlniri ale Î.P.S. Pimen cu autoritãþile centrale ºi
locale privind redobândirea Fondului Bisericesc
Ortodox Român din Bucovina:
S-a deplasat la Bucureºti la Autoritatea Naþionalã
pentru Restituirea Proprietãþilor, cu scopul de a rezolva
retrocedarea Fondului Bisericesc Ortodox Român al
Bucovinei (13.02).
S-a deplasat la Bucureºti la Autoritatea Naþionalã
pentru Restituirea Proprietãþilor ºi a purtat discuþii
privind restituirea Fondului Bisericesc din Bucovina cu
reprezentanþii forului amintit, de faþã fiind juriºti din
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale
(22.03).
A acordat un interviu redactorului Luminiþa Moroianu
de la cotidianul „Ziua”, pe tema retrocedãrii Fondului
Bisericesc Român al Bucovinei (3.05).
A organizat ºi a condus un impresionant marº al
tãcerii, la care au participat clerici ºi mireni, cu scopul
declarat de a atrage atenþia oamenilor ºi guvernanþilor,
cu privire la tergiversarea retrocedãrii Fondului
Bisericesc (4.05).
A acordat un interviu, în direct, postului de
televiziune Realitatea TV, jurnalistului Robert
Turcescu, pe tema retrocedãrii Fondului Bisericesc
Român din Bucovina (8.05).
A acordat un interviu redactorului Mihai Chira de la
cotidianul „Crai Nou” ºi redactorului Tiberiu Bujdei de la
Media Fax, pe tema retrocedãrii Fondului Bisericesc
Român din Bucovina (15.05).
S-a deplasat la Bucureºti, la Autoritatea Naþionalã
pentru Retrocedarea Proprietãþilor, pentru a clarifica
alte noi aspecte cu privire la retrocedarea Fondului
Bisericesc (16.05).
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S-a deplasat la Bucureºti, la Autoritatea Naþionalã
pentru Retrocedarea Proprietãþilor, pentru discuþii
privind retrocedarea Fondului Bisericesc din
Bucovina (22.05).
A acordat un interviu postului de televiziune
Antena 1 Suceava, având ca temã retrocedarea
Fondului Bisericesc Român din Bucovina (2.06).
A primit la reºedinþa arhiepiscopalã pe domnul ing.
Gheorghe Flutur, ministrul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi a purtat discuþii privind
retrocedarea Fondului Bisericesc (10.06).
A organizat ºi condus în incinta Mãnãstirii „Sfântul
Ioan cel Nou” din Suceava o acþiune de protest,
împreunã cu obºtile monahale, preoþi ºi credincioºi de
la parohiile din Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, cu
scopul de a trezi conºtiinþa româneascã în vederea
susþinerii unui act de dreptate istoricã ºi de a angaja
public rãspunderea Guvernului României pentru
deblocarea restituirii proprietãþilor Fondului
Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (13.06).
Tot cu acelaºi scop, însoþit de juriºtii Fondului
Bisericesc, s-a deplasat la Autoritatea Naþionalã
pentru Retrocedarea Proprietãþilor, fiind prezenþi ºi
oficiali de la Ministerul de Justiþie (19.06).
S-a întâlnit la Bucureºti, cu domnul Gheorghe
Flutur, ministrul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale, ºi a discutat despre retrocedarea Fondului
Bisericesc din Bucovina (18.09).
S-a întâlnit la Bucureºti cu domnul Cãlin Popescu
Tãriceanu, prim-ministru al Guvernului României, ºi a
discutat pe tema retrocedãrii Fondului Bisericesc din
Bucovina (19.09).
Exarhatul (mãnãstirile)
Mãnãstirea este un aºezãmânt în care trãieºte o
comunitate religioasã de cãlugãri sau cãlugãriþe,
hotãrâþi a-ºi petrece viaþa în înfrânare, sãrãcie de
bunãvoie ºi ascultare necondiþionatã. Mãnãstirea
depinde întru toate, direct ºi exclusiv de chiriarhul
(episcopul locului), care este conducãtorul ei canonic.
Mãnãstirile se întemeiazã numai cu binecuvântarea
Sfântul Sinod, la propunerea episcopului eparhiot.
ªi astãzi, ca ºi în trecut, rostul mãnãstirilor este
acelaºi, de trãire ºi evlavie româneascã, de apãrare a
dreptei credinþe, de educaþie moralã, de asistenþã
socialã ºi de pãstrare a valorilor de patrimoniu
cultural-naþional.
Contribuþia mãnãstirilor, a monahilor ºi monahiilor
la dezvoltarea limbii ºi a literaturii române, a
spiritualitãþii, a comorilor de artã creºtinã, a valorilor
de patrimoniu, a sentimentului patriotic ºi naþional, o
cunoaºtem din trecutul istoric al þãrii noastre ºi mai
ales a Eparhiei noastre.
Astãzi, pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei ºi
Rãdãuþilor existã un numãr de 39 mãnãstiri ºi opt
schituri, din care 25 de mãnãstiri de cãlugãri ºi 14
mãnãstiri de cãlugãriþe, cinci schituri de cãlugãri ºi trei
de cãlugãriþe, cu un numãr total de 580 vieþuitori,
dintre care 205 cãlugãri ºi 375 cãlugãriþe.
Dupã studii, avem urmãtoarea situaþie:
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Absolvenþi master-cinci, licenþiaþi în teologie - 42,
absolvenþi seminar teologic - 38, alte studii - 145, la
ºcolarizare - 85, fãrã studii - 265.
Aducem la cunoºtinþã pe aceastã cale cã toate
mãnãstirile mari de cãlugãriþe Voroneþ, Suceviþa,
Moldoviþa,Humor, Dragomirna, Probota, Cãmârzani
au organizat ºi dezvoltat ateliere de picturã, croitorie
ºi broderie .
Mãnãstirea Putna se face cunoscutã prin atelierul
de picturã, sculpturã, croitorie ºi, nu în ultimul rând,
prin atelierul de aurãrie ºi argintãrie a obiectelor de
cult.
Pentru activitatea filantropicã ºi socialã în mod
deosebit mãnãstirile Bogdana, Sihãstria Putnei, „Sf.
Ioan cel Nou” Suceava ºi „Sf. Dimitrie” Vatra Dornei .
Pe linie disciplinarã, putem afirma cã în anul 2006
nu au fost cazuri deosebite, ci vechile personaje care
au ieºit de sub ascultarea Î.P.S. Pimen, pãrintele
Vichentie Bobeicã care ocupã în mod abuziv Parohia
Mãnãstioara ºi pãrintele Ioil Corbu de la Mãnãstirea
„Sf. Vasile cel Mare” Leucuºeºti, ambele din Protoieria
Fãlticeni.
În rest, toþi au pus început bun, s-au încadrat pe
linia canoanelor bisericeºti ºi au ascultat de cuvântul
Î.P.S. Pimen.
Disciplina clerului
Comportamentul majoritãþii preoþilor din
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor s-a încadrat în
limitele canoanelor bisericeºti.
Au fost ºi cazuri de abatere, de nerespectare a
canoanelor din lipsã de tact, din necunoaºtere ºi din
neascultare faþã de autoritatea bisericeascã.
În anul care a trecut s-au înregistrat 56 de
reclamaþii, mai puþine ca în anul 2005.
Nu putem trece cu vederea abaterea de la
canoane, de la disciplinã, din cauza divorþului, a
plecãrii în strãinãtate la muncã a preoþilor ºi a
doamnelor preotese, cu urmãri nefaste în rândul
credincioºilor ºi în familiile preoþilor.
Amintim preoþi care au produs tulburãri ºi supãrãri:
Parohia Slobozia Sucevei - preot Petru Maxim,
Parohia Satu Mare II - preot Buliga Dorel, Parohia
Moara - preot Pleºa Ciprian ºi Parohia „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel” Suceava - preot Maghiar Mihai.
Nu putem uita pe cel care nici pânã astãzi nu a
intrat sub ascultare, fostul preot Rezuº Sorin
Parohia Cajvana II.
Pictura bisericeascã
La acest capitol, ca în atâtea altele, Biserica
noastrã strãmoºeascã are o moºtenire de nepreþuit.
Mãreþia cu care au fost construite vechile biserici,
eleganþa ºi armonia lor, iscusinþa ºi trãinicia cu care
sunt împodobiþi pereþii lor pe dinãuntru ºi pe dinafarã,
cu culori care îºi pãstreazã prospeþimea ºi
luminozitatea timp de veacuri, toate învedereazã
talentul, priceperea ºi dragostea de frumos a celor ce
le-au gândit ºi le-au realizat.
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Moroºanu, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Suceava se executã pictura de cãtre pictorii Ioan ºi
Daniela Moldovanu, în Biserica „Sf. Gheorghe” Baia se
picteazã interior în tehnica fresco de pictorul bisericesc
Sava Nicolae.
În ceea ce priveºte lucrãrile de picturã în tehnica
fresco la bisericile care nu sunt monumente istorice,
avem urmãtoarea situaþie: au continuat lucrãrile de
picturã în frescã la un numãr de 22 biserici, 12 în mediul
rural ºi 10 în mediul urban.
Au fost înaintate la Comisia de Picturã Bisericeascã
un numãr de 15 devize pentru picturã în tehnica fresco.
Au fost înaintate la Comisia de Picturã Bisericeascã
opt devize pentru restaurarea bisericilor care nu sunt
monumente istorice.
Mãnãstirea Voroneþ

Împreunã cu alte multe mãrturii care constituie
mãreþii, au veºnicit prin expresia artei bisericeºti, chipul
luminos al credinþei ºi legii strãmoºeºti, precum ºi
sensibilitatea ºi bogãþia sufleteascã a acestor sfinþi
fãuritori de frumos.
Sunt cunoscute în toatã lumea mãnãstirile ºi
bisericile din Bucovina, mai ales cele cu picturi
exterioare luate sub protecþie UNESCO, mãnãstiri ºi
biserici care sunt exponente ale moºtenirii spirituale ale
poporului nostru ºi ale bogatei noastre tradiþii.
În anul 2006, au fost continuate lucrãrile de
restaurare la pictura în tehnica fresco la mãnãstirile
Voroneþ, Suceviþa, Moldoviþa, Humor, „Sf. Ioan cel Nou”
de la Suceava ºi Bãlineºti.
Lucrãrile se desfãºoarã de cãtre specialiºti cu
devize aprobate de Comisia de Picturã Bisericeascã ºi
de Ministerul Culturii.
Au continuat lucrãrile de picturã în tehnica fresco la
urmãtoarele monumente istorice:
În biserica Mãnãstirii Putna se executã pictura din
nou, în frescã, de cãtre fraþii pictori Gavriil ºi Mihai

Serviciul juridic
În cursul anului 2006, activitatea acestui birou o
putem structura dupã cum urmeazã:
· activitate legatã de Fondul Bisericesc ºi bunurile
bisericeºti;
· activitate legatã de instituþiile de judecatã ºi
instituþiile publice locale;
· activitate legatã de administraþie bisericeascã ºi
asistenþa juridicã acordatã subunitãþilor bisericeºti.
Situaþia Fondului Bisericesc:
· În curs de judecatã.
Situaþia clãdirilor:
· Au fost promulgate un numãr de ºapte hotãrâri
care au fost admise de instanþele de fond; în prezent se
soluþioneazã recursurile la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie Bucureºti.
pr. Gheorghe Brãdãþanu,
consilier administrativ

Sectorul Economic
An de an retrãim sentimentul cronicarului Miron
Costin, exprimat în cuvintele „nu omul stã la cârma
vremurilor, ci bietul om stã sub cârma lor”, adevãr
confirmat ºi de clipele de faþã care ne cheamã, la ceas
de bilanþ, sã prezentãm activitãþile desfãºurate pe plan
misionar, pastoral, administrativ, filantropic, cultural ºi
economic din cadrul Arhiepiscopiei noastre.
Biserica, instituþie divino-umanã, cu destinaþia
veºniciei, dupã fãgãduinþa Întemeietorului ei: „Voi zidi
Biserica Mea ºi porþile iadului în veci nu o vor dãrâma”
(Matei 18-18), pe lângã misiunea întreit sfântã de a
învãþa, sfinþi ºi cãlãuzi credincioºii pe calea mântuirii,
are ºi o chemare pentru pãstrarea tezaurului de
credinþã ºi tradiþie, precum ºi a valorilor sfinte ce
contribuie la cultura neamului românesc.
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Credinþa profundã ce a stãpânit miile de generaþii de
credincioºi a fost exprimatã nu numai în mãrturisirea de
credinþã sau crezul Bisericii, ci a fost concretizatã în
ctitoriile cãrora le-au pus piatra de temelie, le-au înãlþat
spre cer strãjuind ca niºte „cetãþi” obºtea aºezatã în
jurul lor ºi pãmântul strãbun ce ne îmbãrbãteazã prin
glasul sângelui lor, jertfit pentru apãrarea ºi unitatea
neamului, le-au înveºmântat cu alese picturi, ce le-au
transformat într-o Biblie deschisã pentru cei ce nu ºtiau
sã citeascã, dar ºi pentru cei ce nu vor s-o citeascã,
le-au înzestrat cu ceea ce aveau de trebuinþã pentru
buna desfãºurare a activitãþii ei în lume.
Ei au fost convinºi cã, pe lângã misiunea
sacerdotalã, Biserica desfãºoarã ºi o misiune ce are la
bazã economicul, prin care sã se facã simþitã lucrarea ei
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în comunitatea credincioºilor.
Secole de-a rândul, Biserica a contribuit la
acþiunile sociale, fiind un izvor al culturii, artei, în
sentimentul binefacerii împlinite.
Dar, vremurile respective au trecut ºi încercãri au
apãsat ca un tãvãlug greu peste Biserica Neamului,
încât represiunile au atins culmi, martirizând slujitorii
ºi mãrturisitorii dreptei credinþe, aruncându-i în
temniþe pentru ani grei, eliminând-o mult timp din ºcoli
ºi din instituþii sociale, confiscându-i-se averea primitã
ca danie din partea ctitorilor voievozi. Cu toate
acestea, prin altarul familiei creºtine, prin iscusinþa
vrednicilor de pomenire ierarhi ce-au þinut cumpãna în
vremuri grele, Biserica ºi-a pãstrat identitatea ei în
viaþa poporului binecredincios.
S-a primit cu bucurie momentul descãtuºãrii de
regimul ateu, comunist, când Biserica avea speranþa
cã va intra în posesia bunurilor confiscate, ca, prin
aceasta, sã nu fie cerºetoarea nimãnui, ci prin forþe ºi
resurse materiale proprii sã fie beneficã ºi din punct
de vedere material credincioºilor ei. De 16 ani ne
împãrtãºim de promisiuni, ce se accentueazã mai
mult în campaniile electorale, cã Biserica va primi
bunurile confiscate abuziv. Ne este greu sã credem cã
astãzi Biserica se poate bucura de reintrarea în
gestionarea inventarelor avute cândva, astãzi, când
lumea occidentalã ce a pãrãsit sentimentul religios
profund, a exclamat cã în „Rãsãritul continentului ne
izbim de tradiþia puternicã a Bisericii Ortodoxe”.
Personal, nu cred cã are vreun interes sã întãreascã
Ortodoxia, ci se merge mai departe, ca prin
mass-media sã fie compromisã instituþia Bisericii. Toþi
aceºtia uitã însã cã omul poate greºi, Biserica însã,
niciodatã.
Biserica, în ultimele veacuri, a fost ºi este încã, mai
mult o Bisericã a suferinþei, a smereniei ºi a
prigonirilor decât o Bisericã a transfigurãrilor; e Trupul
lui Hristos pãlmuit de toate josniciile, biciuit de toate
calomniile, sfârtecat de toate prigoanele, þintuit pe
Crucea tuturor durerilor. Aºa ºi creºtinii, care sunt
membrele acestui Trup. Cum ar putea rãmâne
membrele fãrã suferinþe, când ele sunt membrele unui
Cap încoronat cu spini? (Mitropolit N. Mladin Ascezã
misticã paulinã. Ed. Deisis, 1996, pp. 154-156).
Intensitatea suferinþei este un semn vãzut al
intensitãþii comuniunii cu Hristos, Crucea fiind destinul
tuturor sfinþilor, al tuturor celor ce vor sã se apropie de
Hristos.
Aceastã lucrare a determinat ca Biserica sã fie
socotitã printre cele mai stabile ºi demne de încredere
instituþii civice.
„Cu toate acestea, la cumpãna anilor în care
Europa se angajeazã într-un proces de unificare
economicã ºi politicã, suntem puºi în situaþia de a ne
pune întrebarea: care va fi viitorul ei spiritual? Lumea
nouã care se va crea, structurile economice, culturale,
politice ce vor rezulta, nu vor putea sã alcãtuiascã un
fel de reconstruire a Imperiului Roman. Ele vor fi
obligate sã respecte identitãþile naþionale, care sunt
rezultatele unor evoluþii istorice ale popoarelor, altfel
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riscã sã ajungã fie la izolare, fie la xenofobie”.
(Biserica în era globalizãrii, p. 267, Alba Iulia, 2003).
„Dacã Europa nu-ºi va regãsi rãdãcinile creºtine,
dacã nu va reuºi mãcar în parte sã-ºi refacã unitatea
spiritualã ºi dacã multitudinea de curente rezultate din
sfâºierile veacurilor trecute vor continua sã se înfrunte
în zadar sau sã se ignore unele pe altele, atunci
unificarea economicã nu va putea rezolva criza
spiritualã pe care o traverseazã ºi care îi epuizeazã
resursele spirituale ºi biologice. Dimpotrivã, ea riscã
sã intre într-un declin fãrã leac” (Pr. I. Bizãu). Biserica
a fost ºi va rãmâne leagãnul sufletesc de credinþã,
culturã ºi artã, de promovare a valorilor spirituale ºi
naþionale a poporului român.

De aceea, se impune mai mult ca oricând, acum,
când integrarea europeanã ºi-a pus amprenta ºi pe
România, sã luptãm pentru redobândirea zestrei
Bisericii.
„Pe plan economic, susþinãtorii globalizãrii cred cã
în multele bunuri materiale oferite þãrilor nevoiaºe stã
toatã puterea lumii. Actorii vieþii economice cred cã
sporirea nejustificatã a bogãþiilor materiale va permite
satisfacerea trebuinþelor esenþiale, a tuturor
oamenilor ºi cã ea aduce prin sine însãºi garanþia
pãcii” (Roosevelt, cf. Ioseph Joblim, op.cit. p.6).
De aceea noi, ca cei ce suntem „mãdulare ale
Trupului tainic al Bisericii lui Hristos (I Corinteni 6,15),
fiecare cu chemarea ºi responsabilitatea sa, sã ne
lãsãm cuceriþi de sentimentul unitãþii”, sã facem zid în
jurul Ierarhului nostru ºi sã luptãm pentru dobândirea
proprietãþilor Bisericii, confiscate de fostul regim, care
încã îºi are adepþii sãi în lumea democraþiei, în care
vorbim de libertate, demnitate ºi valoarea proprietãþii
private, ºi care mai þin confiscate atâtea bunuri ce nu
le aparþin, cu ajutorul cãrora Biserica ar putea sã-ºi
manifeste lucrarea beneficã în obºtea creºtinã,
promovând cultura, arta ºi intensificând lucrarea
misionar-filantropicã.
Regretãm cã nici pânã acum nu s-a înþeles scopul
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retrocedãrii averii Bisericii de cãtre cei ce-ºi
regleazã conturile din uzufruct al Fondului Bisericesc,
sau îl folosesc pentru desfãºurarea campaniilor
electorale, resurse financiare provenite prin defriºarea
frauduloasã a codrilor Bucovinei.
Toþi se vor prãbuºi ºi vor rãmâne în amintirile
neplãcute ale istoriei Bisericii din Bucovina, fiind
responsabili în faþa Dreptului Judecãtor de faptele
nedemne sãvârºite.
Acum, la început de an ºi la ceas de bilanþ, vã rog
sã-mi permiteþi sã prezint activitatea desfãºuratã la
sectorul economic al Arhiepiscopiei Sucevei ºi
Rãdãuþilor, în care-ºi desfãºoarã activitatea, prin
muncã prestatã cu deosebitã responsabilitate, domnul
ºef-contabil Alisavetei Ioan, doamna contabilã
Alisavetei Varvara ºi domnul casier Costel Ciobanu. Tot
din acest sector fac parte ºi domnii revizori contabili
Liviu Gâzã ºi Drob Enache, magazinul de obiecte
bisericeºti ce are ca gestionar pe domniºoara Camelia
Simion, P.C. pr. Victor Turcu, casier al C.A.R.C. ºi
atelierul de lumânãri de la Mãnãstirea Dragomirna,
unde-ºi desfãºoarã activitatea cu multã dãruire 10
maici, sub conducerea Maicii Director Ana.
An de an dorim sã prezentãm o dare de seamã cât
mai mulþumitoare, dar depindem de situaþia
economico-financiarã care formeazã suportul
realizãrilor noastre ºi al societãþii formate din
credincioºii Bisericii noastre.
În ceea ce urmeazã, vom prezenta situaþia sumelor
primite pentru construirea de biserici sau restaurãri de
locaºuri sfinte în anul 2006, dupã cum urmeazã:
I.

Pentru monumente istorice:

- de la credincioºi = 1.450.000 lei;
- de la Ministerul Culturii ºi Cultelor = 1.084.360 lei,
sumã ce reprezintã lucrãrile de conservare, restaurare
a componentelor artistice;
- Guvern = 650.000 lei;
- Consiliul Judeþean =140.000 lei;
- Primãrii = 100.000 lei;
- Sponsori = 485.000 lei;
- Secretariatul de Stat pentru Culte = 387.000 lei;
TOTAL = 4.346.360 LEI
II. Cheltuieli pentru locaºurile de cult care nu
sunt monumente istorice:
- contribuþii de la credincioºi = 5.740.000 lei;
- de la M.C.C. prin S.S.C.= 731.850 lei;
- Guvern = 50.000 lei;
- Consiliul Judeþean = 275.000 lei;
- Primãrii = 471.500 lei;
- Sponsori = 727.000 lei.
TOTAL = 7.995.350 LEI.
În cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor sunt în
construcþie 38 locaºuri de cult.
Funcþioneazã un numãr de patru protopopiate cu
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sedii proprii.
Funcþioneazã un numãr de ºase muzee la
mãnãstiri ºi nouã muzee la parohii, precum ºi depozitul
de carte de la Mãnãstirea Teodoreni ºi cel de icoanã de
la Mãnãstirea Suceviþa.
Raportul contabilitate
În baza datelor obþinute din balanþa de verificare
întocmitã la 31.12.2006, prezentãm principalii
indicatori economico-financiari rezultaþi:
- conturi de capitaluri = 1.598.541,84 lei;
- conturi de imobilizãri = 411.936,78lei;
- conturi de stocuri = 282.669,88lei;
- furnizori ºi conturi similare = 584.463,12 lei;
- decontãri cu subunitãþile = 1.332.657,08 lei;
- conturi de trezorerie = 156.741,22 lei.
Veniturile obþinute în anul 2006 sunt în valoare
de 4.007.171,33 lei ºi provin din:
- vânzãri produse = 3.026.256,41 lei;
- subvenþii de la bugetul de stat ºi local =
509.397,00 lei;
- fonduri susþinere unitãþi superioare bisericeºti =
144.487,53lei;
- contribuþii lãcaºuri de cult = 71.980 lei;
- donaþii ºi sponsorizãri = 217.218,81 lei;
- dobânzi bancare = 17.663,98 lei;
- alte venituri = 20.167,60 lei.
TOTAL= 4.007.171,33 LEI
Au fost efectuate cheltuieli în cursul anului 2006
în sumã de 4.235.224,60 lei pentru:
- cheltuieli materiale = 2.427.164,08 lei;
- cheltuieli terþi = 531.622,27 lei;
- cheltuieli impozite ºi taxe = 12.497,96 lei;
- cheltuieli cu salariile = 890.095,00 lei;
- cheltuieli cu asigurãrile ºi protecþia socialã =
289.771,00 lei;
- alte cheltuieli = 84.074,29 lei.
TOTAL= 4.235.224,60 LEI
Alte cheltuieli au fost efectuate pentru:
- Centrul Eparhial = 1.759.764,76 lei;
- Catedrala Arhiepiscopalã = 816.143,56 lei;
- Cãmin de Bãtrâni = 466.875,30 lei;
- Cãmin de Copii Dolhasca = 34.066,00 lei;
- Fundaþia Fondul Forestier Bisericesc Suceava =
123.453,38 lei;
- Schit Groºi = 203.480,27 lei;
- Via Cotnari = 3.082,66 lei;
- Agenþie de turism = 418,48 lei;
- Cãmin Berchiºeºti = 11.313,01 lei;
- Mãnãstirea Sihãstria Putnei = 53.733,91 lei;
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- S.C. „Diaconia” SRL Suceava = 9.228,34 lei;
- Atelier lumânãri = 360.690,40 lei;
- Magazin de obiecte bisericeºti = 74.400,00 lei;
- Direcþia Fondului Forestier Bisericesc Suceava
= 17.420,53 lei;
- Tipografie = 114.618,10 lei;
- Sinistraþi Arbore = 196.350,96 lei;
- Biserica „Sf. Ioan cel Nou” Suceava
= 11.285,05 lei;
- Restaurare picturã Biserica „Sf. Ioan cel Nou”
Suceava = 330.15 lei;
- Sediul administrativ - Centrul Eparhial
= 24.240,75 lei.
TOTAL = 4.288.958,61 LEI
Din activitatea economicã s-au realizat
urmãtoarele venituri:
- Atelierul de lumânãri Dragomirna = 746.000 lei;
- Magazinul de obiecte bisericeºti = 74.400 lei;
- Tipografie = 275.654,80 lei.
TOTAL = 1.096.054,80 LEI
La 31.12.2006 Arhiepiscopia are un sold în
sumã de 155.741,22 lei în conturile de trezorerie.
Fondurile constituite în Eparhie la 31.12.2006
sunt:
- Fond asigurãri bunuri bisericeºti = 92.544,73 lei;
- Fond ajutoare pentru copii = 209,05 lei;
- Fond ajutor strãinãtate = 22.575,00 lei;
- Fond restaurare picturã „Sf.Ioan cel Nou”
= 39.590,18 lei;
- Fond central misionar = 42.010,14 lei;
- Fond cultural = 117.816,12 lei;
- Fond solidaritate creºtinã = 58.460,08 lei.
TOTAL = 373.205,30 LEI
Fondul Filantropia, în sumã de 54.507 lei, a fost
utilizat în totalitate; suma de 22.430 lei a fost folositã
pentru cheltuieli cu sinistraþii din Arbore.
A fost constituit Fondul umanitar pentru ajutorarea
sinistraþilor în sumã de 640.310,84 lei, din care a fost
utilizatã pentru sinistraþii din judeþul Bacãu suma de
64.161,24 lei; pentru sinistraþii din comuna Arbore a
fost cheltuitã suma de 576.149,60 lei.
La constituirea acestui fond umanitar au contribuit
cu sume ºi materiale:
- Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc
= 98.896,00 lei;
- Protopopiatul Rãdãuþi = 61.143,97 lei;
- Protopopiatul Suceava = 50.300,00 lei;
- Protopopiatul Fãlticeni = 49.165,50 lei;
- Episcopia Galaþi = 50.000,00 lei;
- Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei = 20.000,00 lei;
- Episcopia Buzãului = 50.000,00 lei;
- Episcopia Covasnei ºi Harghitei = 20.000,00 lei;
- Domnul Comoroºan Valerian = 10.458,30 lei;
- Domnul Covrig Dumitru = 100,00 lei;
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- Anonim = 100,00 lei;
- Domnul Munteanu Dumitru = 1.294,60 lei;
- Ocolul Silvic Iliºeºti
= 71.314,95 lei; (613,43 m.c. lemn);
- Ocolul Silvic Bucovina
= 115.464,50 lei; (943,01 m.c. lemn).
TOTAL = 482.888,78 LEI
Activitatea la sectorul C.A.R.C.
În cadrul Centrului Eparhial funcþioneazã Casa de
Ajutor Reciproc a Clerului, a cãrui activitate financiarã
în anul 2006 se prezintã astfel:
- membri existenþi la 31.12.2006 = 850
- fond social = 588.982,28 lei
- împrumuturi acordate =1.363.264,00 lei
- solduri împrumuturi la 31.12.2006
= 784.757,05 lei
- cheltuieli efectuate în anul 2006 = 52.699,54 lei
- venituri realizate în anul 2006 = 140.813,27 lei
- rezultatul activitãþii la 31.12.2006 = 377.640,54 lei
- disponibil existent în conturile de trezorerie la
31.12.2006 = 56.865,77 lei.
Situaþia Financiarã a Fundaþiei Fondului
Forestier Bisericesc din Bucovina la 31.XII.2006
se prezintã astfel:
- Capital social subscris ºi vãrsat = 44.180,00 lei;
- Furnizori ºi conturi asimilate = 111.429,69 lei;
- Conturi de trezorerie = 55.556,24 lei.
Au fost efectuate cheltuieli în sumã de 174,50 lei
(comisioane bancare).
Veniturile sunt în valoare de 8.862,11 lei :
- din chirii = 8.748,00 lei;
- ºi dobânzi = 114,11 lei.
Activitatea de control financiar intern
desfãºuratã în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2006
Activitatea de control financiar intern a
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor a fost asiguratã
de doi revizori contabili, fiind desfãºuratã pe bazã de
plan de verificare anual, precum ºi planuri de
verificare trimestriale, toate aprobate de cãtre Înalt
Prea Sfinþitul Arhiepiscop Pimen.
Pentru anul 2006 au fost cuprinse în planurile de
verificare anuale un numãr de 425 gestiuni, fiind
verificate un numãr de 419 unitãþi, urmând ca la ºase
unitãþi sã se facã verificarea ulterior.
Ca urmare a verificãrilor efectuate au fost
înregistrate plusuri de casã, recuperãri din pagube,
imputaþii sau recuperãri debite.
În afara verificãrilor de gestiune s-au efectuat
anchete, predãri de gestiuni ºi recepþii de lucrãri,
dându-se, ca urmare a controalelor, ºase
avertismente.
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În general, P.C. Pãrinþi Stareþi, Maici Stareþe, P.C.
Pãrinþi parohi, ce au responsabilitãþi faþã de gestiunea
unitãþilor de cult, ºi-au îndeplinit îndatoririle potrivit
legiuirilor, canoanelor ºi legilor în vigoare. Datoritã
vigilenþei ºi sentimentului îndeplinirii ascultãrii ce-au
primit-o din partea ierarhului nostru, prin eforturi mari
depuse de stareþi ºi stareþe, majoritatea mãnãstirilor au
înflorit prin restaurarea picturilor interioare ºi exterioare,
restaurarea chiliilor, amenajarea sectorului
gospodãresc, a unor spaþii pentru broderie, sculpturã,
aurit sau argintat a obiectelor folosite în cultul Bisericii,
laboratoare pentru restaurarea broderiilor expuse în
muzeele din incinta mãnãstirilor, spaþii pentru picturã,
aºa încât aceste îndeletniciri ale celor ce-au îmbrãcat
haina monahalã reprezintã expresia cã Biserica
pãstreazã tradiþia rugãciunii ºi a muncii.
La fel, în majoritatea parohiilor, vom gãsi biserici noi,
biserici restaurate, pictate, case parohiale îngrijite,
ceea ce dovedeºte cã în cadrul parohiei preotul
împreunã cu credincioºii „iubesc frumuseþea casei lui
Dumnezeu”.
De aceea, în urma controalelor ce le-am efectuat la
parohii împreunã cu pãrinþii protopopi, s-au constatat
tot mai puþine cazuri de indisciplinã contabilã, fapt ce ne
bucurã ºi ne determinã sã ne gândim cã preoþii trãiesc
cu sentimentul împlinirii îndemnului Sfântului Apostol
Pavel „slujba ta sã o faci deplin” (II Tim, 4, 5).
În cele prezentate pânã aici se reflectã activitatea
desfãºuratã la sectorul economic în timpul unui an, sub
directa îndrumare a Înalt Prea Sfinþitului Arhiepiscop
Pimen.
Evidenþiez colaborarea sincerã cu secretariatul
Arhiepiscopiei, reprezentat de domnul Anton Hrib,
secretar eparhial, cu pãrinþii consilieri, inspectori,
protopopi ºi cu personalul ce-ºi desfãºoarã activitatea

în cadrul Arhiepiscopiei noastre, tuturor le suntem
recunoscãtori ºi le mulþumim pentru rãbdarea,
înþelegerea ºi sprijinul acordat.
Mulþumim reprezentanþilor unitãþilor
descentralizate, conducãtorilor de unitãþi ale judeþului ºi
tuturor de pretutindeni, care, dupã tãria credinþei, ne-au
sprijinit în ducerea la bun sfârºit a unor lucrãri
desfãºurate în cadrul Arhiepiscopiei, atât la Centrul
Eparhial cât ºi la mãnãstirile, schiturile ºi parohiile din
Eparhia noastrã.
Suntem convinºi cã mulþumirea face parte din
îndatorirea noastrã creºtinã, de aceea, îndrept gândul
spre „Pãrintele luminilor”, Care revarsã asupra noastrã
„tot darul cel desãvârºit”. Îi aducem mulþumire pentru
ajutorul dat în desfãºurarea activitãþilor noastre, care au
contribuit la bunul mers al Arhiepiscopiei, ce are merite
prisositoare. Dorim reactivarea ei ca Mitropolie a
Bucovinei, iar aceastã împlinire impune ataºamentul
tuturor membrilor Adunãrii Eparhiale, în vederea creãrii
unitãþii depline în realizarea acestei dorinþe.
Faþã de cele prezentate, Vã rog respectuos, Înalt
Prea Sfinþite Pãrinte Preºedinte, onorat consiliu ºi
distinºi membri ai Adunãrii Eparhiale, sã binevoiþi a lua
în discuþie darea de seamã, a ne da sugestiile necesare
ºi aprobarea cuvenitã.
pr. Mircea Nuþu,
consilier economic

Sectorul cultural
Dupã evenimentele din '89, am asistat la o
adevãratã competiþie editorialã în toate domeniile, chiar
ºi în publicarea de cãrþi religioase.
Oferta de carte este foarte mare, variatã ºi foarte
tentantã.
În domeniul religios s-au realizat multe traduceri,
s-au publicat colecþii; teologi de marcã ºi mari duhovnici
au scris numeroase cãrþi de profunzime teologicã ºi
duhovniceascã pe teme care frãmântã lumea
contemporanã.
Prin aceste cãrþi religioase s-a umplut un gol imens,
pe care sistemul comunist ateu l-a creat prin limitarea la
maximum sau prin interzicerea publicãrii de cãrþi
religioase.
Cartea cu conþinut religios este un rãspuns dat la
provocãrile contemporane, strãine de spiritualitatea
creºtinã.
În ceea ce priveºte activitatea editorialã la
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Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, menþionãm cã în
anul 2006, cu binecuvântarea Î. P. S. Arhiepiscop
Pimen, la Editura Arhiepiscopiei, la Tipografia „Sfântul
Ioan cel Nou” au vãzut lumina tiparului mai multe cãrþi ºi
broºuri.
I. CÃRÞI, MONOGRAFII, ALBUME, PLIANTE,
BROªURI
1. Preotul ºi Taina Spovedaniei
Textul acestei broºuri a fost ales de cãtre Î. P. S.
Arhiepiscop Pimen din studiul introductiv al cãrþii
Pravila bisericeascã (manual pentru duhovnicie), scrisã
de ieromonah Nicodim Sachelarie, Editura Seminarului
Monahal Cernica, Ilfov, 1940, p.p. 7-58.
Ea a fost tipãritã într-un tiraj de 1000 de exemplare
ºi a fost distribuitã tuturor preoþilor duhovnici din
cuprinsul Eparhiei.
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moarte.
Broºura a fost tipãritã într-un tiraj de 3000 de
exemplare.

2. Mãrturisirea pãcatelor ºi Sfânta
Împãrtãºanie
Aceastã broºurã cuprinde fragmente extrase de
cãtre Î. P. S. Arhiepiscop Pimen din vol. Proloagele,
Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova. Se adreseazã
tuturor creºtinilor, îndemnându-i sã-ºi mãrturiseascã
cu cãinþã în Taina Spovedaniei toate pãcatele
sãvârºite ºi explicã ce este Sfânta Împãrtãºanie ºi ce
valoare are ea pentru sufletul nostru.
A fost tipãritã într-un tiraj de 3000 de exemplare.
3. Credinþa noastrã ortodoxã
Paginile acestei broºuri
au fost alese de Î. P. S. Pimen
din volumul Pe drumul
datoriei, cuvântãri ale
episcopului Nifon Criveanu al
Huºilor, Tipografia ºi librãria
„Universalã” George
Cerchez, 1935.
Ea prezintã frumuseþea
Ortodoxiei, valoarea ei
pentru poporul român ºi
câteva minuni actuale
sãvârºite prin lucrarea lui
Dumnezeu de icoanele
noastre ortodoxe.
A fost tipãritã într-un tiraj
de 10.000 de exemplare ºi distribuitã gratuit
credincioºilor din Eparhia Sucevei, dar ºi în alte
eparhii.
4. Sfârºit creºtinesc vieþii noastre
Plecând de la cuvintele
Sfântului Vasile cel Mare cã
„cea mai înaltã filosofie este
gândul la moarte” ºi ale
Sfântului Antonie cel Mare cã
„moartea, de-o va avea omul în
minte, nemuritor este, iar
neavând-o în minte, moarte îi
este”, Î. P. S. Pimen a ales din
volumul Proloagele, Ed.
Mitropoliei Olteniei, Craiova,
cele mai frumoase învãþãturi
ale Sfinþilor Pãrinþi legate de
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5. Despre iubirea de
sãraci - lucrare scrisã de
Sfântul Grigorie Teologul.
Autorul ne îndeamnã la
sãvârºirea faptelor bune faþã
de cei sãraci, arãtând cã „atât
timp cât pluteºti mânat de vânt
prielnic, întinde mâna celui
cãzut pradã valurilor; cât timp
ai trupul sãnãtos ºi eºti bogat,
ajutã pe cel care se zbate în
nenorociri ºi suferinþe” (cap.
28). Broºura a fost tipãritã
într-un tiraj de 5000 de
e x e m p l a r e ,
c u
binecuvântarea Î. P. S. Arhiepiscop Pimen.
6. Catehismul creºtinului binecredincios
(Ediþia 1957, tipãrit cu osârdia ºi binecuvântarea
Î. P. S. Iustin, Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei).
Aceastã carte de mare însemnãtate duhovniceascã a
fost retipãritã cu
binecuvântarea Î. P. S.
Arhiepiscop Pimen din douã
motive:
1. În primul rând s-a þinut
cont de cerinþele sufleteºti
ale credincioºilor Eparhiei,
doritori de a cunoaºte cât
mai temeinic învãþãtura de
credinþã a Bisericii noastre.
2. În al doilea rând, ca
un semn de aducere aminte
a marilor noºtri dascãli de
teologie ºi pãrinþi
duhovniceºti, care au
format ºi pãstorit atâtea generaþii de slujitori ai
sfintelor altare.
S-a tipãrit într-un tiraj de 5.000 exemplare.
7. Cum sã primim, cum sã ne pregãtim ºi sã
sãvârºim vremea postului pentru sufletul ºi
mântuirea noastrã.
Textul acestei broºuri a fost preluat din vol. al II-lea,
intitulat Meditaþii teologice,
scris de renumitul profesor de
teologie Teodor M. Popescu,
tipãrit cu binecuvântarea P. F.
Pãrinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, la
Editura Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureºtilor ºi retipãrit cu
b i n e c u v â n t a r e a Î . P. S .
Arhiepiscop Pimen.
Ea cuprinde învãþãturi
folositoare creºtinilor pentru
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5000 de exemplare.

Postul Mare.
A fost tipãritã într-un tiraj de 5.000 de exemplare, ce
au fost distribuite gratuit.

Cãrþi tipãrite cu binecuvântarea Î. P. S. Arhiepiscop
Pimen la alte edituri ºi tipografii:

8. Folclor bucovinean de pe
Valea Siretului
Dragoº Tochiþã redã în acest
volum poezia obiceiurilor de iarnã
din zona Valea Siretului Mic, de la
Cireº pânã la Opriºeni ºi oraþii de
nuntã, colãcãrii, cântãri ºi strigãturi
de nuntã de pe Valea Siretului Mic.
A fost tipãritã gratuit, cu
binecuvântarea Î. P. S. Arhiepiscop
Pimen, într-un tiraj de 1000 de
exemplare.
9. Poveºti, snoave ºi
istorioare populare din
Nordul Bucovinei, carte scrisã
de Dumitru Covalciuc ºi tipãritã
gratuit la Editura Arhiepiscopiei
Sucevei ºi Rãdãuþilor, într-un
tiraj de 1000 de exemplare.
10. Fondul Bisericesc al
Bucovinei ºi lichidarea lui
(1948-1949)
Autorul acestei cãrþi este
preotul Sorin-Toader Clipa.
Lucrarea este un studiu aprofundat asupra Fondului
Bisericesc al Bucovinei, în care autorul, fãcând apel la
documente, analizeazã ºi face
cunoscut generaþiilor de dupã
1989, lucrarea diabolicã atât a
foºtilor slujitori ai doctrinei
comuniste atee cât ºi a celor de
azi, de neretrocedare a acestui
bun al Bisericii Ortodoxe.
Cartea rãmâne un
document care îndeamnã la
reflecþie, dar ºi la trezirea
conºtiinþei cã nu putem rãmâne
nepãsãtori la drama aceasta
care se deruleazã chiar sub
ochii noºtri.
A fost tipãritã într-un tiraj de
1000 de exemplare ºi distribuitã la toate parohiile din
Eparhie.

- Fulgerãri de gând, 500 exemplare;
- Geometrie liricã, 500 exemplare.
La Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor au

II. REVISTE, ZIARE ªI ALTE PUBLICAÞII

mai fost retipãrite cãrþile ºi broºurile:
1. Fragmente din publicistica lui Mihai
Eminescu, 2.000 exemplare;
2. Mihai Eminescu, Cuvinte de suflet, 3.000 de
exemplare;

11. Cãrþi de rugãciune tipãrite
într-un tiraj de 15.000 de exemplare ºi
oferite gratuit de Î. P. S. Pimen tuturor
elevilor din clasele I de pe cuprinsul
Arhiepiscopiei.
La Tipografia „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava, cu binecuvântarea
Î. P. S. Pimen au mai fost tipãrite
cãrþile scriitorului Alexandru I. Rotaru:
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1. Maria Asanina Paleologhina – O prinþesã
bizantinã pe tronul Moldovei (Centrul de
Cercetare), de ªtefan Sorin Gorovei, Maria
Magdalena Szekeli, Editura Muºatinii.
2. Analele Putnei, vol. 2/2005 ºi 1-2/2006, Editura
Muºatinii.
Aceste cãrþi au fost publicate la Centrul de
Cercetare ºi Documentare „ªtefan cel Mare” de la
Mãnãstirea Putna.
3. Movileºtii. Istorie ºi spiritualitate
româneascã. Casa noastrã movileascã, vol. I
(Mãnãstirea Suceviþa), Editura Muºatinii.
4. Movileºtii. Istorie ºi spiritualitate
româneascã. Ieremia Movilã. Domnul. Familia.
Epoca, vol. al II-lea, Mãnãstirea Suceviþa, Editura
Muºatinii.

3. Povãþuiri pentru spovedanie, 3500 de
exemplare;
4. Pagini din istoria neamului nostru românesc,
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1. Revista eparhialã
Candela
Apare o datã la douã
luni, într-un tiraj de 4000
de exemplare. Are un
conþinut variat,
cuprinzând articole
teologice, istorice,
culturale, din viaþa
Eparhiei (sfinþiri de
biserici etc.) atât ale
preoþilor, teologilor, cât ºi
ale credincioºilor
talentaþi în arta
cuvântului. Este
distribuitã parohiilor din
cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor.
2. Revista Biserica din sufletul copilului
Apare într-un tiraj de
25.000 de exemplare, cu
binecuvântarea Î. P. S.
Arhiepiscop Pimen, de
douã ori pe an ºi se
distribuie gratuit elevilor
din clasele I-VIII. Ea
cuprinde articole variate
scrise de învãþãtori,
profesori, elevi, legate
de cunoaºterea credinþei
creºtine, a valorilor
culturale din Bucovina,
pilde din Vieþile Sfinþilor,
îndemnuri la muncã, la
rugãciune ºi la o trãire
creºtineascã autenticã.
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III. PASTORALE
Cu prilejul marilor sãrbãtori creºtine ale Naºterii ºi
Învierii Domnului au fost tipãrite ºi distribuite la parohii
pastorale alcãtuite de Î. P. S. Arhiepiscop Pimen. Tiraj:
2000 de exemplare.
IV. CALENDARE
Calendarul creºtin ortodox a fost alcãtuit în
conformitate cu prevederile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
S-au tipãrit 105.000 calendare foi, 48.000
calendare de birou ºi 12.500 calendare tip carneþel.
V. EMISIUNI RADIO-TV; COLABORAREA CU
PRESA
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor menþine
colaborarea cu postul de Radio România-Actualitãþi
prin corespondentul acestuia, Mircea Motrici, cu
postul de televiziune Antena 1 Suceava, prin
emisiunea religioasã Trepte spre luminã, ºi cu alte
posturi de radio-tv naþionale.
Menþionãm, de asemenea, colaborarea cu ziarul
local Crai Nou, condus de domnul director Dumitru
Teodorescu. În paginile acestui cotidian se gãsesc
multe articole legate de viaþa Eparhiei, evenimente
religioase, culturale etc. Ziarul este distribuit la toate
parohiile din Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor.
VI. CONFERINÞELE PREOÞEªTI PASTORALMISIONARE au ca scop perfecþionarea preoþilor în
activitatea litugicã, îndrumarea lor în toate domeniile
ºi dezbaterea unor probleme de interes actual pentru
cler ºi Bisericã.
Ca în fiecare an, au fost programate ºi anul acesta
temele conferinþelor, prima având caracter unitar, fiind
stabilitã de Sfântul Sinod, iar a doua este stabilitã de
fiecare Eparhie în parte, potrivit cerinþelor pastoralmisionare.
Astfel, în primãvara anului 2006, a avut loc
conferinþa cu tema: Biserica Ortodoxã Românã ºi
integrarea europeanã. Exigenþe, probleme ºi
perspective, iar în toamnã, „Icoana ºi arhitectura
Bisericii noastre ortodoxe”.
Aceste conferinþe au fost susþinute în sediile celor
patru protoierii: Suceava, Câmpulung Moldovenesc,
Rãdãuþi ºi Fãlticeni, în prezenþa Î. P. S. Arhiepiscop
Pimen ºi a preoþilor prezenþi.
VII. ALTE MANIFESTÃRI CULTURALE
1. Pe 30 martie, în localitatea Fundu Moldovei, s-a
desfãºurat Festivalul de muzicã coralã religioasã
ortodoxã „Buna Vestire”, ediþia a XIII-a, organizat de
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor în colaborare cu
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Suceava ºi Ministerul Culturii,
reprezentat prin Direcþia pentru Culturã, Culte ºi
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Patrimoniu Cultural Naþional Suceava.
2. Pe 11 aprilie 2006, în perioada Postului Mare, la
Casa de Culturã din Suceava, s-a desfãºurat concertul
de cântece religioase „Cântãrile Triodului”, organizat de
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor.

acest concert a luat parte Î. P. S. Pimen, înconjurat de
preoþi ºi credincioºi cu inimã de român.
4. În luna decembrie a anului 2006, pe data de 14,
s-a desfãºurat, în cinstea Naºterii Domnului nostru
Iisus Hristos, concertul de colinde „Astãzi S-a nãscut
Hristos!”.

3. La marele praznic al Înãlþãrii Domnului, joi, 1 iunie
2006, eroii neamului nostru românesc au fost cinstiþi în
mod deosebit printr-un concert de cântece ºi poezii
româneºti, susþinut la Cetatea de Scaun a Sucevei. La

pr. Dragoº Buta,
consilier cultural

Sectorul Învãþãmânt religios
Unitãþile ºcolare din cuprinsul judeþului Suceava
s-au bucurat de implicarea în propovãduirea cuvântului
lui Dumnezeu a peste 365 de cadre didactice, preoþi ºi
profesori absolvenþi ai facultãþilor de teologie din
România, chemaþi sã împlineascã dezideratul dat de
Mântuitorul de a învãþa, a conduce, a sfinþi ºi a cãlãuzi
tinerele vlãstare ale Bisericii la izvorul nesecat al
învãþãturilor creºtine.
Educaþia religioasã desfãºuratã în ºcoalã are un rol
important pentru Bisericã, acela de a familiariza tinerii
cu cuvântul Sfintei Scripturi, dar ºi pentru ªcoalã, în
sensul cã prin intermediul orelor de religie actul
pedagogic devine un act responsabil înaintea lui
Dumnezeu.
În cadrul orelor de religie, Biserica urmãreºte
transmiterea învãþãturilor creºtine, iubirea ºi slujirea lui
Dumnezeu prin aproapele nostru ºi buna convieþuire
între oameni. Întreaga operã învãþãtoreascã a
Mântuitorului Iisus Hristos reprezintã o îndrumare cãtre
un þel de desãvârºire umanã, cãtre responsabilitate,
smerenie, îngãduinþã, altruism în consens cu principiile
general valabile ale educaþiei.
Trãim timpuri de adânci frãmântãri ºi schimbãri
sociale, cu implicaþii asupra educaþiei pe care o
furnizeazã societatea, precum ºi impactul pe care îl are
mass-media, radioul, televiziunea în educarea tinerei
generaþii.
Tinerii sunt de multe ori debusolaþi, dezorientaþi,
supuºi diverselor tentaþii, scãpaþi de sub controlul
familiei ºi al ºcolii; iatã de ce, prin orele de religie avem
posibilitatea de a-i recupera, de a-i aduce prin Taina
Spovedaniei ºi a Sfintei Împãrtãºanii în sânul Bisericii,
la trãirea în Hristos.
Tinerii de pe tot cuprinsul þãrii trebuie sã fie crescuþi
ºi educaþi în spiritul cinstirii, slujirii ºi jertfirii pentru
pãstrarea unitãþii de credinþã ortodoxã ºi a fiinþei
neamului românesc.
Alãturi de Bisericã ºi de Stat, ªcoala, prin tinere
vlãstare ºi prin dascãlii ei, este chematã astãzi, mai mult
ca oricând, la valorificarea ºi pãstrarea valorilor
culturale care ºi-au gãsit izvorul ºi leagãnul în „slova
Sfintelor Cazanii”.
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Unul dintre cele mai importante segmente ale
activitãþii misionar pastorale din cadrul Arhiepiscopiei
Sucevei ºi Rãdãuþilor îl constituie învãþãmântul religios
vizând ciclul primar, gimnazial, liceal ºi SAM.
ªtim cu toþii cã religia este comuniunea filialã de
iubire sfântã dintre Dumnezeu ºi om, este raportul viu
dintre persoana umanã ºi Pãrintele ceresc, trãit prin
cele trei facultãþi ale sufletului, adicã prin raþiune, voinþã
ºi sentiment.
Religia este darul lui Dumnezeu cãtre om, prin care
El se face cunoscut. Copiii nu ar ºti nimic despre pãrinþi
dacã aceºtia nu li s-ar face cunoscuþi; niciodatã nu ar ºti
ce e iubirea tatãlui sau a mamei, dacã nu s-ar trezi ºi nu
ar creºte cu aceastã iubire. Aºa e ºi religia. O avem de la
Dumnezeu, prin iubire ºi descoperire, în scopul
mântuirii ºi desãvârºirii. Noi n-am fi ºtiut nimic despre
Dumnezeu, dacã El, mai întâi, nu ne-ar fi iubit ºi nu ni
S-ar fi descoperit nouã.
Educaþia religioasã este cea care îi spune elevului
cã Dumnezeu este Bunãtate, Rãbdare, Toleranþã,
Respect, Bunã Credinþã, Blândeþe, Responsabilitate.
Într-un cuvânt, Dumnezeu este Iubire, care regleazã
raporturile persoanei umane cu Statul, cu societatea,
cu semenii în general.
Dacã ºcolii îi revin sarcini pe direcþia dezvoltãrii ºi
formãrii intelectuale, morale, estetice, patriotice, de ce
ar rãmâne în afara ei educaþia religioasã?
Educaþia religioasã urmãreºte formarea ºi
desãvârºirea caracterului moral religios,
„îndumnezeirea omului”. Din faptele morale se vede
limpede aportul considerabil pe care Biserica l-a adus,
fãrã încetare, de-a lungul veacurilor, progresul social de
care este organic legatã misiunea ei sacrã, trecutã,
prezentã ºi viitoare. De aceea, dintotdeauna, ea
sprijinã, dezinteresat ºi nelimitat, orice lucrare, orice
plan ce se desfãºoarã pentru a face pe om mai bun ºi
mai fericit. Între religie ºi moralã este un raport de
reciprocitate. Când suferã una, suferã ambele, când
prosperã una, prosperã amândouã.
În anul 2006 s-au prezentat la examenul de
titularizare un numãr de 35 de absolvenþi, din care
s-au titularizat doar ºapte. În unitãþile ºcolare din judeþ
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Situaþia studenþilor la diferitele facultãþi de teologie în anul ºcolar
Nr. crt.
Specializare Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
bãieþi/fete bãieþi/fete
bãieþi/fete
bãieþi/fete
1
Teologie
27
- 26
25
28
pastoralã
2
Teologie
2
5 2
6
3
5
2
5
litere
3
Teologie
1
3 2
2
2
2
3
2
patrimoniu
4
Teologie
4 5
5
5
asistenþãsocialã
Total
30
12 30
13
30
12
33
12

2005-2006
Total
bãieþi/fete
107
-

S u c e a v a
Grupului ªcolar
din Bivolãrie ºi
Colegiului
Naþional-Militar
„ªtefan cel Mare”
9
21
din Câmpulung
Moldovenesc
8
9
s-au înfiinþat ºi
sfinþit, cu
19
binecuvântarea
Î. P. S. Pimen,
capele unde se
124 49
sãvârºeºte în
duminici ºi
sãrbãtori Sfânta
Liturghie, la care participã elevii ºi cadrele didactice
din unitãþile ºcolare sus menþionate.

au fost scoase la concursul de titularizare un
numãr de 38 de posturi. Activitatea de perfecþionare ºi
formare continuã a cadrelor
didactice se desfãºoarã în cadrul
Situaþia studenþilor la Studii
comisiilor metodice ºi cercurilor
aprofundate ºi Master în anul universitar 2005-2006
pedagogice din cele ºase zone:
Suceava, Câmpulung, Vatra Nr. Specializarea Efectiv Anul I
Anul II
Absolvenþi Înscriºi
Dornei, Gura Humorului, Fãlticeni ºi crt.
20052006
2006Rãdãuþi. Perfecþionarea cadrelor
2006
2007
didactice este realizatã prin studiu
Bãieþi/fete Bãieþi/fete Bãieþi/fete Bãieþi/fete
permanent de cãtre toate cadrele
7
2 6
1 7
5 11
2
didactice, prin participarea la 1 Secþia
sistematicã
examenele pentru obþinerea
9
- 9
- 8
7 12
definitivatului, a gradului didactic II 2 Secþia
practicã
ºi gradului didactic I, în cadrul
facultãþilor de teologie ºi a CCD 3 Secþia
5
5
5
3
Suceava.
istoricã
Învãþãmântul teologic
4 Secþia
5
3 3
2
3 5
4
În cele cinci clase ale
asistenþã
Seminarului Teologic studiazã un
socialã
numãr de 154 de elevi, dintre care
10 elevi din Basarabia ºi unul din
Bucovina de Nord. În cursul anului
Elevii din unitãþile ºcolare din judeþ au participat în
ºcolar 2005-2006, în clasa a XIII-a au fost 30 de
numãr mare la concertul de colinde organizat sub
absolvenþi care au obþinut atestatul ºi bacalaureatul.
egida Arhiepiscopiei ºi a Inspectoratului ªcolar cu
Corpul didactic al Seminarului Teologic este
ocazia „Naºterii Domnului” ºi la manifestãrile prilejuite
asigurat de un numãr de 15 profesori, dintre care cinci
de cinstirea eroilor patriei în ziua Înãlþãrii Domnului la
sunt titulari pe disciplinele de specialitate, ceilalþi fiind
Cetatea de Scaun a Sucevei, la monumentele eroilor
profesori suplinitori: cinci profesori au gradul didactic
din întreg judeþul, precum ºi în oraºele Fãlticeni,
I, trei profesori au gradul didactic II ºi ºapte profesori
Rãdãuþi, Câmpulung, Gura Humorului ºi Vatra Dornei.
cu definitivat, iar doi dintre profesori sunt doctoranzi.
Multe formaþii corale din unitãþile ºcolare din judeþ
participã la concursul de muzicã bisericeascã „Buna
Situaþia doctoranzilor în anul 2005-2006:
Vestire” de la Fundu Moldovei, afirmându-se prin
interpretãri de o înaltã þinutã artisticã.
Anul I, curs de zi: un laic ºi trei clerici;
Elevii din unitãþile ºcolare din Râºca, Marginea,
Anul II, curs de zi: un laic ºi patru clerici;
Moara, Moldoviþa, Colegiul Naþional „ªtefan cel Mare”
15 preoþi doctoranzi la alte discipline.
Suceava ºi Seminarul Teologic au obþinut premii la
concursul organizat de Patriarhia Ortodoxã Românã
Învãþãmântul religios; inspecþie ºcolarã
ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii „Icoana din sufletul
copilului”.
În 36 de unitãþi ºcolare din judeþ s-au organizat
S-au tipãrit la tipografia Arhiepiscopiei cãrþi cu
cabinete de religie cu picturã muralã, cele mai multe
poezii ºi cântece patriotice ce au contribuit la
însã cu icoane, contribuind astfel la amenajarea
cunoaºterea ºi îmbogãþirea repertoriului formaþiilor
spaþiului ambiental, propice desfãºurãrii orelor de
ºcolare. La 9 aprilie 2006, profesoara Ceredeev
religie. În cadrul Colegiului Naþional „ªtefan cel Mare”
Daniela de la ªcoala din Vatra Moldoviþei a organizat
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un concurs de religie cu tema „Mereu mai aproape
de Tine”, la care au participat elevii din Moldoviþa,
Frumosu, Vatra Moldoviþei ºi Vama, care au fost
rãsplãtiþi cu diplome ºi premii.
La mãnãstirile Vatra Moldoviþei, Voroneþ, Putna ºi
Mãnãstirea Humorului s-au organizat tabere pentru
elevii din Basarabia ºi Bucovina de Nord, dar ºi pentru
elevii silitori la învãþãturã ºi credincioºi din parohiile
judeþului Suceava, care au avut posibilitatea de a-ºi
petrece timpul într-un mod deosebit de plãcut, citind

Sfânta Scripturã ºi participând la slujbele oficiate zilnic,
gustând din înalta trãire duhovniceascã a vieþuitorilor
din mãnãstirile sus menþionate, admirând jertfelnicia
ctitorilor iubitori de credinþã ºi de neam.
preot prof. Gheorghe Hostiuc,
inspector Învãþãmânt religios

Sectorul Asistenþã socialã
Anul 2007 ne situeazã la 1600 de ani de la trecerea,
în anul 407, la cele veºnice, a Sfântului Ioan Gurã de
Aur.
Sfântul Ioan Gurã de Aur a fost ºi a rãmas modelul
neîntrecut al preotului ºi episcopului creºtin: credinþã
caldã, viaþã sfântã, putere de a învãþa, îndemna ºi
îndrepta, dragoste nesfârºitã faþã de sufletele
oamenilor, entuziasm rãscolitor pentru bine ºi progres,
curaj neînfrânt împotriva rãului, luptã necurmatã
împotriva pãcatului, foc misionar nestins. Preotul sau
episcopul sunt nu numai învãþãtori, sfinþitori ºi
conducãtori de suflete, ci sunt, cu osebire, modele de
viaþã creºtinã îndumnezeitã.
Toatã credinþa ºi teologia nu valoreazã nimic fãrã o
viaþã corespunzãtoare.
Acest om al lui Dumnezeu, mare ierarh, patriarh al
Constantinopolului, ne-a lãsat, ca pe o comoarã
duhovniceascã, omiliile, comentariile la Evanghelia
dupã Matei, spre înþelegerea Sfintei Evanghelii ºi modul
cum trebuie sã ne trãim viaþa pentru a ne face fii vrednici
ai lui Dumnezeu, moºtenitori ai împãrãþiei veºnice întru
fericire.
Având în vedere actualitatea învãþãturii Sfântului
Ioan, am considerat bine sã oferim un crâmpei în cele
ce urmeazã:
„Trebuie sã aducem la Bisericã sufletele noastre.
Dumnezeu se apropie de darurile noastre de aur numai
dacã ºi sufletul nostru este de aur. Nu era de argint
masa aceea de la Cina cea de Tainã, nici nu era de aur
potirul din care a dat Hristos ucenicilor sângele Sãu.
Vrei sã cinsteºti trupul lui Hristos? Nu-L trece cu
vederea când este dezbrãcat! Nu-L cinsti aici în bisericã
cu haine de mãtase, iar afarã Îl laºi sã degere de frig, cã
n-are cu ce se îmbrãca! Cel care a spus: Acesta este
trupul Meu, ºi prin cuvânt, a întãrit lucrul, Acelaºi a spus
ºi: Flãmând M-aþi vãzut ºi nu M-aþi hrãnit ºi Întrucât n-aþi
fãcut unuia dintre aceºti prea mici, nici Mie nu Mi-aþi
fãcut.
Trupul lui Hristos de pe Sfântul altar n-are nevoie de
acopereminte preþioase, ci de suflet curat; dar cel gol,
cel flãmând are nevoie de multã îngrijire.
Sã învãþãm dar sã filosofãm ºi sã cinstim pe Hristos,
aºa cum El vrea … nu cum socotim noi … cinsteºte-L pe
Hristos cu cinstea pe care El þi-a poruncit-o, cheltuind
cu sãracii avuþia ta. Dumnezeu n-are nevoie de vase de

aur, ci de suflete de aur. ªi acestea le spun nu ca sã vã
opresc de a face daruri bogate Bisericii.
Dumnezeu primeºte ºi darurile voastre, dar cu mult
mai mult milostenia voastrã; într-un caz se foloseºte
numai cel ce face darul, în celãlalt, ºi cel care-l
primeºte; într-un caz, darul pare a fi prilej de ambiþie, în
celãlalt, întreg darul este milostenie ºi iubire de oameni.
Care e folosul când Sfânta Masã e plinã de potire de
aur, iar Hristos piere de foame?
Saturã-L pe El mai întâi, cã-i flãmând, ºi dupã aceea
împodobeºte-I din belºug ºi masa Lui! Faci potir de aur,
dar nu dai un pahar cu apã rece! ªi care-i folosul?
Îmbraci Sfânta Masã cu stofe brodate cu aur, iar lui
Hristos nu-i dai nici acoperãmântul de care are nevoie!
Care-i câºtigul faptei tale? Spune-mi, dacã ai vedea pe
cineva lipsit de hrana cea de toate zilele ºi l-ai lãsa sã
piarã de foame, dar i-ai îmbrãca cu argint masa lui, þi-ar
mulþumi oare? Nu s-ar supãra mai degrabã pe tine? La
fel, dacã ai vedea pe cineva cã umblã în zdrenþe ºi cã
îngheaþã de frig ºi nu i-ai da o hainã sã se îmbrace, dar
i-ai înãlþa statuie de aur, spunând cã faci asta în cinstea
lui, nu þi-ar spune oare cã-þi baþi joc de el, n-ar socoti o
ocarã fapta ta, ºi încã cea mai mare ocarã? Acelaºi
lucru gândeºte-l ºi de Hristos, când colindã strãzile ºi
drumurile strãin ºi pribeag cãutându-ºi adãpost.
Nu vrei sã-L primeºti, dar împodobeºti pardoseala
bisericilor Lui, împodobeºti zidurile lor ºi capetele
coloanelor lor! Atârni candele cu zale de argint în
Biserica Lui, dar pe El, înlãnþuit în temniþã, nici nu vrei
sã-L vezi!
ªi spun acestea nu ca sã te împiedic sã fii darnic
cu Biserica lui Hristos, ci te îndemn sã faci daruri
Bisericii odatã cu milosteniile, dar, mai bine spus,
acestea înaintea acelora.*
Nimeni nu te-a considerat rãu dacã n-ai fãcut daruri
Bisericii; dar te-a ameninþat Hristos ºi cu iadul ºi cu focul
cel nestins ºi cu osânda la un loc cu demonii dacã nu
faci milostenii. Sã nu împodobim dar Biserica ºi sã
trecem cu vederea pe fratele nostru care-i strâmtorat ºi
necãjit. Biserica aceasta e mai de preþ decât cealaltã
Bisericã.
Odoarele scumpe pe care le dãruieºti Bisericii pot fi
luate ºi de împãraþi necredincioºi, ºi de tirani, ºi de
tâlhari. Dar tot ce faci pentru fratele tãu flãmând, strãin
ºi gol, nici diavolul nu poate jefui; se aflã într-o vistierie

care nu poate fi jefuitã.
Poate cã cineva mã va întreba:
– Dar atunci pentru ce Hristos a spus: „Pe sãraci
pururea îi aveþi cu voi, dar pe Mine nu Mã aveþi
pururea.”
– Dar tocmai pentru aceasta trebuie sã-L miluim,
cã nu-L avem pe El pururea flãmând, ci numai în
viaþa aceasta. Iar dacã vrei sã cunoºti tot înþelesul
spuselor Domnului, aflã cã aceste cuvinte n-au fost
spuse pentru ucenici, chiar dacã pare aºa, ci pentru
slãbiciunea femeii care I-a uns picioarele cu mir.
Pentru cã ea era încã nedesãvârºitã, iar ucenicii
puneau la îndoialã fapta ei, Domnul a spus aceste
cuvinte ca sã o încurajeze.
Cã a grãit aºa, ca sã o mângâie:
„Pentru ce faceþi supãrare femeii?” (Matei 26,
20). Iar cã noi Îl avem pe Hristos pururea cu noi, o
spune El Însuºi: „ªi iatã Eu sunt cu voi în toate zilele
pânã la sfârºitul veacului”. Din toate acestea se vede
cã Domnul nu pentru altã pricinã a spus aceste
cuvinte, ci pentru ca nu cumva mustrarea pe care au
fãcut-o ucenicii femeii sã nu veºtejeascã credinþa ei
atunci odrãslitã.
„ …Sã citim toate legile spuse de El despre
milostenie, atât în Noul cât ºi în Vechiul Testament,
ca sã depunem multã râvnã pentru milostenie.
Cã milostenia ne curãþeºte pãcatele: Daþi
milostenie, spune Domnul, ºi toate vã vor fi curate
(Luca 11,41). Milostenia e mai mare decât jertfa: Milã
voiesc, iar nu jertfã (Matei 9,13). Milostenia deschide
cerurile: Rugãciunile tale ºi milosteniile tale s-au suit
spre pomenire înaintea lui Dumnezeu (F. Ap. 10, 4)”.
…………………………………………………........
Pe toate acestea ºtiindu-le, sã semãnãm cu
dãrnicie, ca sã secerãm rod ºi mai îmbelºugat ºi sã
avem parte de bunãtãþile cele viitoare cu harul ºi cu
iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos”
(Din învãþãturile morale ale Sfântului Ioan Gurã de
Aur, texte alese de Înalt Prea Sfinþitul Arhiepiscop
Pimen din cartea Omilii la Matei a Sfântului Ioan
Gurã de Aur, Editura Arhiepiscopiei Sucevei ºi
Rãdãuþilor, Suceava, 2005, pp. 172-175).
O situaþie privind categoriile de beneficiari (copii,
vârstnici, bolnavi ºi sãraci) ºi serviciile filantropice
acordate la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei ºi
Rãdãuþilor se prezintã astfel:
În anul 2006, 520 de copii au primit îngrijire ºi
întreþinere temporarã, fiind beneficiarii taberelor de
odihnã ºi recreere de la Mãnãstirile Vatra Moldoviþei,
Voroneþ, Putna, Humor ºi Parohia „Adormirea Maicii
Domnului” din Câmpulung Moldovenesc. Este vorba
despre copiii de la Casa de Copii Solca ºi cei de la
Casa de Plasament de la Dolhasca ºi de la parohiile
mai mici.
Amintim ºi copiii veniþi din Ucraina ºi Basarabia:
ªcoala nr. 17 din Cernãuþi, un grup din þinutul Herþei,
Poieni, douã serii de copii din Chiºinãu, copiii veniþi
prin Asociaþia „Emaus” din Chiºinãu.
Pentru toþi au fost organizate excursii care aveau
ca obiective de referinþã Cetatea de Scaun a
Sucevei ºi Mormântul Sfântului Voievod ªtefan cel

Mare de la Putna.
Pentru 105 copii din familiile sãrace s-au acordat
ajutoare materiale ºi financiare pentru studiu, 120 de
copii au beneficiat de consultaþii medicale gratuite,
primind ºi medicamente gratuite, dupã caz.
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, ca autoritate
moralã în societate, ºi Poliþia, ca instituþie
fundamentalã a statului de drept, îºi conjugã
eforturile în vederea gãsirii ºi aplicãrii celor mai bune
metode preventiv-educative pentru reducerea ratei
criminalitãþii în rândul minorilor, precum ºi pentru
evitarea victimizãrii acestora.
În acest scop, s-a încheiat un protocol de
colaborare cu Poliþia, care-ºi propune, printre alte
obiective, realizarea unei bune cooperãri între preot
ºi poliþist, la nivelul comunitãþilor mici din oraºe,
comune, sate, în vederea informãrii credincioºilor
despre pericolul pe care-l reprezintã traficul de
persoane, migraþia ilegalã a minorilor ºi exploatarea
acestora; prevenirea consumului de droguri ºi
alcool; gãsirea cãilor ºi mijloacelor de acþiune pentru
diminuarea fenomenului violenþei în familie; gãsirea
unor alternative pentru „copiii strãzii” de pe raza
Arhiepiscopiei ºi pentru copiii cu pãrinþi la muncã în
strãinãtate.
Persoanele vârstnice aflate în dificultate sunt în
atenþia ºi purtarea de grijã a Î.P.S. Pimen.
Unui numãr de 160 persoane li se acordã
întreþinere ºi îngrijire zilnicã în cele trei cãmine ale
Arhiepiscopiei : Cãminul de Bãtrâni „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava, „Bogdan Întemeietorul” din
Bogdãneºti ºi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din
Vatra Dornei.
Acestora li se asigurã cazare, masã,
îmbrãcãminte, consultaþii medicale de specialitate,
toate gratuite, medicamente, consiliere ºi asistenþã
spiritualã.
Întrucât spaþiul de cazare ºi lipsa personalului
deservent nu ne permite sã acoperim întreaga
cerere de primire în cãmine, Arhiepiscopia sprijinã
bãtrânii în propriile familii. Astfel, s-au acordat
ajutoare materiale la 300 persoane (alimente,
haine), la 520 persoane li s-a acordat sprijin
financiar, peste 1500 au fost sprijiniþi pentru
consultaþii medicale gratuite, dintre care la 400 li s-a
mediat primirea de medicamente gratuite.
La nivelul parohiilor s-au acordat ajutoare la
domiciliu (menaj etc.) la 200 bãtrâni, peste 600 au
primit hranã la domiciliu, în multe cazuri fiind implicaþi
învãþãtori, profesori ºi elevi de la ºcolile din
Arhiepiscopie; aproximativ 3000 de persoane în
vârstã au fost consiliate, la domiciliu, de preoþii noºtri
ºi de persoane de specialitate, dupã caz.
Un numãr de 1500 familii sãrace au primit
ajutoare materiale, la peste 1800 familii li s-au
acordat ajutoare financiare prin colectele organizate
de preoþi la nivelul parohiilor. Peste 6000 de familii
sãrace au fost cercetate în anul 2006. Preoþii au
mijlocit consultaþii medicale gratuite la 500 de familii,
din care 200 au primit ºi medicamente gratuite.
Aproximativ 200 de familii au fost ajutate cu
lemne de foc (deºeuri) sau diverse materiale de
construcþii.

* Înainte de a face o donaþie, credincioºii trebuie sã întrebe preotul ce anume este necesar pentru biserica respectivã.
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Lucrãrile Adunãrii Eparhiale
Peste 480 de persoane cu
dizabilitãþi au primit ajutoare
materiale la domiciliu, consiliere ºi
asistenþã spiritualã.
Pentru nevãzãtori au mai fost
distribuite 30 Evanghelii de la Sfântul
Luca, în scriere braille.
Unui numãr de 120 de delincvenþi,
din diferite penitenciare din þarã, li
s-au oferit ajutoare materiale,
financiare, precum ºi consiliere prin
corespondenþã, trimiþându-li-se
totodatã ºi cãrþi de învãþãturã, cãrþi de
rugãciune, iconiþe ºi cruciuliþe.
În anul 2006 s-au acordat ajutoare
constând în alimente, în valoare de
peste 200.000.000 lei (20.000 Ron);
îmbrãcãminte, în valoare de
400.000.000 lei (40.000 Ron);
Î.P.S. Arhiepiscop Pimen pe ºantierul din Arbore
rechizite, în valoare de 20.000.000 lei
(2.000 Ron); s-au organizat colecte
pentru bolnavi, elevi, studenþi,
gospodãrii arse º.a.m.d., în valoare
de peste 300.000.000 lei (30.000
Ron).
O situaþie aparte o constituie
urmãrile inundaþiilor din vara anului
2006 asupra localitãþilor Arbore ºi
Clit.
Au fost afectate peste 200 de
familii, din care 27 au fost distruse
complet, 55 au fost grav avariate, iar
118 parþial afectate.
Prin purtarea de grijã jertfelnicã a
Înalt Prea Sfinþitului Arhiepiscop
Pimen, de Crãciun, au fost gata 69 de
case noi, pentru 72 de familii
Case pentru sinistraþii din Arbore
sinistrate.
Au fost alãturi de Înalt Prea
Sfinþitul Arhiepiscop Pimen preoþii ºi
80.000.000 lei (8.000 Ron), precum ºi Înalþii Ierarhi,
credincioºii din Arhiepiscopie, care au contribuit cu bani
care cu frãþeascã dragoste au trimis ajutoare bãneºti:
– 200.000.000 lei (20.000 Ron); alimente –
Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei – 200.000.000 lei
100.000.000 lei (10.000 Ron); îmbrãcãminte –
(20.000 Ron), Episcopia Covasnei ºi Harghitei –
200.000.000 lei (20.000 Ron), materiale de construcþie
200.000.000 lei (20.000 Ron), Episcopia Buzãului –
– 300.000.000 lei (30.000 Ron), mobilier – 150.000.000
500.000.000 lei (50.000 Ron), Episcopia Dunãrii de Jos
lei (15.000 Ron), aparaturã electrocasnicã –
– 500.000.000 lei (50.000 Ron) ºi peste 10 tone
cereale, iar Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului a
trimis mobilier de peste 50.000.000 lei (5.000 Ron),
aparaturã electrocasnicã – 150.000.000 lei (15.000
Ron), tâmplãrie în valoare de peste 200.000.000 lei
(20.000 Ron).
Mãnãstirea Putna a contribuit cu supliment de
mâncare pentru 60 de lucrãtori, zilnic, din iulie pânã în
20 decembrie 2006. Mãnãstirea Sihãstria Putnei a
participat prin muncã efectivã la construirea caselor
pentru sinistraþii din locul numit Þarincã, Arbore.
Elevii Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Mitropolitul Dosoftei” Suceava au contribuit la
construirea unei case pentru o bãtrânã în locul numit
Toloacã, Arbore.
Un sprijin deosebit a venit din partea Fundaþiei
creºtine „George Becali”, care a acoperit majoritatea
cheltuielilor pentru materialele folosite la construirea
Case distruse în urma inundaþiilor din 2006 – comuna Arbore
caselor.
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Preoþii care îºi desfãºoarã activitatea pastoral-misionarã în spitalele din
În majoritate, fondurile
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor
pentru acoperirea activitãþii
filantropice provin din Fondul
Nr.
Numele preotului
Locul slujirii
Observaþii
Filantropia.
Crt.
1.
Pr. Sava Sergiu-Broºteni II
Biserica „Sf. Pantelimon”
Pr. Parohie
Arhiepiscopia Sucevei ºi
Broºteni (Valea Bistriþei)
Rãdãuþilor colaboreazã în
2.
Pr. Pavel Constantin
Biserica „Sf. Pantelimon” –
Ministerul Sãnãtãþii
vederea realizãrii unor activitãþi,
Spitalul Fãlticeni
3.
Pr. Fediuc Mihai
Biserica „Sf. Cosma ºi Damian” –
Pr. Parohie
programe, cu instituþii ale
Spitalul Rãdãuþi
administraþiei publice locale,
4.
Pr. Fediuc Eugen
Biserica „Izvorul Tãmãduirii” –
Ministerul Sãnãtãþii
între care se regãsesc: Consiliul
Costâna
Judeþean ºi consiliile locale,
5.
Pr. Irimia Ioan
Biserica „Sf. Haralambie” –
Pr. Parohie
Inspectoratul ªcolar Judeþean,
Spitalul Burdujeni
Direcþia Judeþeanã pentru
6.
Pr. Diaconaºu Constantin
Capelã Spitalul Jud. Suceava
Ministerul Sãnãtãþii
Protecþia Drepturilor Copilului,
7.
Pr. Grosu Gabriel
Capelã Spitalul de Psihiatrie
Ministerul Sãnãtãþii
Direcþia Judeþeanã pentru
Câmpulung Moldovenesc
Muncã ºi Protecþie Socialã,
8.
Pr. Melniciuc Cristian
Capelã Spitalul Siret (NeuroMinisterul Sãnãtãþii
Direcþia Sanitarã Judeþeanã ºi
Psihiatrie)
Poliþia.
9.
Pr. Ianovici Gheorghe
Capelã „Spital boli profesionale”
Pr. Parohie
O colaborare deosebitã s-a
Frasin
10. Pr. Balan Daniel
Spaþiu liturgic – Sasca Micã
Pr. Parohie
realizat între Arhiepiscopia
11. Pr. Nuþu Mircea
Spaþiu liturgic – Spitalul Gura
Pr. „Sf. Împãraþi Constantin ºi
noastrã ºi parohiile din
Humorului
Elena” Gura Humorului
componenþã, care au organizat
colecte de alimente ºi alte
produse necesare bunei
funcþionãri a cãminelor pentru Preoþii militari deservenþi în unitãþile militare din Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor
bãtrâni din Arhiepiscopie,
Nr.
NUMELE PREOTULUI
LOCUL SLUJIRII
OBSERVAÞII
Crt
precum ºi pentru acoperirea
1.
Pr. Ovidiu Iacob
Unitatea de Pompieri Suceava
Bisericã
nevoilor la nivelul parohiilor.
în lucru
Mãnãstirile ºi schiturile din
2.
Pr. Boiciuc Sorin Vasile
Unitatea de Vânãtori de Munte
Bisericã
Vatra Dornei
finalizatã
Arhiepiscopie au oferit cazare ºi
3.
Pr. Cãtãlin Simion
Unitatea de Jandarmi Fãlticeni
Bisericã
masã pentru pelerini, sãraci ºi
Gheorghe
finalizatã
copiii din taberele de la Voroneþ,
4.
Pr. Cârloanþã Constantin
Colegiul Liceal Militar „ªtefan cel Mare”
Capelã
Mãnãstirea Humor, Mãnãstirea
Câmpulung Moldovenesc
Unitatea Poliþie de Frontierã Rãdãuþi
Bisericã
5.
Pr. Lavric Florin –Secretariatul de
Vatra Moldoviþei, Mãnãstirea
finalizatã
Stat pentru Culte Bucureºti + fd.
Putna. Au fost cazaþi peste
proprii
33.000 de închinãtori ºi pelerini,
6.
Pr. Radu Nicolau
Unitatea de Jandarmi Suceava
Spaþiu liturgic
cãrora li s-au oferit ºi masã
7.
Pr. Nicolai Moroºan
Unitatea de Pompieri Câmpulung
Spaþiu liturgic
Moldovenesc
(gratuit).
Mediatizarea activitãþii
filantropice desfãºuratã în anul
preoþi care acordã asistenþã spiritualã celor cazaþi în
2006 s-a realizat prin articole în presa localã,
Cãminul de Bãtrâni „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
reportaje ºi ºtiri prezentate la postul local Antena 1,
Pentru acoperirea nevoilor spirituale ale ostaºilor
precum ºi prin colaborarea cu Radio Româniaºi elevilor militari au fost construite biserici ºi capele,
Actualitãþi, Radio Trinitas ºi Radio Iaºi.
deservite de preoþi militari, plãtiþi de Ministerul Apãrãrii
În instituþiile filantropice ale Arhiepiscopiei,
sau Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
înfiinþate ºi administrate de ea, beneficiari sunt
Cu binecuvântarea Î.P.S. Pimen, funcþioneazã în
bãtrânii ºi copiii. Serviciile sociale acordate sunt
Arhiepiscopia noastrã asociaþii ºi fundaþii cu caracter
complete. Personalul care deserveºte instituþia se
misionar-cultural. Astfel, avem: „Societatea
regãseºte distribuit astfel: Cãminul de Bãtrâni „Sfântul
Creºtinilor Ortodocºi din Bucovina” Suceava, „Frãþia
Ioan cel Nou” Suceava – 32 de persoane; Cãminul de
Ortodoxã” Suceava, „Liga Doamnelor Ortodoxe”
Bãtrâni „Bogdan Întemeietorul” – 19 angajaþi; Cãminul
Fãlticeni, „Societatea Femeilor Ortodoxe din
de Plasament pentru Copii Dolhasca – cinci salariaþi;
Bucovina” Suceava, „Societatea Femeilor din
Cãminul de Bãtrâni „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
Bucovina” Fãlticeni, „Societatea Culturalã pentru
Vatra Dornei – nouã salariaþi.
Literaturã ºi Artã” (Astra) Rãdãuþi, Fundaþia
Activitatea religioasã desfãºuratã în unitãþile
„Christiana” Vatra Dornei ºi „Mila Creºtinã” Fãlticeni.
bugetare se prezintã astfel:
Tuturor binefãcãtorilor din þarã ºi strãinãtate
În spitalele din Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor
(Germania, Austria, Elveþia), ierarhilor, preoþilor,
îºi desfãºoarã activitatea pastoral-misionarã preoþi
credincioºilor din þarã ºi strãinãtate, Fundaþiei creºtine
salarizaþi de la bugetul de stat prin Ministerul Sãnãtãþii
„George Becali”, alese mulþumiri ºi pe aceastã cale
ºi preoþi salarizaþi de la Secretariatul de Stat pentru
pentru jertfelnicia cu care susþin întreaga activitate
Culte Bucureºti, cu completare din fonduri proprii
filantropicã din Arhiepiscopia noastrã.
(Tabel 1).
Tot de la Secretariatul de Stat pentru Culte, cu
pr. Petru Crãciun,
completare din fonduri proprii, sunt plãtiþi ºi cei doi
consilier Asistenþã socialã
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Mitropolitul Dosoftei
Foaie religioasã a Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava
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- privire de ansamblu
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Renaºterea omului în urma mãrturisirii pãcatelor
umea a fost creatã de Dumnezeu prin Cuvânt, de
aceea Cuvântul umple întreg universul, fiind
prezent în fiecare lucru creat. În Cuvântul lui
Dumnezeu „trãim, ne miºcãm ºi suntem” (Fapte 17,
28).
Sfânta Scripturã, care conþine Cuvântul lui
Dumnezeu, „este un mesaj al lui Dumnezeu cãtre om,
cãtre fiecare om, e un apel adresat persoanei ca ea
sã-L cunoascã pe Dumnezeu în mod personal, sã se
întâlneascã cu Hristos ºi sã trãiascã pentru El ºi nu
pentru ea însãºi”.
Cuvântul lui Dumnezeu este purtãtor de viaþã. Fãrã
el nu vom ajunge sã trãim însãºi viaþa divinã a Treimii.
„A vorbi înseamnã a exprima ceea ce se gãseºte în
lucruri, a face vãzut ºi lucrãtor ceea ce stã în spatele lor
drept realitatea dinamicã cea mai profundã, drept
însãºi vocaþia lor. Când Dumnezeu vorbeºte, El
creeazã lucrurile, le face sã aparã, când Dumnezeu dã
un nume lucrurilor, El le stãpâneºte întinzându-ªi
asupra lor puterea Sa, le duce la realizarea propriei lor
vocaþii, pentru cã, aºa cum stã scris, Cuvântul Sãu este
lucrãtor ºi nu se întoarce înapoi fãrã sã fi produs un
efect”.
Persoanele umane sunt într-o relaþie dialogicã cu
persoana Cuvântului ºi cu semenii, spune Pr.
Stãniloae. „Fiecare om e un cuvânt gânditor ºi în dialog
cu Cuvântul personal dumnezeiesc ºi cu celelalte
cuvinte personale umane”.
În Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu ºi-a
fãcut simþitã prezenþa ºi acþiunea personalã în relaþie cu
oamenii, prin cuvinte ºi fapte directe, pregãtindu-i
pentru viitoarea Lui prezenþã personalã în Iisus Hristos,
Cuvântul ºi Fiul lui Dumnezeu Întrupat.
În Hristos, Dumnezeu ne-a descoperit taina
ascunsã de la facerea lumii. ªi „n-a fost suficient ca
Dumnezeu sã trimitã oamenilor numai cuvântul Sãu, ci
El Însuºi a luat chip vãzut pentru ca oamenii sã aibã
siguranþã deplinã despre El ºi ca sã comunice cu
Dumnezeu ºi cu oamenii într-un mod deplin”.
Cuvântul lui Dumnezeu nu este abstract, ci el se
manifestã ca lucrãtor în realitate: vindecã bolnavi, iartã
pãcatele, înviazã morþi.
Cuvântul Domnului este sãmânþa care rodeºte în
viaþa creºtinilor prin lucrarea Duhului. Toate Sfintele
Taine au ca element central cuvântul: „Cuvântul
cheamã, trezeºte, deschide uºa inimii prin credinþã;
Tainele, îndeosebi dumnezeiasca Euharistie, fac sã
intre Hristos în cãmara noastrã, sã cinãm cu El”, spune
Pr. Constantin Galeriu.
Dupã Întruparea Cuvântului, toþi creºtinii sunt
chemaþi sã-L mãrturiseascã pe Hristos, spunea
Pãrintele Stãniloae: „Nu numai Apostolii ºi urmaºii lor
vor comunica oamenilor lumina primitã de la Hristos ci
ºi toþi cei ce primesc de la ei lumina credinþei în Hristos,
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deveniþi ºi ei luminã. ªi ei lumineazã, nu numai prin
mãrturisirea credinþei lor prin cuvânt, ci ºi prin viaþa lor
trãitã mai mult sau mai puþin dupã modelul lui Hristos,
cu ajutorul puterilor lor variate, primite de la
Dumnezeu”.
În Evanghelia dupã Matei (10, 32), Mântuitorul
Hristos spune cã va mãrturisi înaintea Tatãlui ceresc
pentru cei ce-L vor mãrturisi în lumea aceasta. Iar
Sfântul Apostol Pavel, referitor la exprimarea credinþei
prin cuvinte, afirma acest lucru: „Cã de vei mãrturisi cu
gura ta cã Iisus este Domnul ºi vei crede în inima ta cã
Dumnezeu L-a înviat pe El din morþi, te vei mântui. Cãci
cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se
mãrturiseºte spre mântuire” (Romani 10, 9-10).
Cuvintele sunt mijlocul prin care persoanele
conºtiente exprimã raþiunile existenþei lor ºi legãturile
dintre aceste raþiuni. Exprimarea realitãþii se face prin
cuvinte. Dumnezeu a fãcut omul ca fãpturã
cuvântãtoare, socialã, ce are nevoie sã comunice cu
ceilalþi. „Chiar Creatorul lumii ºi al oamenilor a dat
oamenilor puterea sã exprime prin cuvinte viaþa lor
legatã de lume ºi raþionalitatea celor din lume, iar, într-o
mãsurã oarecare sau analoagã, ºi pe Dumnezeu,
Creatorul lor. Aceasta o exprimã Evanghelistul Ioan,
declarând cã Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul fãrã de
început, ºi prin El s-au creat toate”.
Cuvintele sunt mijlocul prin care se realizeazã
dialogul dintre persoane, deci ºi comunicarea omului cu
Dumnezeu. Dar, pentru a putea fi ascultat de
Dumnezeu, omul trebuie sã se cureþe de pãcate pentru
cã, potrivit Ioan 9, 21: „Dumnezeu nu-i ascultã pe
pãcãtoºi”, întrucât pãcatul îngreueazã mintea ºi îi
rãpeºte înþelegerea, iar inima învârtoºatã nu se mai
poate înãlþa la Dumnezeu. Rugãciunea, a cãrei sursã
este cuvântul, are putere curãþitoare. Iar adevãrata
curãþire a omului tot prin cuvânt vine, prin mãrturisirea
în faþa lui Dumnezeu a ceea ce-i apasã conºtiinþa, în
Taina Mãrturisirii.
Taina Spovedaniei vizeazã expunerea pãcatelor în
faþa duhovnicului, mãrturisirea lor prin cuvânt, ceea ce
implicã o convingere profundã ºi o conºtientizare realã
a ceea ce mãrturiseºti.
Prin Taina Spovedaniei omul pãcãtos se purificã, se
„naºte din nou” prin simpla rostire a pãcatelor însoþitã
de cãinþã, întocmai cum apa Botezului l-a nãscut în
Hristos.
Dacã Dumnezeu a creat lumea ºi omul prin Cuvânt,
omul se re-creazã pe sine, re-naºte prin cuvânt în Taina
Mãrturisirii.
(va urma)
prof. Ioan Popovici, director al Seminarului
Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava
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fi român înseamnã a fi ºi creºtin, iar experienþa
creºtinãrii acestui neam o datorãm Sfântului
Apostol Andrei, cel întâi chemat. Aceastã
mãrturisire de credinþã, veche de mai bine de douã mii
de ani, reprezintã o binecuvântare pentru spiritele care
au nevoie de o religie revelatã. Prezenþa sacrului în
viaþa omului determinã conturarea opþiunii sale pentru
religie, religios, religiozitate. Nevoia de comunicare a
omului contemporan este adeseori comparabilã ca
intensitate ºi pregnanþã cu nevoia de Dumnezeu. Dacã
„La început a fost Cuvântul…”, iar acest „Cuvânt trup
S-a fãcut”, e greu sã inventariem multitudinea cãilor de
denotaþie pe care umanitatea le-a aplicat ºi continuã sã
le aplice textului biblic. În plan teluric, cuvântul, în
general - înseamnã doar informaþie, semiotic vorbind
poartã în el un semn ºi un icon, pe când Cuvântul divin
determinã ºi implicã trãirea duhovniceascã, acea unicã
„împãrtãºire”.
O privire de ansamblu asupra poeziei scoate în
relief o caracteristicã a acesteia, ºi anume cã
majoritatea scriitorilor ºi-au mãrturisit credinþa în
Hristos ºi în Bisericã. Poezia religioasã reprezintã o
întâlnire de suflet între poet ºi cãutãtorii de Adevãr, dar
mai ales între poet ºi cititor. Astfel, primul, întãrit prin
harul Duhului Sfânt pe care-L trimite Dumnezeu asupra
lui, îl ajutã la rândul sãu pe cititorul aflat pe o treaptã mai
de jos sã se umple de adevãruri înalte.
Poetul are darul de a se exprima imaginativ, în
spiritul sfinþeniei ºi de aici deducem calitatea
sentimentelor, a trãirilor. Poezia ºi rugãciunea
reprezintã douã forme fundamentale ale creaþiei umane
ºi sunt foarte înrudite prin genezã, structurã ºi finalitate.
Ca structurã, poezia ºi rugãciunea sunt în mod
desãvârºit lirice ºi aspirã în ritmurile lor interioare cãtre
un punct luminos, ce se situeazã în idealitatea condiþiei
umane. Poetul este cercetat prin ceea ce numim
inspiraþie, conform tradiþiei mitice. Poezia ºi
rugãciunea, dacã nu se unesc efectiv datoritã
paralelismelor determinate de momentul lor esenþial de
desfãºurare, cel puþin se completeazã. Poezia
religioasã cultivã adevãrurile de credinþã trãite, fãrã a fi
o teologie versificatã.
Poezia creºtin-ortodoxã cultã traverseazã un lung
hiat temporal pânã în secolul al XIX-lea, dar subzistã în
cãrþile populare, în Psalmii lui Dosoftei, circulând sub
formã de colinde, ºi în tot folclorul religios rãspândit în
popor.
Mitropolitul Grigore Þamblac ar fi deschizãtorul de
drum al acestei impresionante dimensiuni a literaturii
române religioase, cel care redacta în 1402 Patimile
Sfântului ºi Slãvitului Mucenic Ioan cel Nou. Filotei
monahul, logofãtul lui Mircea cel Bãtrân, a compus în
limba slavonã niºte imnuri religioase, „tropare” sau
„pripeale” tipãrite în 1547 la Veneþia, într-un
Molitvoslov, iar în þarã sunt tipãrite de cãtre diaconul
Coresi într-un Sbornic în 1580. Aceste douã nume ale
lumii monahale ortodoxe medievale româneºti aduc
prima contribuþie redutabilã la dezvoltarea poeziei
imnografice, admisã în liturghia ortodoxã oficialã. În
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1673 apare Psaltirea
în versuri tocmitã, a
Mitropolitului
Dosoftei, iar în 1688
vede lumina tiparului
Biblia de la Bucureºti,
douã lucrãri de
referinþã pentru lirica
religioasã ºi
traducerile de texte
bisericeºti. Existã o
Nichifor Crainic
raportare perpetuã a
omului la voinþa divinã, sesizabilã mai târziu în elegiile
lui Grigore Alexandrescu. Un fior cosmic ºi
transcendental strãbate toatã poezia lui Eminescu, tot
aºa cum o îngenunchere în faþa misterului
dumnezeiesc se proiecteazã în lirica lui Goga ºi în
baladele lui Coºbuc despre rãzboi ºi moarte. Meritul
incontestabil
al
poeziei moderne, reprezentatã
strãlucit prin Al. Macedonski (Psalmii moderni), Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pillat,
Nechifor Crainic este de a fi descoperit sensurile
creºtine ale dialogului dintre om ºi divinitatea tutelarã,
rosturile vieþii, misterul existenþial, necesitatea ºi
semnul integrator al morþii, locul omului în univers,
destinul cosmosului etc.
Un rol major în cultivarea ºi rãspândirea poeziei
religioase în perioada interbelicã l-a avut revista
Gândirea, promotoare a unui veritabil curent,
gândirismul, un ortodoxism aplicat în plan estetic,
teoretizat prin studii ºi articole de mentorul publicaþiei,
Nechifor Crainic.
Poezia româneascã este religioasã, în opinia lui
Nichifor Crainic, pentru cã înseamnã «reacþiunea
melodioasã a subiectului faþã de lumea înconjurãtoare»
ºi pentru cã ea cautã înþelesul realitãþii lumii «dincolo de
cosmosul vãzut, în spiritul veºnic». «Sãnãtatea
sufleteascã» ºi «semnele tinereþii» s-ar releva în
«legãtura afectivã cu pãmântul patriei, în legãturã cu
strãmoºii ºi în legãturã cu Dumnezeu», eul liric
nemaifiind, cum se întâmpla la «poeþii marelui oraº
occidental», «izolat ºi suspendat». ªi dacã «doctrina
creºtinã e aceeaºi» ºi, prin urmare «creºtinismul e
universal», temperamentul etnic al fiecãrui popor îl
autohtonizeazã. Unele popoare cu temperament
apostolic convertesc pe alþii, altele cu temperament
mistic sunt contemplative, unele cu spirit critic îl cautã
filosofic, în timp ce altele, cu simþ artistic «îl primesc în
strãlucitoarele minuni ale frumuseþii. Noi românii
suntem un popor care am trãit în generozitatea
eroismului ºi a milosteniei». [...]
În Poezia noastrã religioasã, el susþine: «Poeþii sunt
discipolii ºi imitatorii lui Dumnezeu, înrudiþi cu El poate
mai mult decât orice creaturã prin capacitatea ei de a se
transpune dincolo de lume, de a o vedea din
perspectivã divinã ca operã a veºnicului Pãrinte ºi de
a-L imita în plãsmuirea frumuseþii ºi armoniei».
Alãturi de „credinþã” ºi „tãgadã”, la fel de înverºunat
trãite de Arghezi, de panteismul extatic ºi de nostalgia
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„paradisului destrãmat” în viziunea lui Blaga, de
convingerea lui Voiculescu, cã poezia este de esenþã
divinã, ca ºi Logosul oferit de Dumnezeu fãpturii zãmislite
de El, de contopirea spiritului mistic cu Duhul Sfânt în
aspiraþia cãtre eternitate a liricii lui Nechifor Crainic,
sentimentul religios s-a manifestat ºi în opera poeticã a
altor scriitori de la Gândirea mai mult sau mai puþin
cunoscuþi marelui public: Adrian Maniu, Aron Cotruº,
ªtefan I. Neniþescu, Sandu Tudor, Emil Isac, Radu Gyr
º.a.
Chiar dacã în epoca totalitarã s-a interzis
popularizarea / publicarea textelor lirice religioase, poezia
româneascã n-a abandonat în totalitate simbolurile
divinitãþii ºi ale religiosului, metafizicului chiar, simbolurile
ºi temele mistice (Ioan Alexandru, Daniel Turcea º.a.).
În 1992 ºi 1999 au apãrut cele douã volume ale
antologiei de Poezie românã religioasã a lui Florentin
Popescu, care reuneºte 130 de autori, din rândul cãrora
literatura contemporanã este reprezentatã prin nume de
rezonanþã, de la ªtefan Augustin Doinaº, Ion Caraion,
Valeriu Anania, A.E. Baconsky, Marin Sorescu, Cezar
Baltag, pânã la Ioan Alexandru, Daniel Turcea, Nicolae
Dabija, Leonida Lari º.a. În urma unei lecturi atente se
poate sesiza cã existã douã categorii de poeþi religioºi:
- adevãraþii mistici, care raporteazã totul la existenþa
divinã, care trãiesc cu adevãrat starea extaticã de
sfinþenie ºi pun cuvântul lor iluminat în slujba revelãrii
Verbului divin;
- cei care fãrã a folosi în mod recurent temele biblice,
ating printr-o metafizicã profundã ºi prin regândirea
ordinii universale starea de religiozitate în poem. Sunt
spirite neliniºtite, iscoditoare, care uneori Îl contestã pe
Dumnezeu, însã pe urmã se cãiesc ºi continuã sã-L
caute, tânjind dupã divin.
În prima categorie se înscriu, în genere, tradiþionaliºtii,
în cea de a doua, marile spirite care vor sã ia, în opera lor,
construcþia lumii de la capãt, aºa cum procedeazã
Arghezi.
Lecþia Dumnezeirii este pentru toþi, credincioºi ºi
profani, aceea cã omul se înalþã ºi se pierde, deopotrivã
prin sine.
Se impune o scurtã trecere în revistã a direcþiilor
tematice generale prezente în cadrul poeziei de inspiraþie
religioasã, scrisã de autorii români de-a lungul timpului.
Într-o primã categorie repertorialã pot fi incluse
poemele cu caracter general filosofic, în care poeþii
(îndeosebi cei moderni: Blaga, Arghezi, Voiculescu) îºi
pun întrebãri legate de divinitate, implorându-I rãspunsuri
ºi „semne” concrete ale prezenþei acesteia, ori fac trimiteri
la situaþii ºi momente similare din Biblie, Duhovniceascã
ºi Psalmii de Tudor Arghezi, Horeb lãuntric, Aºteptare sub
cortul pustiei, Ce trist e Doamne, Vorbesc ºi eu în dodii, de
Vasile Voiculescu, Þara de peste veac de Nechifor Crainic
º.a.
O a doua categorie include, la rându-i, dupã opinia lui
Florentin Popescu, primul realizator postdecembrist al
unei antologii de poezie religioasã româneascã, „trei mari
teme: una didactic-moralizatoare, cu destinaþie precisã
(preºcolari, ºcolari ºi tineri în general), a doua legatã de
sãrbãtorirea Naºterii ºi Învierii Domnului ºi una
cuprinzând poezii închinate Sfintei Fecioare.”1

Dincolo de valoarea acestor creaþii (uneori
incontestabilã, alteori discutabilã) inspirate autorilor lor
deopotrivã de trãiri ºi experienþe spirituale nemijlocite, ca
ºi de lecturi atente ºi minuþioase ale cãrþilor liturgice, un
adevãr esenþial ni se relevã cu pregnanþã: permanenþa ºi
continuitatea secularã a liricii româneºti de inspiraþie
religioasã. Ea reprezintã un segment fundamental al
culturii noastre, încã insuficient cercetat ºi analizat de
cãtre istoricii ºi criticii literari.
Mulþi dintre poeþii români contemporani au abordat
teme ºi idei care se circumscriu religiei creºtin-ortodoxe ºi
arealului biblic. Este adevãrat, cei patruzeci ºi cinci de ani
de dictaturã comunistã le-a fãcut poeþilor aproape
imposibilã o manifestare nestingheritã pe tãrâmul acestui
tip de liricã. ªi totuºi, poemele de acest gen au vãzut ºi
atunci lumina tiparului, strecurate voalat în multe cãrþi
editate în perioada respectivã. Astfel, de la Ion Caraion ºi
Valeriu Anania ºi pânã la Daniel Turcea ºi Nicolae Dabija,
de la Nichita Stãnescu ºi Ana Blandiana sau Ileana
Mãlãncioiu ºi pânã la Romulus Guga, Mircea Ciobanu ºi
alþii, poeþii au practicat, cu rezultate remarcabile, o astfel
de creaþie.
Motivele, „subiectele” ºi temele poeziei de inspiraþie
religioasã practicatã de poeþii contemporani cu noi sunt
aceleaºi ca ºi la înaintaºii lor, fie preluate din Biblie, fie de
ordin mai general sacru, însã maniera de tratare a lor este
acum alta, ca ºi expresia în ton ºi în acord cu întreaga
liricã modernã de la noi. Înnoirea metaforei, cãutarea
conciziei, descoperirea unor noi simboluri, o mai profundã
interpretare a mitului sunt doar câteva din atributele
acestor creaþii care îi individualizeazã pe autori în
contextul atât de bogat ºi de variat al poeziei noastre.
Suntem convinºi cã celebra precizare a lui Malraux
„Secolul XXI va fi unul religios sau nu va fi deloc!” îºi aflã
deplina confirmare în realitatea pe care o trãim ºi cã
poezia româneascã se va îmbogãþi, pe mai departe, cu
noi opere, pentru o lecturã de suflet. O lecturã care sã
prilejuiascã ºi întâlnirea cu o micã oazã de bucurie, de
puritate ºi de frumos pe marea învolburatã de griji ºi
neliniºti cotidiene, dar ºi curiozitatea intelectualã de a
cerceta textul liric religios cu toate instrumentele analizei
literare moderne.
Suntem convinºi cã ...în viaþa de zi cu zi a oamenilor
de pe meleagurile noastre Dumnezeu a fost prezent
pretutindeni: în locurile de trudã, dar ºi în cele de odihnã,
în clipele de grea suferinþã, dar ºi în cele prilejuite de
bucuria unor recolte bogate sau de ivirea pe lume a unui
prunc.
Expresia sentimentelor de fericire, de tristeþe, de
îngrijorare, de dragoste pentru cele pe care Dumnezeu
le-a dat omului, a constituit-o poezia cu caracter religios
sau de inspiraþie religioasã, capitol vast ºi deosebit de
interesant al literaturii noastre, începând din secolele XVIXVII ºi ajungând, prin manifestãri de o mare varietate,
pânã în zilele noastre”.2

prof. drd. Mirela Alexa
Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

1. Florentin Popescu, Prefaþã la Poezie românã religioasã, Ed. Coresi, Bucureºti, 2002, p.5.
2. Florentin Popescu, op.cit., p. 6.
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ªi totuºi suntem un popor ortodox!
„Dacã Dumnezeu existã ºi cred în El, am câºtigat totul.
Dacã Dumnezeu nu existã ºi am crezut în El, n-am pierdut nimic !”
(B. Pascal)

A

spus cineva cã Biserica Ortodoxã va trebui sã
suporte concurenþa în raport cu celelalte culte
ºi cu grupãrile religioase de orice fel ºi cã
aceastã concurenþã va decide dacã are credibilitate
sau nu, dacã îºi justificã statutul de Bisericã majoritarã
sau nu, dacã nu cumva statutul de Bisericã majoritarã
este impus prin forþa statului.
Afirmaþiile acestea erau lansate cu un an înainte
de Decembrie 1989 ºi aºteptãrile „trebuiau sã se
împlineascã” fie ºi pentru a avea satisfacþia cã s-au
adeverit previziunile sale, dacã nu cumva pentru ca sã
se justifice ca formaþiune de cult.
Dar nu s-au împlinit „PROROCIILE” domniei sale
ºi iatã cã, dupã 17 ani de la anul de graþie 1989,
Biserica Ortodoxã, chiar în condiþiile concurenþei care
nu-i sunt proprii în mersul spre veºnicie, rãmâne cu
procentul de acum binecunoscut. În aceste condiþii,
diavolul cautã „ca un leu sã înghitã” de va fi posibil
chiar „dintre cei aleºi,” ori, pentru aceastã lucrare, a
trebuit sã mai inventeze ceva. L-A INVENTAT PE
MOISE, de profesie profesor, dupã intenþii demolator
de suflete ºi de formaþie ateu sau înregimentat la
vreun cult mãrunt care ºi-a pus valorile în piaþa
concurenþei.
Toate acestea un om normal le înþelege când intrã
în contact cu realitatea de astãzi ºi le aºeazã acolo
unde aºeazã de obicei toate câte nu-l intereseazã
pentru a nu fi pervertit, dar de aici ºi pânã la a ieºi
periodic pe canalele de televiziune ca sã-þi impui
punctul de vedere cu orice preþ, chiar ºi cu preþul
dispreþului public, mi se pare cã este de prost gust ºi
reprobabil.
Postul naþional de televiziune, la o orã de maximã
audienþã, ne-a prezentat imaginea unui om care
flutura din mâini ºi se fãcea observat pentru a-ºi
declara ateismul în faþa naþiunii ca pe un drept pe care
ºi l-a câºtigat ca fiu legitim al comunismului. Nimic
deosebit pânã aici, pentru cã din vreme în vreme
îngerul satanei cere Bunului Dumnezeu aºa, ca pe
vremea lui Iov: „Oare degeaba se teme Iov (Poporul
Român, n.n.) de Dumnezeu? N-ai fãcut Tu gard în
jurul lui … în toate pãrþile lui ºi ai binecuvântat lucrul
mâinilor lui …? Dar ia întinde mâna Ta ºi atinge-Te de
tot ce este al lui, sã vedem dacã nu Te va blestema în
faþã !” (Iov 1, 9-11).
Un lucru asemãnãtor se petrecea pe vremea
Mântuitorului, înainte de Sfintele Patimi; atunci, evreii
(majoritari, n.n.) stãruiau, cerând cu strigãte mari ca El
sã fie rãstignit, ºi strigãtele lor au biruit !” (Luca, 23,
23). Acum, câþiva minoritari - unul frumos, cu pãr lung
ºi cârlionþat, îndoielnic dupã moralitate, altul cu chipul
radiind de satisfacþia profesorului împlinit, cunoscãtor
a toate ºi european, iar altul copleºit de muza versului
ateu pe care ochelarii „nu puteau sã-l mai încapã”,
vorba lui Eminescu, fac acelaºi lucru, dar de pe poziþii
total diferite, cã de, o fi Poporul Român Ortodox
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majoritar în þara lui, dar minoritarii de aici sunt
majoritarii Europei ºi trebuie sã ne supunã majoritãþii!
Na, cã þi-am zis-o; ce argument mai ai, ortodoxule?
Da, Poporul Român Ortodox suferã în credincioºia
lui … ºi rabdã, totuºi pânã când?
Pânã la sfârºit ! Cã zice Mântuitorul: „… mincinoºii
se vor scula ºi vor amãgi pe mulþi. Din pricina înmulþirii
fãrãdelegii, iubirea multora se va rãci. Cel ce va rãbda
pânã la sfârºit, acela se va mântui. (Matei 24, 11-13),
iar Sf. Pavel atenþioneazã: „ªi aceasta sã ºtiþi cã, în
zilele din urmã, vor veni vremuri grele; Cã vor fi
oameni iubitori de sine, iubitori de arginþi, lãudãroºi,
trufaºi, hulitori, neascultãtori de pãrinþi, nemulþumitori,
fãrã cucernicie, lipsiþi de dragoste, neînduplecaþi,
clevetitori, neînfrânaþi, cruzi, neiubitori de bine,
trãdãtori, necuviincioºi, îngâmfaþi, iubitori de desfãtãri
mai mult decât iubitori de Dumnezeu …
Depãrteazã-te de aceºtia !” (II Timotei 3, 1-5)
Poporul Român Ortodox nu se rãzboieºte cu
„potrivnicul”, pentru cã Duhul lui Dumnezeu îl apãrã,
dar se aud murmure care spun: De ce nu se aratã
cutare sau cutare ierarh sã ne reprezinte într-un astfel
de dialog? Chiar aºa, de ce?
Pentru cã Biserica Sfântã Ortodoxã este MAMA, ºi
fiii sãi credincioºi trebuie sã o apere, cã zice Sfânta
Scripturã: „Fericit este omul care-ºi va umple casa de
copii; nu se va ruºina când va grãi cu vrãjmaºii sãi în
poartã!” (Psalmul 126, 5), ori Biserica, Casa
Domnului, este plinã de copii, ºi ei o apãrã de toate,
chiar ºi de cei ce vor sã dea icoana afarã din ºcoli, îºi
apãrã valorile spirituale prin care Dumnezeu Se
descoperã oamenilor.
Bucuria ºi minunea cea mai mare este când
lucrarea aceasta de apãrare a valorilor o face un tânãr
binecuvântat de Dumnezeu cu darul poeziei. Vãzând
cum din oamenii de artã curge înþelepciunea, mi-am
zis:
„Acolo, în platoul televiziunii naþionale, nu era
nevoie de un episcop, acolo a lucrat Duhul lui
Dumnezeu prin mãdularele Trupului lui Hristos, care
este Biserica, trebuie sã conºtientizãm aceastã
realitate ºi sã luãm aminte la cuvântul apostolesc care
ne spune: „Au nu ºtiþi cã trupurile voastre sunt
mãdularele lui Hristos? … cã trupul vostru este templu
al Duhului Sfânt, Care este în voi?” (I Corinteni 6, 15 ºi
19) ºi apoi ne îmbãrbãteazã: „De va strica cineva
templul lui Dumnezeu, îl va strica ºi Dumnezeu pe el,
pentru cã sfânt este templul lui Dumnezeu, care
sunteþi voi!” (I Corinteni 3, 17).
Ca urmare, trebuie sã acceptãm realitatea cã
Biserica suntem noi toþi, cã împreunã îi apãrãm
valorile ºi cã „icoana este un act revelator sub aspect
artistic ºi viziune a lumii spirituale prin care Dumnezeu
se face cunoscut.”
Se invocã cu vehemenþã libertatea celor puþini de
a alege; au ales, e treaba lor, dar ºi noi, cei mulþi, am
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ales: Am ales potrivit învãþãturii noastre
ortodoxe sã rãmânem ortodocºi, ºi rãmânem pentru
cã aºa a spus Mântuitorul: „În ceea ce aþi fost puºi, în
aceea sã rãmâneþi!”. Noi rãmânem cu ale noastre, ce
este aºa de greu de înþeles?
Lucrarea aceasta de golire a sacrului din sufletul
Poporului Român Ortodox nu-i de ieri de azi, este de
vreo sutã ºi ceva de ani, de când raþiunea a început sã
confunde lucrurile, numai cã acum se încearcã prin
puterea legii, acum este mai sofisticatã, aºa de
sofisticatã, cã la întrebarea pusã curat româneºte: „ªi
dacã existã Dumnezeu, ce te faci?”, vajnicul luptãtor a
ridicat din umeri, probabil ca sã spunã: „Nu-mi pasã!”,
atitudine care m-a revoltat, pentru cã dacã lui nu-i pasã,
îl priveºte, „va da socotealã la bunã vreme înaintea
dreptului Judecãtor”, dar mie ºi altora ne pasã, vrem sã
fim lãsaþi în pace, sã ne creºtem copiii în fricã de
Dumnezeu ºi în respect faþã de oameni, sã nu-l facem
pe Sfântul Înger Pãzitor sã verse lacrimi pentru noi!
Ascultaþi ce zice Sf. Pavel: „Sã nu întristaþi Duhul cel
Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aþi fost pecetluiþi
pentru ziua rãscumpãrãrii!” (Efeseni 4, 30), dar ºi pe
Solomon: „Dacã nebunia se pripãºeºte în inima celui
tânãr, numai varga certãrii o va îndepãrta de el!” (Pilde
22, 15).
Toate pretenþiile acestea ºi altele care vor mai veni
se fac în numele toleranþei; Poporul Român este
chemat sã fie tolerant! Dar mã întreb: nu a fost ºi nu este
tolerant? Dacã aceasta n-ar fi o realitate, ar fi intrat
atâtea nãzbâtii în viaþa noastrã, practici murdare de tot
felul ºi invitaþii care fac ruºine chiar necuvântãtoarelor!
POPORUL ROMÂN ESTE TOLERANT, dar pânã
când?
La aceastã întrebare ne-a dat rãspuns, cu ceva
vreme în urmã, Mitropolitul Clujului de azi, Î.P.S.
Bartolomeu, într-o conferinþã rostitã la Casa Studenþilor
din Bucureºti, la invitaþia A.S.C.O.R., care avea ca
subiect „Noii evanghelizatori”. El a spus: „Toleranþa mea

trebuie sã înceteze atunci când se abuzeazã de ea, …
chiar cu riscul de a deveni intolerant sau de a fi catalogat
fundamentalist, pentru cã, la urma urmei, dacã este
vorba de fundamentalism, primul fundamentalist a fost
Însuºi Iisus Hristos, care a spus: «mergi înapoia Mea,
satano!»”.
Ori, în condiþiile date, ºi la insistenþa cu care se
„lucreazã” împotriva spiritualitãþii Poporului Român,
cãruia i se cere nici mai mult nici mai puþin decât sã se
„descotoroseascã” de Ortodoxie, pe motiv cã, vezi
Doamne, Europa ne vrea mai puþin ortodocºi ºi fãrã
icoane, trebuie sã devenim intoleranþi, ºi aceasta este
vina celor care, periodic ºi sistematic vin în faþa naþiunii
ca sã arate cã nu sunt liberi dacã stã icoana pe peretele
ºcolii unde un singur copil, care nu este ortodox, este
tratat cu preþuire, dar tatãl - numai tatãl, ce-i drept
profesor, adicã deºtept foc, se simte discriminat. Cine,
dar, este intolerant? Nu cumva tocmai domnia sa?
Ca urmare, cred cu tãrie cã, exceptând atitudinea ºi
opþiunea celor trei: un ateu, un fals filozof, poate
partizan al vreunei secte, ºi a unui libertin întru
moralitatea sa, cu înfãþiºare de artist, a scos la luminã
un adevãr incontestabil, anume cã:
„POPORUL ROMÂN ESTE ORTODOX ªI ÎªI
APÃRÃ BISERICA MAMÃ!”
Nu greºesc dacã repet versurile scrise într-un
cuvânt pe aceeaºi temã:
„Zadarnic se trudesc cei fãrã minte
Sã ne rãpeascã þara ºi credinþa,
Cãci Dumnezeu ºi azi ca ºi-nainte
Ne-a pregãtit în suflet biruinþa!”
Dumnezeu sã binecuvânteze Poporul Român ºi sã-l
întãreascã întru apãrarea credinþei strãmoºeºti, cu care
a parcurs o istorie aºa de zbuciumatã!
pr. Ionel Filon,
Parohia Lisaura

Concepþia creºtinã despre muncã
Principala caracteristicã a omului este munca.
Capacitatea de a munci i-a fost datã omului prin creaþie,
iar valorificarea ei începe odatã cu aºezarea lui în rai,
înainte de cãderea în pãcat: „ªi a luat Domnul
Dumnezeu pe omul pe care-l fãcuse ºi l-a pus în
grãdina cea din Eden, ca s-o lucreze ºi s-o pãzeascã”
(Fac. 2, 15). Înainte de cãdere, pentru om, munca nu
era o povarã, ci dimpotrivã, era bucuria ºi plãcerea lui.
Abia dupã cãdere puterile lui au slãbit, iar pâinea ºi-o va
câºtiga din acest moment cu ostenealã ºi durere.
Încã de la apariþia sa, creºtinismul a adus în lume o
concepþie nouã despre muncã. Munca este o activitate
ce aparþine exclusiv omului, fiind un proces conºtient de
realizare a unui scop dinainte stabilit. Ea este legea
existenþei noastre, principiul care face sã progreseze
oamenii ºi naþiunile. Învãþãtura creºtinã nu limiteazã
munca numai la scopurile sale pãmânteºti, cãci, aºa
cum se spune, omul nu trãieºte ca sã mãnânce, ci
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mãnâncã pentru ca sã trãiascã. Creºtinismul acordã
muncii o valoare religios-moralã.
B. Munca în starea paradisiacã
Pentru primul om, cât ºi pentru întreaga omenire din
toate timpurile, nimic nu putea fi mai bun decât fericirea.
Starea paradisiacã a omului era o stare de adevãratã
fericire. Fericirea aceasta primordialã nu înseamnã o
stare permanentã de odihnã, desfãtare ºi trândãvie.
Omul creat de Dumnezeu la început era curat de orice
corupþie, neexistând pentru el nici trudã ºi nici sudoare
obositoare. Este prima caracteristicã a activitãþii
omeneºti, înainte de pãcatul lui Adam.
Ocupaþia omului era uºoarã ºi plãcutã. Dumnezeu,
ca un bun pãrinte care-ºi iubeºte copilul, S-a gândit sã-i
dea o ocupaþie uºoarã. ªi atunci Domnul i-a poruncit lui
Adam sã lucreze ºi sã pãzeascã grãdina. Aºadar,
Dumnezeu i-a dat de la început omului o lege a muncii,
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menþinerea vieþii biologice, care este o lege
fundamentalã, de la care nimeni nu trebuie sã se
abatã. Alãturi de acest sens, existã acela al muncii ca
mijloc indispensabil pentru dezvoltarea ºi
perfecþionarea puterilor noastre fizice ºi spirituale,
pentru stãpânirea ºi utilizarea naturii ºi muncii drept
condiþie a mântuirii.
Chinul foamei, al frigului ºi al tuturor necesitãþilor
practice îl silesc pe om sã ocoleascã domeniul
spiritual ºi sã se afunde în mocirla grijii numai de cele
trupeºti. Egoismul sãlbatic ºi individualismul hain îºi
croiesc drum, iar hoþia, lãcomia ºi minciuna rãsar ca
din pãmânt. Din afirmarea dreptului forþei a apãrut
sclavagismul, oribila patã ce a întunecat atât de mult
omenirea în primele ei licãriri de viaþã.

nu ca o pedeapsã ºi trudã, ci ca o lege de exerciþiu
ºi instrucþiune. El a vrut totuºi ca omul sã aibã o
ocupaþie, ca nu cumva sã depãºeascã hotarele
îngãduite, cãci, dacã ar fi rãmas fãrã lucru, ar fi înclinat
spre nepãsare, ca urmare a unei destinderi prea mari.
Orice fel de muncã era sã fie plãcutã ºi atrãgãtoare,
aºa a fost ºi pentru cei dintâi oameni în Eden, cât timp
au petrecut în ascultare de porunca lui Dumnezeu.
Datoritã firii sale, de fiinþã liberã, înzestratã cu
raþiune ºi voinþã, omul trebuia sã înainteze mereu în
muncã. Acest continuu progres era în deplin acord cu
legile firii ºi cu mandatul ce-i fusese încredinþat,
constituind ceea ce s-ar putea numi realizarea binelui
pe pãmânt. Munca îl disciplineazã pe om, îl face mai
bun ºi-l ridicã în demnitate, pânã la „asemãnarea cu
Dumnezeu”, prin actul creaþiei ce-l face în calitatea de
colaborator al Lui.
C. Munca în starea de pãcat
Alungarea omului din Eden a atras dupã sine
pierderea fericirii primordiale. Omul pãºeºte astfel din
greºealã în greºealã, pânã se afundã cu totul în
mocirla pãcatului. De acum, sufletul uman nu mai
radiazã în univers lumina binecuvântãrii, ci suspinul ºi
întunecimea blestemului. Ca sã poatã scoate din
pãmânt cele trebuincioase pentru viaþã, trebuie sã
stropeascã brazdele „cu sudoarea frunþii sale”
(Facerea III, 19). Pe pãmânt au apãrut spini ºi
pãlãmidã, din a cãror cauzã cultivarea lui se face cu
multã ostenealã.
Existã mai întâi o muncã strict necesarã pentru
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D. Munca în starea de mântuire
Ca model al muncii a fost Însuºi Dumnezeu, Care
în timpul celor ºase zile ale creaþiei a muncit, iar în ziua
a ºaptea „S-a odihnit de toatã lucrarea pe care o
fãcuse” (Fac. 2, 2). Odatã cu reabilitarea omului ºi
restaurarea întregii firi, a fost reabilitatã ºi munca. Ea
nu mai este un blestem, cum era sub domnia
pãcatului, ci o binecuvântare, ca atunci când se
exercita în grãdina Edenului. Chinul ºi dezgustul,
inerente decãderii muncii, se transformã în voioºie ºi
plãcere. Cu ajutorul muncii, adevãratul creºtin poate
sã respingã uºor toate asalturile rãutãþii ºi
imperfecþiunii ºi reuºeºte sã cucereascã cetatea
binelui ºi a desãvârºirii. Omul înlãturã din naturã tot
ceea ce-i murdãrie, dezordine, mizerie, pustietate, ca
unele ce întunecã bucuria vieþii sale; el înmulþeºte prin
muncã, în chip creator, curãþenia ºi bucuria vieþii.
O deosebire fundamentalã se observã între scopul
pe care îl urmãreºte munca în creºtinism ºi cel urmãrit
în antichitate. În creºtinism, accentul se pune pe
bunurile spirituale, deci concepþia despre muncã este
pusã în legãturã cu Divinitatea.
În lumina Evangheliei, munca nu mai poate fi
privitã ca un blestem de care omul sã fugã, ci ca o
binecuvântare pe care trebuie s-o caute ºi s-o
îmbrãþiºeze. Creºtinismul recunoaºte fiecãrui om
dreptul la muncã dupã puterile sale, dupã cunoºtinþele
sale ºi dupã capacitatea sa.
CONCLUZII
Problema muncii, atât de importantã pentru viaþa
de toate zilele, preocupã neîncetat cugetarea
omeneascã în diferite domenii. Pentru noi, creºtinii,
munca este mai întâi o poruncã divinã ºi o lege
fundamentalã a vieþii umane. Munca este deci ºi un
important factor educativ.
Creºtinismul dã muncii o nouã fundamentare ºi un
nou impuls. Astfel, munca devine o colaborare a
omului cu Creatorul la opera „creaþiei continue” ºi a
grijii lui Dumnezeu.

pr. ªtefan Argatu,
Parohia „Naºterea Domnului” Suceava
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Din învãþãturile morale ale Sfântului Ioan Gurã de Aur

Mântuitorul Iisus Hristos

C

Diavolul începe de la pãcate mici ºi aºa îl duce
pe om la pãcate mai mari, apoi în iad; aºa au
pãþit Cain ºi Saul

ând mintea omului este stãpânitã, ca de beþie sau
de nebunie, de un gând rãu, greu îi este omului sã
se libereze dacã sufletul nu-i deosebit de
puternic. Cumplit lucru, cumplit lucru este când faci loc
în suflet patimilor rele! De aceea, trebuie sã le
îndepãrtãm prin orice mijloc ºi sã nu le lãsãm intrare
liberã; când ajung de pun stãpânire pe suflet ºi-l biruie,
dau naºtere la mare vâlvãtaie, ca ºi focul ce cade pe
lucruri care se aprind uºor. Vã rog deci sã faceþi totul ca
sã le opriþi intrarea. Sã nu bãgaþi în sufletul vostru orice
pãcat, mângâindu-vã cu acest gând fãrã de folos,
spunând: „Ce lucru mare e fapta
aceasta, ce mare lucru cealaltã?”.
De aici se nasc mii ºi mii de rele. Cã
diavolul, ticãlos fiind, pentru a pierde
pe oameni, se foloseºte de multã
viclenie, de multã stãruinþã, de mult
pogorãmânt. Îºi începe atacul cu
lucruri mici. Sã-þi dau câteva pilde. A
vrut sã-l facã pe Saul sã asculte
minciunile unei vrãjitoare1. Dar dacã
l-ar fi sfãtuit dintru început la asta,
Saul nu l-ar fi ascultat. Cum l-ar fi
ascultat când Saul a gonit pe
vrãjitoare?2. De aceea, diavolul se
strecoarã în sufletul lui pe nesimþite,
încetul cu încetul. Mai întâi îl face sã
nu asculte de Samuil; apoi îl face sã
aducã lui Dumnezeu arderi de tot
când nu era Samuil de faþã; iar când
a fost þinut de rãu, rãspunde cã a fost
silit sã jertfeascã pentru cã îl
ameninþau cumplit vrãjmaºii. ªi ar fi
trebuit sã plângã o astfel de faptã! El însã socotea cã
n-a fãcut nici un rãu. Dumnezeu îi porunceºte apoi sã
nu cruþe pe amaleciþi, dar el calcã ºi aceastã poruncã.
De aici au ieºit acele fapte îndrãzneþe împotriva lui
David ºi aºa, pe nesimþite ºi încetul cu încetul, nu s-a
mai putut opri din alunecuºul sãu pânã a ajuns de s-a
aruncat pe sine însuºi în prãpastia pierzãrii. Tot aºa ºi
cu Cain. Diavolul nu l-a îndemnat de la început sã-ºi
omoare fratele; nu l-ar fi înduplecat, ci mai întâi îl face
sã-I aducã lui Dumnezeu ca jertfã roadele cele mai rele,
spunându-i: „Nu-i nici un pãcat!”, în al doilea rând a
aprins în sufletul lui invidia ºi rãutatea, spunându-i
iarãºi: „Nici acesta nu-i un pãcat!”, ºi tocmai în al treilea
rând l-a înduplecat sã-ºi omoare fratele ºi sã
tãgãduiascã uciderea. Diavolul nu s-a oprit pânã ce n-a
adãugat ºi culmea rãutãþilor. De aceea, trebuie sã ne
împotrivim de la început pãcatelor. Chiar dacã diavolul
1
2

s-ar opri la cele dintâi pãcate ce le aduce asupra
noastrã, nici aºa n-ar trebui sã dispreþuim aceste prime
pacate; când însã sufletul e nepãsãtor, diavolul ne urcã
ºi la mai mari pãcate. Trebuie deci sã facem totul ca sã
stârpim începuturile pãcatelor. Sã nu te uiþi la pãcat cã
este mic, ci sã te gândeºti cã ajunge rãdãcinã de mare
pãcat dacã nu-l iei în seamã. Iar, dacã trebuie sã vã
spun ceva care sã vã minuneze, este cã pãcatele mari
nu au nevoie de atâta luare-aminte ca pãcatele mici ºi
neînsemnate; însãºi natura pãcatelor mari face ca sã
ne îndepãrtãm de ele; cele mici însã, pentru cã sunt
mici, ne fac sã fim nebãgãtori de
seamã ºi nu ne îndeamnã sã pornim
cu hotãrâre la stârpirea lor. De
aceea ºi ajung repede mari, pentru
cã dormim. Aceasta o poþi vedea ºi
cu bolile trupului. Aºa s-a nãscut în
Iuda acel mare pãcat. Dacã furtul
banilor sãracilor nu i s-ar fi pãrut mic
pãcat, n-ar fi ajuns sã-L vândã pe
Hristos. Dacã tirania slavei deºarte
nu li s-ar fi pãrut iudeilor un pãcat
mic, n-ar fi alunecat sã ajungã
ucigãtori de Hristos. ªi poþi vedea cã
toate pãcatele se nasc aºa. Nimeni
nu sare sã sãvârºeascã pãcatul iute
ºi dintr-o datã. Are, are sufletul
nostru o ruºine înnãscutã, un
respect faþã de fapta bunã. Nimeni
nu-i atât de neruºinat ca sã
sãvârºeascã dintr-o datã pãcatul, ca
sã arunce toate pe una, ci se pierde
Sfinþii Trei Ierarhi
pe nesimþite ºi încetul cu încetul
când nu ia aminte. Aºa a intrat în lume închinarea la
idoli. Pentru cã oamenii au cinstit peste mãsurã ºi pe vii
ºi pe morþi au ajuns de s-au închinat la idoli. Aºa s-a
întins ºi desfrânarea ºi toate celelalte pãcate. Sã-þi dau
o pildã! Ai râs când nu trebuia; unul te-a þinut de rãu;
altul însã þi-a îndepãrtat din suflet frica, spunându-þi:
„Nu-i nimic! Ce-i dacã ai râs? Ce poate sã se nasca de
aici?”. Dar din râsul acesta s-a nãscut gluma, iar din
glumã, cuvintele de ruºine, apoi fapte de ruºine. Iarãºi
te þine de rãu unul cã bârfeºti pe semenul tãu, cã-l
ocãrãºti, cã-l vorbeºti de rãu, dar dispreþuieºti cuvintele
lui ºi-i spui: „Nu-i nimic dacã bârfesc!”. Dar de aici se
nasc ura nespusã, duºmãnia neîmpãcatã, nenumãrate
sudalme, iar de la sudalme se ajunge la bãtaie, iar de la
bãtaie adesea la omor.
De la niºte pãcate aºa de mici ne duce vicleanul
diavol la pãcate mari, iar de la pãcatele cele mari ne
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duce la deznãdejde; ºi gãseºte diavolul cu aceasta
o altã cale de pieire, nu mai micã decât cea de mai
înainte. Cã nu ne pierde atât de mult pãcatul cât
deznãdejea. Dacã cel care a fãcut un pãcat se
trezeºte, îºi îndreaptã prin pocãinþã repede pãcatul
sãvârºit; dar cel care se deznãdãjduieºte ºi nu se
pocãieºte, nu se îndreaptã, pentru cã n-a folosit
leacurile pocãinþei. Diavolul ne mai întinde încã o a
treia cursã cumplitã. De pildã, când pãcatul îmbracã
haina evlaviei.
– Dar de unde are diavolul atâta putere, aº putea fi
întrebat, încât sã înºele pe oameni pânã într-atâta?
– Ascultã ºi fereºte-te de gândurile lui! A poruncit
Hristos prin Pavel ca femeia sã nu se despartã de
bãrbat ºi sã nu se lipseascã unul pe altul decât prin
buna înþelegere3. Dar unele femei, din o aºa-zisã
dragoste de evlavie ºi de înfrânare, îndepãrtându-se
de bãrbaþii lor, cu gândul cã fac faptã de evlavie, au
împins pe bãrbaþii lor la desfrânare. Gândeºte-te cât
de mare e rãul acesta! Aceste femei se supun unei
atât de mari osteneli tocmai ca sã fie învinuite cã au
sãvârºit cele mai mari pãcate, ca sã-ºi atragã asupra
lor cea mai grea osândã ºi sã împingã pe bãrbaþii lor în
prãpastia pierzãrii. Alþii, iarãºi, abþinându-se de la
mâncãruri prin legea postului, au ajuns încetul cu
încetul sã socoteascã mâncarea ca ceva spurcat. ªi
un gând ca acesta aduce cea mai mare osândã. Iar la
niºte gânduri ca acestea se ajunge când punem mai
mult preþ pe ideile noastre decât pe ideile Scripturilor.
Socoteau ºi unii corinteni cã era o faptã desãvârºitã
sã mãnânci fãrã deosebire din toate, chiar din cele
oprite; totuºi, nu era o faptã desãvârºitã, ci cea mai
mare nelegiuire. De aceea ºi Pavel i-a certat cu
asprime ºi le-a spus cã sunt vinovaþi de cea mai grea
pedeapsã4. Alþii socotesc o evlavie sã lase sã le
creascã pãrul; dar ºi aceasta este o faptã opritã, plinã
de multã ruºine5. Alþii socot iarãºi drept un mare câºtig
sã se întristeze peste mãsura pentru pãcatele lor. Dar
ºi aceasta este o viclenie diavoleascã; dovadã Iuda,
pe care aceasta l-a fãcut sã se spânzure. De aceea ºi
Pavel se temea pentru cel ce cãzuse în desfrânare; se
temea sã nu pãþeascã la fel ºi a sfãtuit pe corinteni sã-l
smulgã iute din ghearele deznãdejdii, ca nu cumva sã
fie doborât de mai multã întristare unul ca acesta 6.
Apoi, pentru a arãta cã o astfel de întristare prea mare
este o cursã a diavolului, spune: Ca sã nu ne lãsãm
covârºiþi de satana; cã nu ne sunt necunoscute
gândurile lui 7; cã ne atacã el cu multã viclenie, ne
spune Pavel. Dacã diavolul ar lupta împotriva noastrã
pe faþã ºi deschis, victoria noastrã ar fi uºoarã ºi
lesnicioasã; dar, mai bine spus, dacã suntem cu luare-

aminte, chiar ne va fi uºoarã, cã Dumnezeu ne-a
înarmat împotriva fiecãreia din aceste viclenii. Ascultã
ce ne sfãtuieºte Hristos, pentru a ne convinge sã nu
nesocotim nici cele mai mici pãcate! Ne spune: Cel ce
zice fratelui sãu, „Nebune”, vinovat va fi gheenei 8; ºi:
Cel ce se uitã cu ochi desfrânaþi a ºi sãvârºit pãcatul
desfrânãrii 9 ºi vaitã pe cei ce râd10. Pretutindeni stârpeºte începuturile ºi seminþele pãcatelor ºi ne spune
cã vom da socotealã de orice cuvânt deºert11. Pentru
aceasta, Iov aducea jertfã lui Dumnezeu chiar pentru
gândurile copiilor lui12. Despre a nu te deznãdãjdui
Scriptura spune: Oare cel ce cade nu se scoalã sau
cel ce se abate nu se întoarce? 13; ºi iarãºi: Nu voiesc
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã fie viu 14; ºi:
Astãzi, de veþi auzi glasul Lui 15. Sunt în Sfânta
Scripturã ºi alte multe cuvinte ºi pilde de acest fel. ªi
ca sã nu pierim din pricina unei false evlavii, ascultã ce
spune Pavel: Ca nu cumva sã fie doborât de mai multã
întristare unul ca acesta 16.
Cunoscând dar toate acestea, sã punem
înþelepciunea Scripturilor în faþa tuturor cãilor care
abat pe trândavi de pe drumul cel drept. Sã nu spui:
„Ce mare lucru este dacã mã uit cu curiozitate la o
femeie?”. Dacã sãvârºeºti desfrânarea cu inima,
repede o vei îndrãzni ºi cu trupul. Sã nu spui: „Ce
mare lucru este dacã nu dau nimic de pomanã
sãracului acestuia?”. Dacã nu dai acestuia, n-ai sã dai
nici celuilalt; iar dacã nu dai aceluia, n-ai sã dai nici
altuia. Iarãºi sã nu spui: „Ce mare lucru este dacã
poftesc lucrurile semenului meu?”. Vorbele acestea
au dus la pieire pe Ahav17. ªi doar dãduse bani pe vie!
Da, dar o cumpãrase fãrã voia stãpânului ei. Nu
trebuia sã o cumpere cu sila, ci cu voia stapânului viei.
Dacã cel care a dat preþul cuvenit pe vie a fost
pedepsit aºa, pentru cã a luat-o cu sila, ce osândã nu
meritã oare cel care nu dã nici preþul cuvenit, ba
rãpeºte ºi cu sila ºi mai trãieºte ºi în vremea harului?
Aºadar, ca sã nu fim osândiþi, sã nu ne mânjim cu
silnicii ºi cu rãpiri. Sã ne ferim de pãcate, ºi mai ales,
de începuturile pãcatelor, ca sã ne îngrijim cu toatã
râvna ºi de virtute. Aºa ne vom bucura ºi de bunãtãþile
cele veºnice, cu harul ºi cu iubirea de oameni a
Domnului nostru Iisus Hristos, Cãruia slava în vecii
vecilor. Amin!

Preluat din volumul „Din învãþãturile morale ale Sfântului Ioan Gurã de Aur”
(texte alese de Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor, din cartea
Omilii la Matei a Sfântului Ioan Gurã de Aur), Editura Arhiepiscopiei Sucevei
ºi Rãdãuþilor, Suceava, 2005, p. 307.
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Monografii
„Toatã Scriptura de Dumnezeu este insuflatã” (II Timotei III, 16)

Biserica „Sfinþii Voievozi” din Slatina
(istorie, modernitate ºi spiritualitate)

„Dacã vã propãvãduieºte cineva altceva decât aþi primit, sã
fie anatema!” (Galateni 1, 9)

C

ãrþile Sfintei Scripturi ale Vechiului ºi Noului
Testament au fost scrise în limbile pe care le-au
vorbit autorii lor: cele ale Vechiului Testament în
limba ebraicã, iar cele ale Noului Testament în limba
greacã, dialectul comun, excepþie fãcând doar
Evanghelia dupã Matei, care a fost scrisã în limba
aramaicã.
Cu timpul, aceste limbi au devenit neînþelese chiar de
popoarele care le foloseau ºi s-a simþit nevoia traducerii
cãrþilor sfinte ºi în alte limbi. Aºa au luat naºtere:
Septuaginta, prima traducere a Vechiului Testament în
limba greacã, fãcutã de 72 de învãþaþi (sec. III - II î. Hr.),
Vulgata lui Ieronim (sec. IV d. Hr.), Peºito º. a. m. d.
În limba românã au fost traduceri parþiale sau
integrale ale Sfintei Scripturi: Codicele de la Voroneþ,
Psaltirea lui Coresi (1570), Psaltirea lui Dosoftei (1680)
în prozã ºi în versuri (1673), Biblia de la Bucureºti
(1688), Biblia britanicã din 1873, rãspunsul ortodox
venind prin Noul Testament din anul 1877, Biblia din
1914, ediþia Sfântului Sinod, cea britanicã (1924),
Biblia tradusã de Gala Galaction ºi Vasile Radu (1936),
Biblia Nicodim (1944).
Traducerile cât mai conforme cu originalul sunt
ziditoare de suflet, în timp ce o traducere care strecoarã
termeni sau expresii ce rãstãlmãcesc cuvântul lui
Dumnezeu ºi textul original, produce nedumeriri ºi
favorizeazã rãtãcirea creºtinului de la dreapta credinþã.
Aceastã realitate este din ce în ce mai simþitã în aceastã
vreme, mai ales datoritã secularizãrii ºi apariþiei atâtor
secte ºi denominaþiuni „creºtine”.
Biblia britanicã din 1924 reprezintã o astfel de
traducere a Sfintei Scripturi în limba românã, Biblie ce
este mereu reeditatã de Societatea Biblicã Britanicã
pentru rãspândirea Bibliei în Anglia ºi strãinãtate.
În anul 1931, aceeaºi Societate Biblicã Britanicã
editeazã Noul Testament în limba greacã, în care
pãstreazã, paradoxal, textul corect, de exemplu, textul
din Apocalipsã 20,3: „ ...ôá ÷ßëéá Ýôç” („ ... mii de ani”). De
ce? Pentru cã nu puteau modifica textul original în care a
fost scrisã Apocalipsa.
În cele ce urmeazã, vom compara cele douã
traduceri ale Bibliei, cea ortodoxã, ediþia 1988, ºi cea
britanicã, pentru a scoate în evidenþã mãcar o parte din
cele mai importante modificãri.
Primul text la care ne oprim este cel din Psalmul 97, 7,
corespunzând în Biblia Ortodoxã cu Psalmul 96, 7 ºi
textul din Isaia 21, 9, texte în care apare cuvântul
„icoane” în loc de „idoli” sau „chipuri cioplite”. În aceste
texte traduse incorect, citim: „Sunt ruºinaþi toþi cei ce
slujesc icoanelor ºi care se fãlesc cu idolii; toþi dumnezeii
se închinã înaintea Lui” (Ps. 97, 7). Traducerea ortodoxã,
corectã, sunã astfel: „Sã se ruºineze toþi cei ce se închinã
chipurilor cioplite ºi se laudã cu idolii lor” (Ps. 96, 7). Se
vede diferenþa de traducere, rezultatã din înlocuirea
termenilor „chipuri cioplite” (gr.) cu „icoanã”. Traducãtorii
sunt împotriva cultului icoanelor, cãruia Biserica
Ortodoxã îi conferã o cinstire deosebitã ºi, de aceea, au
modificat textul, fãcându-i o adaptare la învãþãtura lor.
O altã traducere greºitã aflãm la textul din Iezechiel,

36

cap. 9, 4 ºi 6. În Biblia Britanicã citim: „Domnul i-a zis:
«Treci prin mijlocul cetãþii, prin mijlocul Ierusalimului ºi fã
un semn pe fruntea oamenilor, care suspinã ºi gem din
pricina tuturor urâciunilor care se sãvârºesc acolo» (v.
4); „Ucideþi ºi nimiciþi pe bãtrâni, pe tineri, pe fecioare, pe
copii ºi pe femei; dar sã nu vã atingeþi de niciunul din cei
ce au semnul pe frunte! Începeþi însã de la Locaºul Meu
cel sfânt” (v. 6). Expresia ebraicã în aceste texte este
„thawa thaw” (a însemna cu semnul tau „†”, deci
traducerea corectã este: „ªi i-a zis Domnul: «Treci prin
mijlocul cetãþii, prin Ierusalim ºi însemneazã cu semnul
crucii (†) pe frunte, pe oamenii care gem ºi plâng din
cauza multor ticãloºii care se sãvârºesc în mijlocul lui».”
(v. 4) ºi v. 6: „ ... sã nu vã atingeþi de nici un om, care are
pe frunte semnul «†»”.
Alte texte traduse greºit în Noul Testament
În aceste texte amintim termenul incorect atribuit
Sfintei Fecioare Maria de „nevastã”: „Iosife, fiul lui
David, nu te teme sã iei la tine pe Maria, nevastã-ta, cã
ce s-a zãmislit în ea, este de la Duhul Sfânt” (Matei 1, v.
22 ºi 24), în loc de „logodnicã” aºa cum gãsim corect în
Biblia Ortodoxã la Matei 1, v. 20 ºi 24.
Aceeaºi traducere greºitã se face ºi cu textul: „ªi a
luat la el (Iosif) pe nevastã-sa. Dar n-a cunoscut-o, pânã
ce ea a nãscut fiu. ªi el i-a pus numele Iisus” (Matei 1, 2425). Traducerea corectã este: „ ... ºi a luat la el pe
logodnica sa. ªi fãrã sã fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a
nãscut pe Fiul sãu Cel Unul Nãscut, Cãruia I-a pus
numele Iisus”.
O altã traducere eronatã o gãsim în Epistola cãtre
Evrei: „Iar El, fiindcã rãmâne în veac, are o preoþie, care
nu poate trece de la unul la altul” (cap. 7, 24).
Falsificarea acestui text constã în fraza ultimã, adicã
„care nu poate trece de la unul la altul”, vrând sã spunã
cã în Noul Testament nu mai existã o preoþie sfinþitoare ºi
sãvârºitoare a Sfintelor Taine, ci Hristos este singurul
Preot în veac, netrecând din preoþia Lui ºi altora. Textul
corect tradus este: „Iisus, prin aceea cã rãmâne în veac,
are o preoþie netrecãtoare (veºnicã)” (Evrei 7, 24).
Numeroase sunt textele traduse greºit, cum ar fi ºi
urmãtoarele, la care însã vom da numai trimiterea: Fapte
20, 28; Filip. 1, 1; I Tim. 3, 2; Tit 1, 7; I Petru 2, 25.
Bineînþeles, trebuie sã amintim ºi ultimul text tradus
greºit – Apocalipsa 20, 1-10, care, interpretat literar,
duce la o erezie despre o împãrãþie de o mie de ani. Însã
aºa cum am arãtat mai sus, expresia greacã este „mii de
ani”.
Evidenþierea acestor traduceri greºite este necesarã
pentru a putea fi îndreptate ºi pentru a nu mai trezi în
mintea creºtinilor îndoieli ºi a slãbi astfel încrederea în
sfinþenia cuvântului lui Dumnezeu. Acþiunea de
pervertire a textului Sfintei Scripturi, atât de bine
organizatã, este o luptã împotriva Adevãrului. Nu în
zadar Sfântul Pavel preciza Galatenilor: „Dacã noi sau
un înger din cer v-ar vesti altã Evanghelie decât aceea pe
care v-am vestit-o, sã fie anatema!” (cap. I, 8).
pr. Filon Ioan jr.
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ulþi dintre cei care au
venit în pelerinaj la
Mãnãstirea Slatina au
poposit ºi la Biserica „Sf.
Voievozi” din satul nostru. Ea se aflã în mijlocul
localitãþii, lângã drumul judeþean ce strãbate comuna
spre Gãineºti ºi este împodobitã în interior,
ornamentatã în exterior, impresionând nu numai prin
arhitectura ºi pictura sa, dar mai ales prin „oaza” de
frumuseþe vegetalã ºi floralã din jurul bisericii ºi din faþa
casei parohiale, îngrijite cu multã dragoste de enoriaºi,
dar în primul rând de familia preotului paroh Ciobanu
Petru ºi a soþiei Domniei Sale, doamna Ciobanu
Angelica (grãdinã ce poate face concurenþã oricãrei
florãrii din þarã sau strãinãtate).
Printre vizitatorii bisericii îl citãm în primul rând pe
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, care face urmãtoarea remarcã în
„Cartea de aur” a bisericii:
„Cu deosebitã admiraþie am apreciat lucrarea
artisticã de la sfânta bisericã, observându-se mãiestria
apreciatului pictor, Arhimandrit Sofian ºi zelul pastoral
al pãrintelui paroh Petru Ciobanu” (13.01.1978), pe
când era Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei.
Notaþii asemãnãtoare fac: Episcopul Vicar Patriarh
Antonie Ploieºteanul, Episcopul Romanului - Eftimie
Bârlãdeanul, la 28.02.1975, preotul Teodor Bodnar,
inspector eparhial, la 7.03.1975, care face aprecierea:
„Noi toþi am fost profund impresionaþi de ceea ce poate
face un popor evlavios ºi harnic, condus de preotul
Ciobanu Petru, el însuºi un artist ºi unul din cei mai
vrednici preoþi ai Mitropoliei Moldovei ºi Sucevei. De
asemenea, aducem mulþumiri ºi stimatei doamne
Angelica Ciobanu, o intelectualã ºi o gospodinã, în
acelaºi timp, care a contribuit deosebit de mult la acest
remarcabil succes”, iar George R. Ursul, profesor of
History, Emerson College din Boston S. U. A.,
remarcã: „ ... Preotul Ciobanu Petru, cu ajutorul
Patriarhiei, a fãcut ceea ce pentru mine este aproape
cea mai frumoasã bisericã parohialã din întreaga þarã.
Pereþii exteriori ai bisericii au fost construiþi din imitaþie
de marmorã, cu ajutorul culorilor care sunt modelate
aidoma ramurilor de pin, care strãjuiesc împrejurimile.
Elementele sculpturale din lemn (n. n., din interior), cu
motive tradiþionale, combinã elementele artei
bizantine, cu cea româneascã, biserica rãmânând ca
perlã în diadema Bisericii Ortodoxe Române”.
Doi învãþãtori pensionari, Popescu Gheorghe ºi
Ecaterina, au avut fericirea sã participe la „Sfânta
Înviere” din mai 1975, notând: „Nu am cuvinte sã
mulþumesc lui Dumnezeu pentru frumosul cu care a
fost împodobitã aceastã bisericã”.
Iatã ce a însemnat în acea carte preotul profesor
Ene Braniºte din Bucureºti, la 3.08.1975:
Sf. Arhanghel Gavriil
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„Ne-a impresionat ordinea, curãþenia ºi frumuseþea
locaºului bisericesc, pentru care exprimãm sincere
felicitãri pãrintelui paroh Ciobanu”. Un grup de
vizitatori remarcã frumuseþea acestui lãcaº,
asemuindu-l cu Voroneþul:
„Albastrul de Voroneþ
Ne cutremurã mereu
Veche este datina.
Nu vor trece însã veacuri,
ªi lumea va contempla
Auriul de Slatina”.
Acest lucru s-a adeverit mai devreme, prin lucrãrile
executate la catapeteasma bisericii.
Printre semnatari, Ionuþ Pintilie, 8.10.1975.
Un grup de maici de la Vatra Moldoviþei apreciazã: „
... admirabila curãþenie a acestui lãcaº al Domnului”.
La 2.05.1976, fostul profesor ºi duhovnic la
Mãnãstirea Slatina, Arhimandritul Dionisie Udiºteanu,
fãcea urmãtoarele mãrturisiri: „Am slujit de mai multe
ori în biserica „Sf. Voievozi” din satul ºi comuna Slatina
ºi, de câte ori am slujit, am trãit un sentiment de
înãlþare duhovniceascã. Aceasta se datoreºte
împodobirii acestei biserici cu o frumoasã picturã
neobizantinã, unde a lucrat cu penelul unul din elevii
mei, Pãrintele Arhimandrit Sofian Boghiu de la Sfânta
Patriarhie, sub supravegherea zelosului paroh pr.
Ciobanu Petru, un pasionat pentru arta religioasã a
ortodoxiei noastre. Fie ca aceastã bisericã, aºa de
frumoasã, sã trezeascã sentimente puternice,
creºtineºti ºi româneºti, pentru cei ce o vor cerceta!”.
La 17 iulie 1976, un consãtean, de profesie inginer,
al cãrui nume nu-l pot desluºi din semnãturã, face
urmãtoarele aprecieri: „Am revãzut biserica satului
meu natal, prima floare a copilãriei mele, primul lucru
al încântãrii sufletului ºi inimii. Sunt nespus de bucuros
s-o vãd aºa înfloritã, cum se prezintã astãzi. Este cea
mai de preþ comoarã pentru toþi cei nãscuþi pe acest
meleag, mãrturie vie a credinþei nepieritoare a
înaintaºilor noºtri”.
La 28 iulie 1976, conf. dr. I. Lungu, Eugenia
Scripcaru ºi dr. E. Lungu, afirmã: „Bisericile româneºti
pãstreazã neîntinatã istoria „adevãratã” a neamului,
iar prof. V. Axintoi din Vama-Suceava, la 3 iulie 1976,
zice: „Aveþi aici, în Slatina, o bijuterie cu care vã puteþi
mândri”.
Un cuvânt de laudã ºi preþuire pentru pãrintele
Ciobanu ºi doamna Ciobanu aduce la 6 august 1976 ºi
preotul Scarlat Porcescu, care a oficiat slujba de la
Mãnãstirea Slatina, la hramul acesteia.
Preotul Cojocaru Constantin, fiul acestei comune,
pe atunci preot paroh la Parohia din Frata, judeþul ClujNapoca, iar mai târziu profesor la Seminarul Teologic
de la Mãnãstirea Neamþ, menþioneazã la 8 august
1976: „Am venit sã dobândesc noi forþe de pe
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pãmântul natal”, iar în încheiere zice: „Doamne, dã
acestei biserici ºi slujitorului ei, omului ºi zidirii, viaþã
lungã ºi tinereþe perpetuã”.
Mulþi vizitatori din strãinãtate au vizitat biserica ºi au
semnat în cartea de onoare, Cartea de Aur a parohiei,
drept semn de recunoaºtere ºi apreciere a lucrului bine
fãcut, care le-a rãmas în memorie.
Biserica a mai fost vizitatã de Visarion, Episcop al
Aradului ºi Hunedoarei, la 22 august 1977, Antonie,
Vicar Patriarhal, mai târziu Mitropolit al Ardealului, la 11
octombrie 1977.
Între 11 ºi 14 octombrie 1977, a vizitat biserica ºi
regretatul scriitor Geo Bogza, care consemneazã în
Carte urmãtoarele: „Cu bucuria de a fi vãzut aceastã
bijuterie de bisericã ºi cu o imensã pãrere de rãu cã nu
am ºi eu aici o stranã”. Probabil cã i-au plãcut acestea,
fiind excelent lucrate de meºter, dar ºi faptul cã aici
fiecare stranã are încrustat ºi ctitorul ei pe spãtar.
Arhiepiscopul Sucevei ºi Rãdãuþilor, Pimen, care a
vizitat biserica la sfârºitul anului 1977,
noteazã: „Curãþenia din bisericã
aceasta oglindeºte curãþenia
sufleteascã a pãrintelui paroh,
împreunã cu doamna preoteasã
Ciobanu. Toatã admiraþia!”
Preotul R. Sumanaru scrie în Carte
urmãtoarele impresii: „Un preot
deosebit, o activitate deosebitã, o
bisericã model pentru toþi, un „chip”
ideal pentru toþi preoþii. Sublim pânã la
emoþie desãvârºitã, tot ce poate fi
într-un sfânt locaº”.
Dupã treizeci ºi ºapte de ani a trecut
iarãºi prin aceastã parohie
arhimandritul Mereanu M., care a slujit
timp de ºase luni, în 1941, pe timpurile
grele ale celui de-al doilea rãzboi
mondial. Acesta face aprecieri
valoroase despre lãcaºul de cult,
despre credincioºii ºi ctitorii acestuia,
preotul Ciobanu Petru, la 20
septembrie 1979.
La 6 august 1980, arhimandritul Gherontie ªtefan ºi
ierodiacon M. Ciobanu au vizitat biserica din Slatina ºi
au rãmas profund impresionaþi de frumuseþea acestor
locuri ºi de oamenii din „Dulcea Bucovinã”.
La 28 iulie 1982, Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, pe
atunci Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei, afirmã:
„Aflându-mã la Mãnãstirea Slatina, pentru iniþierea
documentaþiei privitoare la restaurarea bisericii, am
poposit din nou la parohia aceasta, pãstoritã cu
pilduitoare vrednicie de pãrintele Petre Ciobanu ºi
m-am bucurat sã constat ordinea, disciplina ºi bunul
mers la noua bisericã de la Herla”, la care a luat parte,
alãturi de un sobor de preoþi, odatã cu resfinþirea acelui
lãcaº, rezidit ºi refãcut din temelii, unde a funcþionat
pãrintele Ciobanu, vreme de 49 de ani, ca preot paroh ºi
ctitor al acestui lãcaº.
La 20 martie 1991, semneazã în Carte Mitropolitul
Ardealului, Antonie.
Ultima însemnare pe care am spicuit-o din Carte, cu
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multã atenþie ºi respect, este fãcutã la 20 septembrie
1999, de cãtre preotul Protoiereu Constantin Patrolea,
care specificã: „Toatã admiraþia pentru pãstorirea
pãrintelui timp de 53 de ani în aceeaºi parohie ºi pentru
toate realizãrile sale”.
Preotul paroh Ciobanu Petru de la aceastã bisericã,
care este adevãratul ctitor al acestei zidiri de mare preþ
ºi valoare, care a îmbogãþit tezaurul acesta creºtinesc,
este „OMUL” care a ºtiut cum sã se apropie ºi sã-i
conducã pe enoriaºii sãi la acest mare succes, alãturi
de dumnealui fiind soþia domniei sale, doamna Ciobanu
Angelica, ce a dat posibilitatea numeroºilor pelerini
veniþi din îndepãrtate colþuri de lume, sã-ºi desfete
ochii, sã-ºi lumineze minþile, admirând acest preþios
lãcaº de cult ºi apreciind atât valoarea ei arhitectonicã,
ornamentalã ºi sculpturalã, dar mai ales acele slujbe ce
se fac în permanenþã cu mult fast, care aduc în inimile
oamenilor liniºtea sufleteascã, fãcute cu multã
mãiestrie ºi artã de preotul nostru paroh.
Se împlinesc anul acesta 145 de
ani de existenþã a acestui lãcaº,
destinat aservirii a numeroase
generaþii de enoriaºi, care în zilele
noastre a devenit un punct de reper
pentru mulþi pelerini, dar ºi de ajutor
pentru mulþi creºtini, care îºi gãsesc
alinarea sufleteascã alãturi de toþi
enoriaºii ºi de cei ce sunt hãrãziþi de
Dumnezeu cu acest har pentru ei.
Sunt 57 de ani de când pãrintele
Ciobanu Petru pãstoreºte în cele
douã parohii din Herla ºi Slatina, în
care a desfãºurat o activitate intensã
pe acest tãrâm. Cu toate cã anii au
trecut, este încã „tânãr”, viguros ºi
activ, respectat de enoriaºi ºi de
organele locale, cu prizã la toate
organele abilitate în domeniu ºi nu
numai, pentru care îl felicitãm ºi îi
Sfinþii Voievozi
dorim o viaþã lungã, alãturi de familie,
sãnãtate ºi multe succese.
Cine n-a vizitat aceastã bisericã din satul nostru,
este poftit s-o vadã ºi sã se convingã de aceastã oazã
de liniºte, de frumuseþe ºi spiritualitate româneascã,
cum rar se mai gãsesc pe aceste meleaguri.
Þin sã mulþumesc pe aceastã cale atât pãrintelui
Ciobanu Petru, preot paroh la Parohia din Slatina, cât ºi
pãrintelui Þigãnescu Vasile, preot paroh la Parohia
Vãleni-Stâniºoara, care mi-au pus la îndemânã
preþioase informaþii ºi documente, dupã care am putut
întocmi acest material.
Multã stimã ºi respect pentru cei care se ostenesc în
a culege, tipãri ºi publica asemenea materiale ºi
documente, ce desfatã minþile ºi inimile celor ce le
citesc.
învãþãtor Vasile Tibulcã,
comuna Slatina, Suceava
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Poesis
Lumina din sufletul meu
Cel dintâi Dar de la Dumnezeu
Este lumina din sufletul meu.
Lumina Rugului Aprins din vechime;
La raza lui de foc nestins, tot omul
sã se-nchine!
Lumina, acest Dar atât de frumos,
E coborâtã în lume de Iisus Hristos;
Dupã Patimi cumplite ºi Rãstignire pe Cruce,
E Puterea întregii omeniri, e Darul
cel mai dulce.
E focul lui Dumnezeu cel nestins,
E strãlucirea cerului necuprins;
Este lumina de aur, cea mai Mare
Este-a lui Dumnezeu prea-naltã
lucrare!

Maica Domnului
cu Pruncul Iisus

Unirea
Unirea-i iubirea de þarã ºi cânt,
E holda mãnoasã în snopul cinstit,
E Limba ce-adunã în harnic cuvânt
Martiri ºi eroi pe-altaru-nroºit!
Unirea-i puterea prin care poporul
Stã liber sub soare ºi drept în Hotar,
E mama ce-ºi þine în braþe odorul,
Icoanã stropitã cu-agheasmã ºi Har!

Este Soarele ºi Luna de pe cer,
Ziua cea albã ºi noaptea cu stele,
E superba petrecere de rai
În care, Tu, Doamne, luminã
ne dai!

Unirea e torþa cea veºnic aprinsã,
Tãmâie curatã, credinþã ºi drept,
E tâmpla bunicii ca lacrima ninsã,
E inima care bate, cu dragoste-n piept!
Unirea e Legea de-a fi împreunã
De veacuri ºi fii ºi strãmoºi
Prin care poporul mereu se adunã,
Bisericã blândã cu sfinþi luminoºi!

E Cartea, Cuvântul ºi Scriptura,
E vorba cea bunã ºi-nvãþãtura;
Prin care desluºim ce-i de folos
Din Cuvântul cel dulce al lui
Hristos.
De la Bunul Dumnezeu lãsatã, ºi
Iubirea dintre noi e luminã curatã;
Prin ea Domnul pe toþi ne iubeºte
ªi cu divinã dragoste cu Trupul Sfânt
ne-mpãrtãºeºte.

Unirea e viaþa, mireasa iubirii,
E darul ce n-are rãsplatã ºi preþ,
E sângele jertfei ºi braþul oºtirii,
E Steagul ce-n Slavã se-nalþã mãreþ!
Constantin Boboc

înv. I. Sofia

Pluguºorul
Pleacã anul fãrã U. E.
Pe-o strãinã cãrãruie...
Vine-un an, ºi mulþi cu el,
Cine ºtie cu ce þel...
Cu ce gând, cu ce mãsurã,
Cu ce fel de arãturã!...
Vor veni ani mulþi cu Plugul,
Însã ºi cu TÃVÃLUGUL!...
Daþi-vã, flãcãi, de-o parte
ªi araþi voi ca la CARTE!
Mânaþi boii! Fiþi stãpâni!
Nu uitaþi sã fiþi români!
V-apucaþi de plugãrie
Ca-ntr-o Sfântã Liturghie:
Semnul Sfintei Cruci fãcând,
Ducând fruntea la pãmânt,
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Preaslãvind Maica Fecioarã
ªi pe sfinþi de-odinioarã.
Cu aghiazmã-n busuioc
Stropiþi Plugul ºi-acest loc.
Porniþi brazda cu mult spor
Sã rodeascã-acest ogor!
Pocniþi bicele, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!
Pe timp bun ºi pe furtunã
Asta-i brazda cea strãbunã
Cu sudoare, cu credinþã,
Cu nãdejde-n biruinþã.
Unii spun cã vine-un an
Cu bun gust european.
Semnele care apar
Prevestesc un gust amar...
Omu-ncepe sã apuce
Pe un drum fãrã de cruce...

Mai puþin... tot mai puþin
Ia smerit PAINE ªI VIN.
Pleacã singur de la CINÃ,
Nu rãmâne în LUMINÃ.
Vrea sã vinã Moº Crãciun
Cu preapãmântescul bun.
Nu învaþã din colinde,
Cã iubirea nu se vinde,
Ci se dãruie curatã
Ca o veste minunatã!
Iar mai integraþi, flãcãi,
Cu putere, înc-un „Hãi!”
Plugul nostru, cu rãcealã,
Scoate multe la ivealã:
Unii vãd în lumea ºcolii
Chiar pe sfinþi focar al bolii...
Ca-n Gadara... ºi mai rãu,
Nu e loc de-un Dumnezeu...
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Poesis
Pe perete-n rãsãrit
Nu e loc de-un sfânt iubit.
N-au copiii dreptul lor
La model de-nvãþãtor
Cã ce poate fi mai sfânt
Dacã nu: OM DE CUVÂNT?!
Fãrã omul de cuvânt
Doar minciuna ia avânt...
Prin urmare: ce vor unii
Vrea ºi el, tatãl minciunii!
Trageþi brazda creºtineascã
Nu-i lãsaþi sã v-amãgeascã!
Ieri veneau, din est, cu steaua
ªi în suflet cu nuiaua.
Îl schimbau pe Moº Crãciun
Cu Gerilã, cã-i mai bun.
Limba lor voiau s-audã,
Pe icoane aveau ciudã.
Încercau chiar, cu încetul,
Sã ne schimbe alfabetul.
Au scos din duminici nunþi,
Au închis schituri în munþi
I-au împins, din mãnãstiri,
Pe mulþi fraþi la pãtimiri.
Puneau nume la copii
Doar de flori de prin câmpii
ªi serbau, ca ºi Irod,
Ziua naºterii, comod...
Obiceiuri ºi tradiþii
Le vedeau ca superstiþii.
Orice fel de închinare
O priveau ca demodare.
Altã brazdã rãsturnaþi
ªi din zurgãlãi sunaþi!
Omul nou n-a þinut mult
Cãci era strãin de cult.
Azi apare alt model
De om liber pentru el!
Nu-i numit înºelãtor,
Ci doar întreprinzãtor.
Orice lege cu defecte
Pentru el are efecte.
Este liber, se descurcã,
Doar ICOANA îl încurcã
Cã-i arat-un chip smerit
Decât el mai mulþumit...
Are-avere. ªi ce dacã... ?
Ia cu el ceva când pleacã?
Vine vremea sã împartã:
Mâna-ntinsã îi e moartã!
Vrea sã spunã cuiva:
„Vino singur ºi îþi ia!”
Nu-l aude un aproape
Cãci de el a vrut sã scape!
E om liber cu avere
Mila nu-i mai dã putere!...
Libertatea lui cea mare
A ajuns însingurare!
Pentru „rod întru rãbdare”
ªtergeþi fruntea de sudoare
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ªi araþi întreg ogorul
C-aºa vrea SEMÃNÃTORUL!
Cum se vede, fãrã MILÃ,
Nu e liniºte în vilã.
Când te scalzi în alte ape
Nu e loc pentru aproape.
E un singur drum când ai:
Cum a dat Zaheu sã dai!
Bine dacã vrei sã faci,
Dã jumate la sãraci.
Dacã ai nedreptãþit,
Tu întoarce împãtrit!
Þineþi plugul tot de coarne,
Înc-o brazdã sã rãstoarne!
Înþelept e ºi cuminte
Sã cinsteºti pe cele sfinte.
Numai cã, de-o vreme-ncoace,
Ba icoana nu ne place,
Ba e slujba nu ºtiu cum,
Ba ni-i gândul pe alt drum,
Ba ne-mbie cel viclean
Sã nu dãruim un ban,
Ba de vineri dupã masã
Avem weekend-ul în casã
Fãrã loc de închinare,
Fãrã timp de sãrbãtoare...
Definim MILA CREªTINÃ
Ca: UN PAS CÃTRE LUMINÃ.
Cã aºa ºi-a zis Zaheu:
Vreau sã-L vãd pe Dumnezeu!
Cum sã-L vãd ca om bogat
Când pe-atâþia i-am furat?
Sunt azi mulþi cu mâna largã
Care vor în RAI sã meargã
ªi, din timp, ºi-ndreaptã pasul
Cãtre cel ce-i plânge glasul!
Orice ban dat cu gând sfânt
Creºte un AªEZÃMÂNT.
La Dolhasca e zidire
ªi în suflet ºi-n clãdire
Este jertfã, este muncã
ªi-mplinire de poruncã.
Preotul aici sã fie
Cu Prea'Naltu-n Liturghie
La mulþi ani cu vrednicie!
'Nalt Preasfinte Luminate,
Domnul rânduieºte toate
El l-aruncã pe pãstor
Între lupi ca luptãtor,
Îi dã Duhul Sfânt ca pazã
Pentru o credinþã treazã.
Îi dã frunte înþeleaptã
ªi-l învredniceºte-n faptã.
'Nalt Preasfinte-Arhiereu,
Din mila lui Dumnezeu
De aproape-un sfert de veac
Sunteþi sufletelor leac
Sfinþind vetre de luminã

În rãnita Bucovinã
ªi chemând la vrednicie
Tineri noi în preoþie.
Având Crucea scut ºi steag
Sã purtaþi Sfântul Toiag
Prin mulþi ani spre biruinþã
Apãrând dreapta credinþã,
Stând de veghe ca pãstor
Cãtre Domnul rugãtor.
Câþi creºtini v-ascultã graiul
Toþi sã dobândeascã Raiul.
Toþi cu inima curatã
S-aibã veºnica rãsplatã.
Brazda noastrã 'Nalt Preasfinte
E o jertfã prin cuvinte
Jertfa laudei prin care
Am rãmas în ascultare.
Mulþumim de-acest popas
Care-n suflet ne-a rãmas.
An de an mâna cea dreaptã
Sã sfinþeascã-aici o faptã.
La mulþi ani întru slujire
Spre a lui Hristos slãvire!
În toþi anii ce-or veni
Tot pe Domnul L-om cinsti
Prin colindã, prin urare
ªi prin fapte ziditoare.
Vrem sã fiþi toþi sãnãtoºi,
Înlãuntru, bucuroºi.
Tot creºtini, tot rugãtori
La altare-n sãrbãtori.
Trãitori de ÎNVIERE,
S-aveþi spor, s-aveþi putere.
Fiþi cu sfatul ºi cu banul
Mai samarineni tot anul!
Fiþi cu inimã viteazã!
Domnul sã vã aibã-n pazã!
Fraþi creºtini, cu mic, cu mare,
Mai faceþi o ascultare.
Trageþi brazda la Soroca
ªi de-acolo, la Bisoca,
La Buzãu, la Sfântul Sava,
Unde prunci înalþã slava
În bisericuþa lor
Cu un preot jertfitor,
Sã ajungã brazda voastrã
La Gãvanu, sus, pe coastã,
Brazda Adevãrului,
La Poiana Mãrului...
De acolo sã-ºi ia zboru
Pânã sus la Monteoru.
Brazda voastrã s-o purtaþi
Pe la schituri, pe la fraþi
ªi pe câmpul vãlurit
Semãnaþi ce-aþi auzit!
prof. Vasile Râºca,
Dolhasca
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Recenzii

ANALELE PUTNEI (I, 2, 2005 II, 1 2, 2006)

A

nul 2005 reprezintã piatra de temelie ºi actul
de ctitorie a CENTRULUI DE
DOCUMENTARE „ªTEFAN CEL MARE” al
SFINTEI MÃNÃSTIRI PUTNA a cãrui activitate s-a
concretizat în organizarea de reuniuni ºtiinþifice la Iaºi
ºi Putna, inaugurarea seriei Colocviile Putnei (I) ºi
publicarea lucrãrilor prezentate în cadrul acestor
manifestãri ºtiinþifice în primul, respectiv cel de-al
doilea numãr al revistei ANALELE PUTNEI.
Sfânta Mãnãstire Putna a reprezentat perpetuu o
candelã nestinsã a ortodoxiei româneºti, o oazã de
spiritualitate în deºertul de ateism comunist, o troiþã a
românismului ºi un
leagãn al culturii
naþionale din vremuri
strãvechi. Dacã
personalitatea marelui
voievod ªtefan cel Mare
ºi Sfânt prilejuia
organizarea unui
Congres studenþesc la
Putna cu ocazia împlinirii
a 400 de ani de la zidirea
Sfintei Mãnãstiri într-un
cadru în care marile
spirite ale timpului
cãlãuzite de însuºi
poetul nepereche Mihai
Eminescu se implicau,
iatã cã peste mai bine de
un secol, la 500 de ani de
la moartea ilustrului
domn moldovean, din iniþiativa unui colectiv de
riguroºi ºi entuziaºti istorici, etnologi ºi literaþi
contemporani, cu binecuvântarea Î. P. S. Pimen
Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor ºi cu
sprijinul unui colectiv de redacþie de o þinutã
jurnalisticã remarcabilã, vãd lumina tiparului
ANALELE PUTNEI.
Balanþa timpului se înclinã generos de data
aceasta spre vremurile noastre fiindcã devenim
beneficiarii unui eveniment ºtiinþific ºi cultural care
surprinde revista unui „Centru de cercetare ºi
documentare ce poartã numele Binecredinciosului
Voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt”, cu sediul la Putna.
Un vis neîmplinit, ce se zãrea în negura unei istorii
mereu zbuciumate a neamului românesc, prinde
contururi ferme între coperþile imaculate ale unei
reviste ce sfideazã indiferenþa multora la valorile
naþionale. Purtând central icoana praznicalã a
Adormirii Maicii Domnului, revista oferã cititorilor în
primul an al apariþiei sale, la cel de-al doilea numãr, un
cuprins care reþine în egalã mãsurã atenþia
specialiºtilor, dar ºi a novicilor: articole citite în cadrul
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ºedinþelor Colocviile Putnei, I,
2005 ºi Colocviile Putnei, II,
Mãnãstirea Putna
2006, tratând diverse aspecte
din istoria Mãnãstirii Putna,
completate de rubricã nouã
Dezbateri, în care-ºi fac loc articole cu tentã polemicã
ºi subiecte controversate.
Ivitã ca rezultat al unei riguroase proiectãri, revista
ANALELE PUTNEI, I, 2, 2005 face palpabilã
activitatea Centrului de cercetare ºi documentare
„ªtefan cel Mare”, iar numele celor care semneazã
paginile acestui numãr
fie cã sunt redactori
permanenþi, precum Liviu Pilat, Maria Magdalena
Szekely sau ªtefan S. Gorovei, fie au lãsat expresia
trudei unei activitãþi de cercetare îndelungatã
cristalizatã în unul sau douã articole, precum Leon
ªimanschi (†), Voica Maria Puºcaºu sau Jacques
Bouchard impresioneazã.
„Zidirea Mãnãstirii Putna” este unul dintre
articolele care în 20 de pagini cu bogate note
bibliografice ºi explicative de subsol elucideazã în
termenii cercetãrii istorice ºi
istoriografice celei mai
riguroase durata construirii
Sfintei Mãnãstiri, imperios
condiþionatã de realitatea
istoricã a timpului ctitoriei.
Datorãm autorului, trecut la
cele veºnice, cercetãtorul
istoric Leon ªimanschi, o
respectuoasã aducere
aminte.
Cele 122 de pagini ale
celui de-al doilea numãr al
ANALELOR PUTNEI, 2005
deschide orizonturi noi de
lecturã, dar ºi de informare
documentar
ºtiinþificã
despre Ctitorii Dobrovãþului
(Voica Maria Puºcaºu)
despre pictura muralã a
Bisericii din Pãtrãuþi (Jacques Bouchard) ctitorii
ºtefaniene despre care se vorbeºte mai puþin. În
acelaºi numãr I, 2, 2005 al Analelor, Liviu Pilat
prezintã cadrul istoric ºi politic al sfinþirii Mãnãstirii
Putna, „ctitoria cea mai importantã a lui ªtefan cel
Mare, destinatã sã devinã necropolã domneascã”, la
3 septembrie 1469 sau la 3 septembrie 1470.
În cadrul simpozionului Colocviile Putnei, II s-au
prezentat ºi lucrãrile Cine a fost Sfântul Ghenadie de
la Putna? (Maria Magdalena Székely) ºi Ion Neculce
ºi tradiþiile Putnei (ªtefan S. Gorovei) încorporate ca
articole ce dovedesc contribuþia sfintei mãnãstiri la
completarea unei importante pagini de Istorie a
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Comemorãri
Bisericii Ortodoxe Române, dar ºi a unei pagini de
istorie a literaturii române, ca ºi de istorie naþionalã.
Despre Mitropolitul Ioachim, Theoctist I al Moldovei
personalitate foarte controversatã a timpului sãu ºi
raporturile acestuia cu viitorul domnitor ªtefan cel Mare,
ne oferã informaþii Liviu Pilat, autorul unui articol
încadrat în rubrica Dezbateri nu numai pentru suma de
informaþii polemice pe care o antreneazã în
argumentare, cât mai ales pentru importanþa
subiectului dezbãtut ºi a concluziei pe care o
formuleazã: „ În lipsa oricãror elemente care sã indice
existenþa unor asemenea legãturi, (între Moldova ºi
Patriarhia ecumenicã – n.a.) trebuie sã acceptãm cã,
dupã 1453, Biserica Moldovei ºi-a dobândit, în mod
fortuit, autocefalia.”
Tot la rubrica Dezbateri gãsim „un inventar critic” de
„date nevalorificate ºi interpretãri noi” despre ªtefan cel
Mare ºi Transilvania (Adrian Andrei Rusu), despre
prezenþa stemei Moldovei în Transilvania drept
„vestigiu-simbol”, despre pictura muralã a unor locaºuri
de cult transilvãnene, ca ºi a obiectelor de cult din astfel
de aºezãminte, datând din epoca lui ªtefan cel Mare.
Autorul se exprimã vehement împotriva unor teorii pe
care le considerã insuficient fundamentate ºi
documentate, cã ar exista o „artã în Transilvania din
vremea lui ªtefan cel Mare”.
Cel de-al doilea an al apariþiei ANALELOR PUTNEI,
2006, comprimã cele douã apariþii anuale într-un singur
volum, de 174 de pagini, conþinând ºi planºe ilustrate,
nenumerotate. În aceeaºi notã academicã, revista se
îmbogãþeºte în cel de-al doilea an cu douã rubrici noi,
Restituiri ºi Documente dovedind flexibilitate, dar ºi
larga sferã de cercetare ºi documentare pe care autorii
o abordeazã în demersurile lor ºtiinþifice, aduse în
centrul atenþiei pe cale jurnalisticã. Cinci dintre cele
nouã articole publicate au fãcut subiectul unor
comunicãri ºtiinþifice în cursul anului 2005. Se pare cã
temele prezentate în cadrul reuniunii ºtiinþifice
Colocviile Putnei, 2006, vor face obiectul unor articole
din numerele viitoare ale revistei.
Primul titlu cu care se deschide numãrul II, 1-2, 2006
impresioneazã prin temã ºi datare: Inventarul de
odoare ºi obiecte ale Mãnãstirii Putna (1796), autor fiind
monahul Alexie Cojocaru. În cele aproape 90 de pagini
ale articolului, între care trei pagini sunt rezervate unui
cuprins al inventarului, iar altele trei unui glosar, gãsim
dovada vie cã Mãnãstirea Putna a adãpostit ºi
adãposteºte un tezaur documentar ºi artistic,
manuscrise ºi obiecte liturgice de mare valoare, asupra
cãrora monahii acestui sfânt aºezãmânt au vegheat
mereu, pãtrunºi de responsabilitatea misiunii ce o
îndeplineau. Dincolo de impresionanta inventariere, în
detaliu, particularizatã, a fiecãrui obiect - fie icoane, fie
obiecte ºi cãrþi de cult, fie veºminte preoþeºti ºi
diaconeºti, fie podoabe ºi „pocroveþe” de valoare
inestimabilã prin vechime sau prin materialele preþioase
din care au fost confecþionate, acest inventar reprezintã
ºi o ineditã dovadã de limbã românã scrisã, chiar cu
caractere chirilice în forma ei, probabil literarã - de la
sfârºitul secolului al XVIII-lea. Pornind de la premisa cã
autorii, la acea vreme, ai inventarului erau monahi
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cultivaþi, ajungem la concluzia cã acest articol datorat
unei trude greu cuantificabile a autorului sãu, monahul
Alexie Cojocaru scoate la luminã nu numai obiecte
palpabile, ci ºi limba unei epoci apuse, când accesul la
culturã al maselor largi era limitat. Considerãm cã
dincolo de contribuþia istoricã existã ºi o nebãnuitã
contribuþie lingvisticã (la istoria limbii române) a celui
care a reconstituit inventarele Sfintei Mãnãstiri Putna,
care ar putea face cu siguranþã obiectul unei lucrãri
individuale, a unui volum la dispoziþia specialiºtilor.
Pornind de la impresionantul articol cu care se
deschide nr. 1-2, 2006 al revistei, constatãm cã în
aceeaºi notã, de asiduã valorificare a „nestematelor”
adãpostite de Sfânta Mãnãstire ni se oferã informaþii
despre o broderie liturgicã: „ Un orar de mãtase pe care
sunt 14 chipuri sfinte cusute cu fir de aur [...] împrejurat
cu ºireturi de Lyon ºi cãptuºit cu o materie albastrã” ºi
despre donatorii ei ( ªtefan S. Gorovei). Despre Tripticul
„lui ªtefan cel Mare” ne oferã informaþii ºi dovezi bine
argumentate autoarea, Maria Magdalena Székely, care
rãstoarnã o serie de teorii lipsite de fundament ºtiinþific
ce se dovedesc a fi, mai curând, „ficþiune literarã”.
Autoarea susþine cu autoritate ºtiinþificã:
„În condiþiile descoperirii semnãturii lui Ilie Herescul
[posesorul tripticului, primit sau poate cumpãrat de el
n.a.] este exclusã ipoteza cã tripticul ar fi aparþinut lui
ªtefan cel Mare, cã el a fost pãstrat la Putna 300 de ani,
apoi a ajuns în mâinile unui mic boier, care a gãsit cu
cale sã-ºi înveºniceascã numele pe spatele uneia
dintre icoane.”
Rubrica Restituiri gãzduieºte un articol semnat P.P.
Panaitescu, Cercetãri asupra organizaþiei armatei
moldovene în Evul Mediu care scoate la luminã un
document inedit, datat 1432, în care se prezintã
organizarea oºtilor domneºti dupã sistemul burgurilor
sau a steagurilor.
Rubrica Documente deschide calea de acces la o
carte domneascã din vremea lui Mihai Racoviþã
Voievod prin intermediul posesorului ei, Alexandru
Pînzaru carte care a aparþinut unei colecþii private
sucevene.
Colectivul de redacþie al ANALELOR PUTNEI,
coordonat de Arhimandritul Melchisedec, stareþul
Mãnãstirii Putna, atenþioneazã colaboratorii asupra
domeniului de activitate publicisticã bine delimitat ºi
asupra þinutei ºtiinþifice a articolelor ce îºi doresc
apariþia în paginile acestei reviste.
Calitatea conþinuturilor, ineditul subiectelor
dezvoltate în articolele publicate, numele cu rezonanþã
indubitabilã ale autorilor, fac din ANALELE PUTNEI o
apariþie sobrã ºi riguroasã în presa contemporanã de
specialitate, la care nu se poate accede uºor.

prof. drd. Mirela Alexa
Seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava
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Percepþie atractivã
sau o lume incipientã a eminescianismului
Dacã nume de referinþã ale interpretãrii lui
Eminescu s-au reunit în cadrul Festivalului celebrat ºi
anul acesta cu aceeaºi însufleþire pe tãrâm
bucovinean, observãm polivalenþa manifestãrilor
dedicate spiritului definitor al neamului.
În echivalare filosoficã de sorginte religioasã, dar
cu multiple intonaþii etnologice, derivate din
etnografie, prelucratã simbolic prin trimiteri pertinente
în aria ºtiinþificã sau literarã a umanismului, a fost
întâlnirea din 11 ianuarie cu pãrintele profesor Nicolae
Cojocaru Bucoveanul ºi recenta sa apariþie editorialã
Învierea ºi reînvierea în riturile, credinþele ºi
obiceiurile românilor, Editura Lidana, Suceava, 2006.
Sâmbãtã, 13 ianuarie, înscrierea în univers
eminescian a fost ºi mai evidentã prin lansarea în
cãlãuzitoarea colecþie La steaua, a Editurii Axa din
Botoºani, care ne-o readuce pe Viorica Petrovici cu
Oglinda fractalã în sugestiile mirajului creator.
Duminicã, 14 ianuarie, o frumoasã îmbinare a
valenþelor locale, însufleþite prin intervenþiile
animatoare ale poetului Ion Cozmei, distingându-se
în rãmuriºul arborelui genealogic al descendenþilor
identificaþi ai lui Eminescu a complinit celebrarea;
Festivalul a circumscris o descindere în meleag
originar eminescian, pe tãrâmul familiei, unde au
vãzut lumina zilei cinci din vlãstarele cãminarului
Gheorghe Eminovici, în Cãlineºti. Gazdele au oferit o
coerenþã organizatoricã depãºind impedimentele
inevitabile în imprevizibilul desfãºurãrii
evenimentului. Finalizarea spectacolului cu o
preluare a calitãþii de moderator, încredinþate
neîntrecutei Lucia Olaru Nenati, o artistã consacratã
în interpretarea stilisticã din perioada propriilor
antecedente ipoteºtene, a entuziasmat auditoriul fidel
pentru integrala manifestãrilor omagiale ºi Din dor de
Eminescu a vibrat la unison cu sentimentul specific
românesc.
O masã rotundã de neuitare, cu participarea
oaspeþilor consacraþi în studiul lui Eminescu, Al.
Dobrescu ºi Th. Codreanu, s-a bucurat de prezenþa
unor nume binecunoscute în spaþiul literar
contemporan, precum George Stanca ºi Emilian
Marcu, unde perspicacitatea ºi fluidizarea
comentariilor s-au miºcat cu dezinvolturã prin
intervenþiile ingenios direcþionate ale doamnei
profesor doctor Lucia Olaru Nenati, cu o modestie
binecunoscutã intervenind ºi oamenii locului,
humoreni ori câmpulungeni sau din Þara Dornelor,
printr-o aleasã distincþie remarcându-se poetul dascãl
ºcolar Gheorghe Vicol, deoarece povestea se
desfãºura la Casa Albã.
Pentru cã eram la sãrbãtoarea lui Eminescu, iatã-l
introdus de la primii paºi în ºcoalã printr-o liricã ce
aspirã la un fel de matematizare a sensibilitãþii prin
parametrii poetici preluaþi de Gheorghe Vicol dintr-un
ecou plonjat cu gândul concretizat în iniþierea
inteligibilã a logicii ºi perspicacitãþii, finalizate abreviat
în variante de calcul: Din opt sute de catarge/ Care
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lasã malurile,/ O cincime le vor
sparge/ Vânturile, valurile...
Lumea incipientã a proporþiilor
Mihai Eminescu
matematice continuã ºi se
plaseazã în primejdioasa
libertate expresivã, stimulând abrevierea ºocantã
pentru urechea începãtoare a abstragerii sau
consideraþiei izolate, care mediazã rima necesarã: Iar
din rest, în fundul mãrii/ O optime se vor duce./ Câte
oare-n faptul serii/ Mândre-n soare vor strãluce?
(Gheorghe Vicol, Logicã ºi perspicacitate pentru ciclul
primar, Editura Axa Botoºani, 2006, p. 33).
Poetul recurge la demersul definitor al spiritualitãþii
naþionale ºi restabileºte proporþiile prestigiului
expresiv al circumscrierii lingvistice printr-o reverie
stabilind abstracþiunea ºi concretul, identificate
material prin desprinderea
sensului din masa
fenomenalã, proces de înregistrare al abstracþiunii
preluate dintr-o stare de fapt, conform evidenþei de
sorginte artisticã: 5. Dacã vrei sã afli frumuseþea limbii
zeilor, citeºte-l pe Eminescu. Dacã vrei sã afli
frumuseþea limbii pãmântului, citeºte-l pe Creangã.
Dacã, însã îi vei citi pe amândoi, vei afla întreaga
frumuseþe a Limbii Române (Gheorghe Vicol, Ecouri
din copilãrie/ Poezii pentru copii, Editura Axa,
Botoºani, p. 96).
Iatã cum, aceastã dublã exemplificare
concentreazã o conjuncturã, proiectând o fantazare
eruditã cu iluzia presantã a valorii, aºa cum i se cultivã
unui copil de la o vârstã fragedã o cufundare în
legitimitatea principiilor necesare stabilirii unei viziuni
apreciative a sentimentului naþional, întru eternizarea
capacitãþilor hieratice ale configuraþiei ceremonioase
a discursului românesc.
În sfârºit, 15 ianuarie a debutat prin simpozionul de
la Biblioteca I. G. Sbiera, prilejuind intervenþii de
interpretare eminescianã din partea specialiºtilor
invitaþi ºi din nou intervenþia de înalt profesionalism a
Doamnei Cântului Lucia Olaru Nenati, care prin
Rugãciune (cântec în premierã pe vers eminescian) a
reprezentat o variantã de Ave Maria naþionalã,
catifelând starea de spirit necesarã deplasãrii la
Putna.
Slujba de excepþie a cuvioºilor pãrinþi ai Mãnãstirii
Velnic, conduºi de pãrintele stareþ Melchisedec, a
impresionat participanþii, virtuozitatea harului înrudind
umanul cu angelicul, potrivit expresiei poetei Carmen
Veronica Steiciuc, ca o urmaºã împlinitã liric din
posibilitãþile virtuozitãþii, dezvãluind o participare
deplinã la configuraþia sentimentalã ambientalã.
Aceste note strãbat fragmentar solemnitãþile ºi
trãirile eminesciene, repere identificabile pe traseul
proiecþiei lui Eminescu – 2007 ca reper în lumea
Bucovinei.
prof. dr. Cecilia Popescu Latiº, Colegiul Naþional
de Informaticã „Spiru Haret” Suceava
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Mãrturisirile unui „vindecãtor pocãit”
Pot oamenii sã devinã vindecatori numai pentru
cã ºi-au cumpãrat un certificat? Un interviu realizat
de Valentin Kovalsky/Pravda.Ru
Fostul vindecãtor Mihail Kokotinsky, persoanã
cu capacitãþi extrasenzoriale, ne spune o poveste
realmente înspãimântãtoare. Oamenii nu vor scãpa
de vampirism chiar dacã se simt extenuaþi ºi
renunþã la relaþiile cu persoane care posedã
capacitãþi extrasenzoriale sau cu aceia care pretind
a fi magicieni. Asemenea vindecãtori pot fixa
anumite radiaþii asupra pacienþilor pentru a-i goli
de energie; aceasta provoacã o obosealã extremã
ºi poate cauza chiar moartea.
– Mihail, spune-ne cum ai devenit vindecãtor.
Kiev, capitala Ukrainei, a cunoscut un boom al
ocultismului, al magiei ºi al parapsihologiei la începutul
anilor `90. La acea vreme lucram ca profesor. Într-o zi
am vãzut un echipament numit Bion, folosit în locurile
publice pentru mãsurarea puterii bioenergetice. Dupã
examinare, am realizat cã aveam ceva talent de
vindecãtor. M-am înscris la cursuri speciale, dupã care
mi s-a acordat o diplomã de operator bioenergitician,
un specialist care lucreazã cu energii fine ce nu pot fi
înregistrate de aparatele obiºnuite. Am studiat un
program privind producerea energiei biologice ºi
creºterea capacitãþilor senzoriale. Vindecãtorul bulgar
Ivan Jotov ne-a împãrtãºit din experienþa lui în timpul
lecþiilor.
– Cum ai aplicat cunoºtinþele dobândite la curs?
Ne-am dus la medicul ºef al unei policlinici din Kiev
ºi ne-am oferit sã cooperãm. Deoarece omul nostru
nu credea nici în Dumnezeu, nici în diavol
(sublinierile traducãtorului) sau în persoanele cu
capacitãþi extrasenzoriale, ne-a cerut imediat sã-i
prezentãm dovezi care sã ateste aceste capacitãþi. S-a
organizat în cel mai scurt timp o conferinþã cu experþi
medicali ºi mai mulþi pacienþi. Deºi nu ºtiam nimic
despre cei prezenþi ºi nici despre istoria lor medicalã,
totuºi am reuºit sã punem diagnosticul corect ºi chiar sã
descriem în detaliu anumite boli. Curând, dupã acest
eveniment, mie ºi altor specialiºti, care absolviserã
cursurile speciale, ni s-a permis sã primim pacienþi în
policlinicã. Bineînþeles, decizia de a ne lãsa sã
practicãm cele învãþate a fost luatã de comun acord
cu înalte autoritãþi medicale.
– Spune-ne exact cum procedai pentru a vindeca
oamenii.
Recurgeam la discuþii ºi hipnozã, influenþând
subconºtientul pacienþilor. Noi am realizat ºi un
dispozitiv special pentru a determina dacã spaþiul
biologic al oamenilor era afectat. Puteam sã le spun
despre acele boli de care au suferit în copilãrie;
simþeam niºte voci misterioase care-mi ºopteau în
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Sf. Mc. Doctori fãrã de arginþi: Cosma ºi Damian

ureche aceste informaþii. Aceasta mã fãcea sã mã
simt o persoanã deosebitã ºi-mi flata orgoliul. Era
responsabilitatea noastrã de a le spune pacienþilor cã
dupã asemenea ºedinþe trebuiau sã meargã la bisericã
sã se spovedeascã.
– Ai fãcut bine trimiþând oamenii la bisericã.
Aºa am crezut de cuviinþã la acea vreme. Oricum,
drumul spre iad este pavat cu bune intenþii. M-am dus la
bisericã sã mã spovedesc ºi sã-mi refac resursele de
energie. Astãzi, se întâmplã sã întâlnesc uneori la
Lavra Pecerska oameni care au trecut prin aceste
experienþe. Nu numai cã se roagã, dar ating pereþii ºi
coloanele mãnãstirii pentru a-ºi reîncãrca sursele de
energie. Din fericire, aceºtia nu mai prezintã nici un
pericol pentru creºtinii ortodocºi.
– Puteai sã vezi aura celorlalþi?
Aura este un înveliº cenuºiu, este asemãnãtoare
unei luminiscenþe ovale. Mãrimea ºi forma aurei depind
de starea de sãnãtate a omului. Dacã un anumit organ
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este bolnav, atunci aura este afectatã în zona
apropiatã organului. Afecþiuni de acest gen pot fi
remediate fãrã masaj de contact. Mâinile sensibile ale
unei persoane extrasenzoriale emit energie reparând
astfel aura ºi îmbunãtãþind sãnãtatea oamenilor chiar
la distanþã considerabilã. Am efectuat consultaþii
telefonice ºi pacienþii au simþit atingerea degetelor
mele.
– Crezi cã oricine poate dobândi capacitãþi
extrasenzoriale?
Nu e vorba numai de dorinþa de a deveni o
persoanã extrasenzorialã. Numai oamenii cu un
puternic câmp energetic ºi capabili sã influenþeze pe
alþii pot deveni persoane extrasenzoriale. Din pãcate,
astãzi oamenii pot obþine diplome cu bani. Când
urmam cursurile, unul dintre studenþi voia sã se
rãzbune pe oameni ºi sã-ºi foloseascã cunoºtinþele în
scopuri drãceºti. De regulã, „vindecãtorii” de acest soi
îºi folosesc licenþele acordate de Ministerul Sãnãtãþii
pentru a-i stoarce pe oameni de bani.
– Ministerul Sãnãtãþii realizeazã pericolul pe care
l-ar putea prezenta persoanele extrasenzoriale?
Atâta vreme cât Ministerul se simte neputincios sã
facã faþã la multe boli, permite medicina alternativã în
încercarea de a trata pe cele care nu par prea grave;
aceasta a favorizat proliferarea cursurilor de calificare
pentru tot mai mulþi experþi certificaþi cu capacitãþi
extrasenzoriale. De fapt, aceºti indivizi extrasenzoriali
sunt descendenþii spirituali ai vrãjitorilor ºi
vrãjitoarelor, care au fost atât de sever persecutaþi
de Inchiziþie. Medicina oficialã nu ºi-a format încã o
vedere generalã asupra naturii ºi originii bolilor
mintale (neuropsihice). Academicianul rus Krapivin a
studiat activitatea creierului uman ºi a ajuns la
urmãtoarea concluzie deprimantã: „Se crede cã
meditaþia este bunã pentru sãnãtatea oamenilor
deoarece reduce ritmul respiraþiei, concentraþia de
acid lactic din sânge ºi duce la relaxare miocardicã.
Aceastã condiþie neobiºnuitã ar fi cea mai bunã
relaxare. Cu toate acestea, o examinare mai atentã a
electroencefalogramelor aratã cã nu e vorba de nici o
relaxare, ci de o stare neobiºnuitã a creierului
uman.” Tocmai aceastã stare neobiºnuitã a
psihiatrilor deschide interiorul sufletelor ºi lasã sã
intre persoanele oculte.
– De ce se întâmplã ca oamenii aflaþi la ananghie
sã prefere indivizii extrasenzoriali ºi nu preoþii?
Ei apeleazã la persoanele extrasenzoriale în
speranþa unei recuperãri imediate; oamenii vor sã
scape de un ghinion cât ai bate din palme ºi nu
dupã ani de rugãciuni ºi spovedanii. Când participã
la ºedinþele indivizilor extrasenzoriali pacientul nu ºtie
cã forþele binelui ºi forþele rãului încep un rãzboi
violent pentru sufletul sãu. M-am convins de acest
lucru când am vãzut negativul unei fotografii
fãcute în timpul botezului unui copil; silueta
luminoasã a îngerului pãzitor al copilului se putea
vedea perfect deasupra cristelniþei. Lumea
invizibilã paralelã existã indiferent dacã noi credem
sau nu. Este o certitudine cã aceastã lume este mult
mai dens populatã decât lumea noastrã tradiþionalã;
ea constã din super-intelect, lumea spiritelor bune ºi a
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spiritelor rele, ºi din lumea subtilã a sufletelor. Ochii
noºtri pot percepe numai fenomenele anormale
ale acestor lumi, manifestãri ale fantomelor sau
OZN-uri, spre exemplu.
– Când þi-ai dat seama de pericolul pe care-l
reprezintã acivitatea ta de vindecãtor?
La un moment dat l-am rugat pe un preot sã mã
binecuvinteze ºi a refuzat; mi-a spus cã activitatea
mea este satanism curat. Aceasta m-a pus pe
gânduri ºi am început sã mã întreb dacã cineva poate
sã devinã vindecãtor numai pentru cã a plãtit un
certificat.
– Sã fie, oare, Satana cel care le dã oamenilor
talentul de a vindeca?
Satana urmãreºte ruinarea sufletelor noastre
creând impresia vindecãrii trupeºti. Aceasta este
raþiunea pentru care indivizii extrasenzoriali
orienteazã spiritele rele ºi devin vampiri spirituali.
ªedinþele acestor „vindecãtori” îi lasã pe oameni
extrem de slãbiþi ºi istoviþi. Aceastã vrãjitorie este
împotriva voinþei lui Dumnezeu ºi a voinþei omului.
Am observat de mai multe ori cã pacienþii mei se
simþeau rãu, mai ales atunci când se citeau
rugãciuni. ªi-au ieºit pur ºi simplu din minþi când
i-am trimis la Lavra Pecerska. Aceasta mi-a
sugerat cã eu fãceam ceva rãu. Mai târziu,
profesorul meu mi-a spus cã activitatea
vindecãtorilor era ilegalã deoarece Biserica nu o
binecuvânta. Curând dupã aceea am început sã
particip la liturghia de duminicã.
– Poate o persoanã extrasenzorialã sã elibereze
pe cineva de o vrajã, sã-l protejeze de vrãjitori sau de
magie neagrã?
Diavolul este tatãl tuturor. În acest caz vorbim nu
de ridicarea vrajei, ci mai degrabã de întãrirea
încrederii oamenilor în servitorii diavolului care
trudesc pentru a atrage ºi mai multe victime în
satanism. Vrãjitorii pot acþiona uneori deghizaþi în
predicatori protestanþi care folosesc frecvent
Biblia. Spre deosebire de þara noastrã, în Occident,
indivizii extrasenzoriali ºi vrãjitorii pot fi traºi la
rãspundere ºi chiar amendaþi pentru activitatea lor.
Compensaþia maximã pentru daune aduse sãnãtãþii
poate ajunge la 1,5 mil. $ in SUA, 0,7 mil. $ in Canada
ºi 0,3 mil. $ in Australia.
– Care sunt recomandãrile tale pentru cei care vor
sã se protejeze împotriva influenþei nefaste a unor
asemenea vindecãtori?
Totdeauna îi avertizez pe oameni sã nu participe la
ºedinþe de acest fel; dar, dacã din întâmplare au
nimerit acolo, sã nu priveascã în ochii
vindecãtorului. Altminteri riscã sã cadã sub
efectul hipnozei ºi sã-ºi piardã controlul. Este
foarte important ca persoanele cu trãiri sufleteºti
puternice îndeosebi sã se protejeze de forþele
rãului în locurile aglomerate.

Traducere ºi adaptare
de Nicuºor Glig, dupã English.Pravda.Ru/ 30.12.2003
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Itinerarii pastorale
Din activitatea Înalt Prea Sfinþitului Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor
luna ianuarie
1. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava.
2. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca,
oferind copiilor daruri cu prilejul începutului de an, ºi
Cãminul pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea „Acoperãmântul
Maicii Domnului” Groºi, Protopopiatul Fãlticeni, cãrora, de
asemenea, le-a oferit daruri.
3. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al Casei pentru
Bãtrâni de la Mãnãstirea „Sihãstria Putnei” ºi parohii cu
biserici în construcþie din Protopopiatul Rãdãuþi.
4. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Bãtrâni „Sfântul Andrei”
din Fãlticeni ºi parohii cu biserici în construcþie din
Protopopiatul Fãlticeni.
5. Audienþe; a vizitat în Protopopiatul Rãdãuþi biserica
monument-istoric cu hramul „Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul” Arbore, precum ºi pe cei care, loviþi de
inundaþiile din Arbore ºi Clit, au beneficiat de jertfa Înalt Prea
Sfinþiei Sale, care le-a ridicat 70 de case.
6. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava.
7. A oficiat slujba de sfinþire a Bisericii „Sfântul Ioan
Botezãtorul” din Parohia Pojorâta, Protopopiatul
Câmpulung Moldovenesc ºi a þinut cuvânt de învãþãturã.
8. Audienþe; a vizitat Parohia Berchiºeºti din Protopopiatul
Suceava, unde ridicãm un aºezãmânt pentru bãtrâni, ºi alte
parohii cu biserici în construcþie din acelaºi protopopiat.
9. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca,
Cãminul pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea „Acoperãmântul
Maicii Domnului” Groºi ºi parohii cu biserici în construcþie
din Protopopiatul Fãlticeni.
10. Audienþe; a vizitat biserica cu hramul „Sfântul Haralambie”
din incinta Spitalului de Psihiatrie Burdujeni ºi parohii cu
biserici în construcþie din Protopopiatul Suceava.
11. Audienþe; a vizitat în Protopopiatul Rãdãuþi ºantierul de
restaurare din Parohia Bãlineºti ºi Parohia „Adormirea
Maicii Domnului” Bãdeuþi, unde ridicãm o nouã bisericã.
12. Audienþe; a vizitat în Protopopiatul Suceava Parohia
Pãtrãuþi ºi capela din incinta Spitalului de Neuropsihiatrie
Costâna.
13. Audienþe; a vizitat ºantierul de lucru al catedralei cu hramul
„Înãlþarea Domnului” din municipiul Suceava, Protopopiatul
Suceava ºi alte parohii cu biserici în construcþie din
municipiul Suceava.
14. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Mãnãstirea Dragomirna din Protopopiatul Suceava.
15. Audienþe; a vizitat ºantierul de amenajare a incintei ºi a
cãilor de acces de la Mãnãstirea Podu Coºnei,
Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc ºi ºantierul
Schitului Botuº, Ciocãneºti, din cadrul aceluiaºi
protopopiat.
16. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca ºi
Parohia Baia din Protopopiatul Fãlticeni; a oficiat slujba
Vecerniei la Biserica „Sfânta Înviere” din municipiul
Suceava.
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17. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Bãtrâni „Sfântul Andrei”
din Fãlticeni ºi Cãminul pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea
„Acoperãmântul Maicii Domnului” Groºi – Boroaia,
Protopopiatul Fãlticeni.
18. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al Casei pentru
Bãtrâni de la Mãnãstirea „Sihãstria Putnei”, Protopopiatul
Rãdãuþi.
19. Audienþe; a vizitat ºantierul aºezãmântului filantropic
aflat în construcþie la Mãnãstirea Dragomirna ºi alte
parohii cu biserici în construcþie din Protopopiatul Suceava.
20. Audienþe; a vizitat Parohia Berchiºeºti din Protopopiatul
Suceava, unde ridicãm un aºezãmânt pentru bãtrâni.
21. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Mãnãstirea Sihãstria – Rarãu din Protopopiatul Câmpulung
Moldovenesc; a hirotonit în diacon pe monahul Avraam
Mihai Mintar pe seama Mãnãstirii Doroteea - Plutoniþa din
Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.
22. Audienþe; a vizitat ºantierul de restaurare a bisericii
monument-istoric cu hramul „Sfântul Dimitrie” din Parohia
Zahareºti, Protopopiatul Suceava.
23. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al bisericii
Schitului Botuº din comuna Ciocãneºti ºi parohii cu biserici
în construcþie din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.
24. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al Cãminului
pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea „Acoperãmântul Maicii
Domnului” Groºi ºi Cãminul pentru Bãtrâni „Bogdan
Întemeietorul” din Bogdãneºti, Protopopiatul Fãlticeni.
25. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca ºi
mãnãstirile Slatina, Buciumeni ºi Râºca din Protopopiatul
Rãdãuþi.
26. Audienþe; a vizitat ºantierul de lucru al catedralei cu hramul
„Naºterea Domnului” din municipiul Suceava, Protopopiatul
Suceava.
27. Audienþe; a vizitat ºantierul de restaurare din Parohia
Bãlineºti ºi alte parohii cu biserici în construcþie din
Protopopiatul Rãdãuþi.
28. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Mãnãstirea Buciumeni, Protopopiatul Fãlticeni; a hirotonit
în diacon pe tânãrul Ionuþ Daniel Curic pe seama Parohiei
Satu Mare II, Protopopiatul Rãdãuþi ºi în preot pe diaconul
Avraam Mihai Mintar pe seama Mãnãstirii Doroteea Plutoniþa, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.
29. Audienþe; a sãvârºit Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic
Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava;
dupã-amiazã, a oficiat slujba Vecerniei la biserica cu hramul
„Sfinþii Trei Ierarhi” din municipiul Suceava.
30. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
biserica cu hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” din
Parohia Slãtioara, Protopopiatul Fãlticeni; a hirotonit în
preot pe diaconul Ionuþ Daniel Curic pe seama Parohiei
Satu Mare II, Protopopiatul Rãdãuþi.
31. Audienþe; a vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca ºi
ºantierul de construcþie al Cãminului pentru Bãtrâni de la
Mãnãstirea „Acoperãmântul Maicii Domnului” Groºi,
Protopopiatul Fãlticeni.

candela
ianuarie
februarie

2007

luna februarie
1. Audienþe; a vizitat Parohia Berchiºeºti din Protopopiatul
Suceava, unde ridicãm un aºezãmânt pentru bãtrâni.
2. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava.
3. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al Casei pentru
Bãtrâni de la Mãnãstirea „Sihãstria Putnei”, Protopopiatul
Rãdãuþi; a oficiat la Mãnãstirea Putna, slujba de
pomenire a celei care a fost Acad. Prof. Univ. Dr. Zoe
Dumitrescu Buºulenga, intratã în monahism cu numele
de Benedicta.
4. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava.
5. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al Cãminului
pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea „Acoperãmântul Maicii
Domnului” Groºi ºi Cãminul pentru Bãtrâni „Bogdan
Întemeietorul” din Bogdãneºti, Protopopiatul Fãlticeni.
6. Audienþe; a vizitat ºantierul de restaurare al bisericii
monument-istoric cu hramul „Sfântul Dimitrie” din
Parohia Zahareºti ºi ºantierul de lucru al catedralei cu
hramul „Naºterea Domnului” din municipiul Suceava,
Protopopiatul Suceava.
7. Audienþe; A participat la manifestãrile organizate de
Sfânta Patriarhie cu prilejul popasului aniversar al Prea
Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist; s-a întâlnit la
Bucureºti cu Domnul Ludovic Orban - vicepreºedinte al
Partidului Naþional Liberal, având ca temã de discuþie
retrocedarea Fondului Bisericesc Ortodox Român al
Bucovinei.
8. Audienþe; s-a întâlnit cu Doamna Prof. Parascheva Savu,
primarul comunei Iliºeºti, judeþul Suceava, cãreia i-a
solicitat aprobarea pentru construcþia unei case de locuit
în satul Braºca, pentru patru copii orfani crescuþi de
bunica lor; a vizitat Parohia Berchiºeºti din Protopopiatul
Suceava, unde ridicãm un aºezãmânt pentru bãtrâni.
9. Audienþe; a vizitat ºantierul de construcþie al bisericii
Schitului Botuº din comuna Ciocãneºti ºi parohii cu
biserici în construcþie din Protopopiatul Câmpulung
Moldovenesc.
10. Audienþe; a vizitat ºantierul aºezãmântului filantropic
de la Mãnãstirea Dragomirna ºi alte parohii cu biserici în
construcþie din Protopopiatul Suceava.
11. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la
Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul
Rãdãuþi.
12. A participat la lucrãrile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
13. Împreunã cu cei trei membri delegaþi ai eparhiei noastre, a
participat în aula Palatului Patriarhiei la lucrãrile
Colegiului Electoral Bisericesc.
14. A participat la sesiunea Adunãrii Naþionale Bisericeºti pe
anul 2007.
15. Audienþe; a participat ºi a condus lucrãrile Permanenþei
Consiliului Eparhial.
16. Audienþe; A vizitat Cãminul pentru Copii de la Dolhasca ºi
ºantierul de construcþie al Cãminului pentru Bãtrâni de la
Mãnãstirea „Acoperãmântul Maicii Domnului” Groºi,
Protopopiatul Fãlticeni.
17. Audienþe; a vizitat în Protopopiatul Rãdãuþi biserica
monument-istoric cu hramul „Tãierea Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul” Arbore, precum ºi pe cei care, loviþi în
vara anului 2006 de inundaþiile din Arbore ºi Clit, au

beneficiat de jertfa Înalt Prea Sfinþiei Sale, care le-a ridicat
70 de case.
18. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã
la Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava.
19. Audienþe; a vizitat Mãnãstirile Moldoviþa ºi
„Acoperãmântul Maicii Domnului” din Secrieº,
Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc; la ora 16,00 la
Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava, a citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul,
marcând începutul Postului Mare; a þinut cuvânt de
învãþãturã.
20. Audienþe; a vizitat ºantierul de restaurare din Parohia
Bãlineºti ºi alte parohii cu biserici în construcþie din
Protopopiatul Rãdãuþi; la ora 16,00 a citit la Cãminul pentru
Bãtrâni „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Canonul
Sfântului Andrei Criteanul; a þinut cuvânt de învãþãturã.
21. Audienþe; a vizitat ºantierul de amenajare al incintei ºi a
cãilor de acces de la Mãnãstirea Podu Coºnei,
Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc ºi ºantierul
Schitului Botuº, Ciocãneºti din cadrul aceluiaºi
protopopiat; la ora 16,00 a citit Canonul Sfântului Andrei
Criteanul la Mãnãstirea „Acoperãmântul Maicii
Domnului” Feteºti - Adâncata, Protopopiatul Suceava; a
þinut cuvânt de învãþãturã.
22. A sãvârºit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinþite
ºi a þinut cuvânt de învãþãturã la Mãnãstirea Dragomirna,
Protopopiatul Suceava; a vizitat biserica cu hramul
„Sfântul Haralambie” din incinta Spitalului de Psihiatrie
Burdujeni ºi parohii cu biserici în construcþie din acelaºi
protopopiat.
23. Audienþe; a vizitat în Protopopiatul Fãlticeni, Parohia Baia
ºi Cãminul pentru Bãtrâni „Sfântul Andrei” din municipiul
Fãlticeni ºi Cãminul pentru Bãtrâni de la Mãnãstirea
„Acoperãmântul Maicii Domnului” Groºi – Boroaia,
Protopopiatul Fãlticeni.
24. Audienþe; a vizitat bisericile monument-istoric din
Parohiile Pãtrãuþi ºi Pãrhãuþi; a vizitat capela din incinta
Spitalului de Neuropsihiatrie Costâna, Protopopiatul
Suceava.
25. A sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a þinut cuvânt de învãþãturã
la Catedrala Arhiepiscopalã Mãnãstirea „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava.
26. Audienþe; în interese superioare bisericeºti s-a deplasat
la Bucureºti pentru a se întâlni cu Domnul George Becali.
27. Audienþe; a participat în municipiul Fãlticeni la
manifestãrile dedicate împlinirii a 104 ani de la naºterea
Maestrului Ion Irimescu.
28. Audienþe; s-a deplasat în satul Braºca, comuna Iliºeºti,
Protopopiatul Suceava, pentru a organiza demararea
construcþiei unei case de locuit pentru patru copii orfani
crescuþi de bunica lor.

În fiecare zi în care Înalt Prea Sfinþitul Arhiepiscop Pimen s-a aflat în localitate, a vizitat mãcar o singurã datã Cãminul pentru Bãtrâni
„Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, aflat în grija specialã a Înalt Prea Sfinþiei Sale, îngrijindu-se de bunul mers al problemelor cãminului.
A consemnat, Anton Hrib,
secretar eparhial

