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Anul XIII, Nr. 335 
11 octombrie 2020 

Duminica a XXI-a după Rusalii  
- Rugăciunea lui Iisus - 

     „În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: 

Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te 

preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să 

dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta 

este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am 

preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-

am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine Însuţi, 

cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-

am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi 

erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut 

că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-

ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu 

adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. 

Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe 

care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale Mele sunt ale Tale şi 

ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Și Eu nu mai 

sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, 

păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, 

precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în 

numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și i-am păzit şi n-a pierit 

niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească 

Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, 

pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei“.      (Ioan XVII, 1-13) 
                                                                               

          

     

 2020 – „Anul omagial al 

pastorației părinților și 

copiilor“ și  „Anul 

comemorativ al 

filantropilor ortodocși 

români“ 

 
 



 2 

Sfânta Parascheva să ne ierte... 
„Mesajul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei în preajma 

hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași - 

Îi rog pe toți să transforme această durere în vreme de 

pocăință... 

Moldova trăiește în aceste zile una dintre cele mai triste 

perioade din istoria sa. La durerea provocată de faptul că mulți 
semeni de-ai noștri sunt atinși de noua epidemie se mai 

adaugă și decizia autorităților de a interzice celor care nu au 

domiciliul în Iași să pătrundă în spațiul Mitropoliei, unde se află 

racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva. 

Interdicția este respectată până-ntr-atât încât s-a ajuns ca în 

jurul Mitropoliei să fie mai mulți reprezentanți ai forțelor de 

ordine decât închinători. Este efectul unei măsuri 

discriminatorii, care încalcă numeroase prevederi legale și 

principii internaționale ce protejează libertatea de manifestare 

religioasă. 

Este o situație foarte greu de înțeles și de acceptat. 

Credincioșii care vin în Iași cu diferite motive – la spital, la 

cumpărături, la instanțele judecătorești sau la locul de muncă 

– dacă nu au domiciliul în Iași, nu se pot închina la Sfânta 

Parascheva. Părinții care sunt pentru câteva zile în vizită la 

copiii lor nu pot să-și împlinească dorința închinării la sfintele 

moaște, deși au venit la Iași și pentru aceasta. Nici studenții și 

elevii aflați în Iași care nu au încă viza de flotant nu se pot 

apropia de Catedrala Mitropolitană. 

Este pentru prima dată, cred, în istoria Moldovei, când se 

întâmplă așa ceva. Au fost invazii, războaie, molime de tot felul, 

regimuri totalitare. Sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase 

Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare 

și de întărire, iar oamenilor li s-a permis să se apropie de ele. 

Astăzi, au ajuns să fie considerate sursă de contaminare. 

De șapte luni, Biserica s-a implicat cu toate forțele sale 

pentru ocrotirea sănătății oamenilor. Și o va face în continuare. 
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Credincioșii au suportat restricții severe privind libertatea de 

manifestare a convingerilor religioase în numele luptei 

împotriva molimei. Totul are, însă, o limită peste care, dacă se 

trece, nu este bine pentru nimeni. 

Îi rog pe preoții și credincioșii Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei, precum și pe toți închinătorii care obișnuiau să vină 

în această perioadă la sfintele moaște ale Sfintei Cuvioasei 

Parascheva să mă ierte pentru neputința de a le facilita accesul 

la închinare, după rânduiala Bisericii. Îi rog pe toți să 

transforme această durere în vreme de pocăință, de rugăciune 

și de fapte bune. 

Pe preoți îi îndemn să slujească zilnic Sfânta Liturghie în 

această perioadă. În bisericile de parohie și mănăstiri să se 

săvârșească slujba Paraclisului și Acatistului Sfintei Cuvioase 

Parascheva. Psaltirea, mare izvor de mângâiere în vreme de 

încercare, să fie hrană sufletească pentru tot creștinul, mai 

ales în miez de noapte. Sărbătoarea Sfintei Parascheva să fie 

precedată și urmată de câteva zile de post, dacă se poate, 

ajunare până la apusul soarelui din partea celor sănătoși, 

precum și de multe fapte de milostenie. Totul pentru ca 

Dumnezeu să-și întoarcă privirea spre noi, Sfânta Parascheva 

să ne ierte, personalul medical să fie încurajat și apreciat cum 

se cuvine, oamenii să împlinească ceea ce trebuie pentru 

ocrotirea sănătății lor și a semenilor, iar autoritățile să aibă 

înțelepciunea unor decizii care să țină cont și de amploarea 

epidemiei, dar și de faptul că există și numeroase persoane în 

această țară care au credință în Dumnezeu și în puterea 

tămăduitoare a rugăciunii sfinților“.                      

† TEOFAN, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei  
(www.doxologia.ro) 
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Pandemia scade speranța de viață 
„Riscăm să trăim mai puțin din cauza pandemiei de COVID-19, este 

concluzia unui studiu publicat în revista științifică PLOS ONE și preluat 

de Science. Speranța de viață este posibil să scadă, dacă răspândirea 

noului coronavirus nu va fi oprită. Cercetătorii de la Institutul 

Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA) din Viena au 

analizat, în funcție de prevalența infectărilor, probabilitatea ca decesele 

înregistrate timp de un an să fie provocate de COVID-19 comparativ cu 

probabilitatea ca decesele să fie cauzate de alte boli, ținând cont și de 

afecțiunile specifice anumitor categorii de vârstă. Pe de altă parte, în 

măsura în care vor fi puse la punct tratamente eficiente, vor fi mai 

puține decese provocate de noul coronavirus. 

La o prevalență a infecțiilor de 10%, de exemplu, cercetătorii de la 

IIASA estimează că oamenii vor trăi în medie mai puțin cu un an în țările 

dezvoltate din Europa și de pe continentul nord-american, iar la o preva-

lență a infecțiilor de 50%, speranța de viață ar putea să scadă cu trei 

până la nouă ani. Mai puțin afectați vor fi locuitorii zonelor mai puțin 

dezvoltate, unde speranța de viață este mai mică, chiar și fără 

pandemie. 

Pentru comparație, țările din Europa au avut nevoie de aproape 

două decenii pentru ca speranța de viață la naștere să crească cu șase 

ani, de la 72,8 ani în 1990 la 78,6 ani în 2019. Așadar, din cauza 

pandemiei, nu poate fi exclusă posibilitatea ca această speranță de 

viață să scadă la valori pe care aceleași țări le înregistrau cu mai mulți 
ani în urmă. 

Autorii studiului spun însă că nu este obligatoriu ca lucrurile să 

evolueze astfel, pentru că în multe dintre țările afectate de pandemie se 

înregistrează deja o scădere a numărului de decese, posibil ca urmare a 

punerii la punct a unor protocoale mai bine definite pentru tratarea 

COVID-19“.          
     (Ileana Marin, Ziarul Lumina, 09 Octombrie 2020) 
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