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Ionela CHIRCU

Ierarhul, în vârstă de 90 de 
ani, era cel mai vârstnic membru 
al Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române și se afla în grija 
medicilor de la Institutul de Boli 
Infecțioase “Matei Balș”, din Ca-
pitală, încă din a doua jumătate 
a lunii aprilie. Pe 20 aprilie, mai 
exact, ÎPS Pimen a fost trans-

portat cu un elicopter MI 8 la 
București, după ce se infectase 
cu temutul virus corona. În seara 
zilei de 1 mai, starea sa de sănă-
tate s-a înrăutățit și a fost intubat 
din cauza unor complicații pul-
monare. Din păcate, schema de 
tratament care a inclus mai mul-
te doze de plasmă prelevată de 
la pacienți vindecați și Remdesi-
vir, medicamentul minune folosit 

cu succes în SUA, nu a fost de 
ajuns pentru a-l ține în viață pe 
sfântul Părinte. Acesta a fost în-
mormantat vineri, 22 mai, la Mă-
năstirea Sihăstria Putnei. Sute de 
credincioși pe care i-a ajutat de-
a lungul timpului în momentele 
grele, oameni care l-au iubit și  
l-au prețuit, l-au condus pe ulti-
mul drum, în lacrimi. Ceremonia 
religioasă a fost oficiată de ÎPS 
Teofan, Mitropolitul Moldovei și 
Bucovinei, locțiitor de Arhiepi-
scop al Sucevei și Rădăuților, ÎPS 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomi-
sului, și PS Damaschin Dornea-
nul, Episcop Vicar al Arhiepisco-
piei Sucevei și Rădăuților, împre-
ună cu un sobor ales de preoți. 
La slujbă au participat autorități 
județene și locale, preoți, călu-
gări și o mare de credincioși, ca-

re au stat distanțați în curtea 
mănăstirii. Slujba înmormântă-
rii a fost precedată de slujirea 
Sfintei Liturghii. Printre cei ca-
re i-au adus un ultim omagiu s-a 
aflat si Prințul Nicolae. Sicriul Ar-
hiepiscopului Pimen a fost pur-
tat la ceremonia de înmormân-
tare de 6 preoți din cadrul Arhi-
episcopiei Sucevei și Rădăuților, 
alături de 2 angajați ai firmei 
de servicii funerare. Unul din-
tre aceștia a fost chiar directo-
rul Seminarului Teologic „Sfântul 
Mitropolit Dosoftei” din Sucea-
va, părintele Bogdan Cojolean-
că, scrie Basilica.ro. Înfășurat 
în steagul tricolor, sicriul cu tru-
pul neînsuflețit a fost scos din 
Catedrala Mitropolitană în su-
net de bucium și aplauzele ce-
lor prezenți. 

IPS Pimen, o viață  
în slujba binelui
Părintele Arhiepiscop Pi-

men s-a născut la 25 august 
1929, într-o familie credincioa-
să din localitatea Herăști, co-
muna Greabănu, județul Buzău. 
Părinții săi, Maria și Mihai Zai-
nea, i-au pus numele de botez 
Vasile și l-au crescut cu dragos-
te de Dumnezeu si de Biserica 
Lui. Încă din tinerețe i-a putut 
fi remarcată vocația sa biseri-
cească. Între anii 1948 – 1951, 
după cursurile medii ale Liceu-
lui din Râmnicu Sărat, a urmat 
și cursurile Seminarului mona-
hal de la Mănăstirea Neamț, ca 
frate de mănăstire. La 10 mar-
tie 1951 a primit chipul cel în-
geresc al călugăriei, primind  

ÎPS PIMEN S-A MUTAT LA DOMNUL

Cel mai vârstnic ierarh al Rom âniei, răpus de coronavirus

numele Pimen. A fost hirotonit 
ierodiacon în anul 1951, iar ie-
romonah în anul 1957, după ce 
a urmat studii teologice superi-
oare la Institutul Teologic Uni-
versitar din București (1953-
1957), apoi studii de speciali-
zare la Universitatea din Köln, 
Germania (1976-1977). În pe-
rioada 1957-1961 a fost stareț 
al Mănăstirii Putna, iar între anii 
1974-1978 a fost stareț al Mă-
năstirii Sfântul Ioan cel Nou, 
Suceava. Începând cu 1 februa-
rie 1978, a fost Superior al Așe-
zământului Românesc de la Ie-
rusalim. Între anii 1979-1982, 
a fost exarh al mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Iașilor. La reco-
mandarea Mitropolitului Moldo-
vei, Teoctist Arăpașu, în data 
de 10 ianuarie 1982, a fost ales 
Episcop-Vicar al Arhiepiscopi-
ei Iașilor, cu numele de Suce-
veanul, fiind hirotonit la 24 iu-
nie 1982. În anul 1990, Sfân-
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât reînființarea 
Arhiepiscopiei Sucevei și Ră-
dăuților, iar Preasfințitul Părin-
te Pimen, în calitate de Mitro-
polit al Moldovei și Bucovinei, a 
fost ales și întronizat (3 mar-
tie 1991) Arhiepiscop al acestei 
eparhii. Timp de aproape trei 
decenii, Înaltpreasfințitul Părin-
te Pimen a desfășurat în aceas-
tă eparhie o bogată activitate li-
turgică, pastorală, edilitară, cul-
turală și social-filantropică. Din-
tre activitățile sale social-filan-
tropice amintim redeschiderea 
mai multor sfinte lăcașuri care 
au fost închise în perioada co-
munistă, zidirea de multe bise-
rici noi, înființarea de noi pro-
topopiate, precum și înființarea 
de noi așezăminte monahale. În 
paralel cu zidirea noilor locașuri 
de cult, care reprezenta o ne-
cesitate liturgică reală a Biseri-
cii, Înaltpreasfințitul Părinte Pi-
men a susținut și activitatea 
de consolidare, restaurare, con-
servare și punere în valoare a 
bisericilor și mănăstirilor monu-
mente istorice din Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, adevăra-
te altare ale memoriei poporu-
lui român și neprețuite opere de 
artă eclesială, înscrise în teza-
urul de valori ale patrimoniului 
cultural național și mondial.

Patriarhul Daniel  
și președintele Klaus 

Iohannis, mesaje 
de condoleanțe la 

trecerea la cele 
veșnice a acestui 
mare apărător al 

tradiției românești  
“Am aflat cu multă durere 

în suflet de trecerea din aceas-
tă viață a Înaltpreasfințitului 
Părinte Pimen, Arhiepiscopul 
Sucevei și Rădăuților, ierarh ve-
nerabil al Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române, arhi-
păstor misionar și harnic, apă-
rător înțelept al tradiției ortodo-
xe românești și al monumente-
lor istorice bisericești. Împreu-
nă cu ierarhii Sfântului Sinod, 
cu preoții, monahii și credin-
cioșii îndoliatei Arhiepiscopii a 
Sucevei și Rădăuților, înălțăm 
în aceste zile rugăciuni pen-
tru odihna sufletului său în lu-
mina, pacea și iubirea Preasfin-
tei Treimi. Veșnica lui pomenire 
din neam în neam”, a transmis 
Arhiepiscopiei îndoliate a Su-
cevei și Rădăuților Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Române, imediat 
după aflarea veștii care a îndo-
liat și a îndurerat întreaga Bi-
serică. De altfel, și președintele 
Klaus Iohannis a adresat sin-
cere condoleanțe Preafericirii 
Sale, înalților ierarhi ai Biseri-
cii Ortodoxe Române și mem-
brilor Sfântului Sinod, precum 
și credincioșilor din Arhiepisco-
pia Sucevei și Rădăuților, oda-
tă cu trecerea le cele veșnice a 
Înaltpreasfințitului părinte Pi-
men, Arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuților. “Este un moment de 
tristețe pentru întreaga Biseri-
că Ortodoxă Română și pen-
tru toți credincioșii care s-au 
aflat sub înalta arhipăstorire a 
Înaltpreasfințitului Pimen. Per-
sonalitate longevivă și păstor 
cu har, Înaltpreasfințitul Pimen 
s-a dăruit cu generozitate Bise-
ricii și semenilor, și-a consacrat 
eforturile misionare păstrării 
identității românești, punând în 
valoare, în țară și peste hotare, 
bogăția spiritualității ortodoxe 
și patrimoniul valoros al biseri-
cilor și mănăstirilor din Moldo-
va. Evocând personalitatea ce-
lui dispărut, doresc să remarc 
și faptul că, prin rugă și sprijin 
pentru cei aflați în dificultate, 
prin ajutor pentru cei din pri-
ma linie, Biserica Ortodoxă Ro-
mână a participat consistent la 
efortul național de combatere a 
pandemiei. Sunt încredințat că 
în perioada care urmează, sub 
înțeleapta arhipăstorire a Pre-
fericirii Voastre, Biserica Orto-
doxă Română va fi sprijin pen-
tru societatea noastră, îmbi-
nând misiunea sa pastorală cu 
preocuparea pentru protejarea 
credincioșilor și ierarhilor săi, 
pentru o cât mai grabnică reve-
nire la normalitate a României. 
Sincere condoleanțe, Dumne-
zeu să-l odihnească”, i-a trans-
mis președintele României, Kla-
us Werner Iohannis, Patriarhu-
lui Daniel. 

Biserica Ortodoxă Romană este în doliu! 
Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuților, a pierdut lupta cu noul coronavirus, după 
mai bine de o lună de suferință grea. Dumnezeu 
a mai luat, așadar, un înger de pe Pămant, îngerul 
păzitor al copiilor fără părinți și al familiilor 
împovărate de lipsuri și necazuri, din zona Moldovei.  

Cu sufletele împietrite 
de durere, ne alăturăm 
și noi, Jurnalul de Ilfov, 

celor care și-au exprimat 
regretul profund pentru 

dispariția Arhiepiscopului 
Sucevei și Rădăuților 
ÎPS Pimen. Drum lin în 

Lumina Divină, Preasfinte 
Părinte! Ne rugăm ca 
Bunul Dumnezeu să 

vă odihnească sufletul 
în pacea Lui! Sincere 

condoleanțe Patriarhiei 
Române! 

Sincere condoleanțe Patriarhiei Române! 

DRUM LIN  
ÎN LUMINA DIVINĂ, 
PREASFINTE PĂRINTE! 


