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Dispoziție privind Rusaliile 
Etapele de deschidere a Bisericilor Parohiale 

7 Iunie, 2020 
  
Sfântul Sinod, la 1 mai 2020 (Dispoziție Sinodală: Către o redeschidere a Bisericilor noastre), a 
îmbunătățit etapele enumerate în Ghidul federal al SUA (consultați, de asemenea, și recomandările 
statului canadian privind ridicarea măsurilor de sănătate publică). Procesul de redeschidere a 
bisericilor parohiale ale Episcopiei se va desfășura în concordanță cu etapele stabilite de către 
guvernul federal (SUA) și cel canadian. Modelul este preluat, în principiu, din Ghidul Federal 
American privind „Redeschiderea Americii”. În conformitate cu responsabilitatea noastră 
arhierească, am precizat ceea ce am considerat a fi o măsură adecvată în funcție de componența și 
nevoile eparhiei noastre unice, formată din parohii prezente în șapte (7) provincii canadiene și 
douăzeci și șapte (27) de state din SUA. 
 
În așteptarea sărbătorii Rusaliilor, emitem această Dispoziție privind Rusaliile, astfel încât, 
în măsura în care este permis din punct de vedere civil, unii credincioși să poată fi părtași la 
Sfânta Euharistie în această zi de mare sărbătoare a Bisericii, Pogorârea Sfântului Duh. 
 
Provinciile și statele variază în privința restricțiilor adunărilor din biserici. De asemenea, acestea 
ar putea fi influențate și de către autoritățile municipale și județene. Atribuim preotului paroh 
responsabilitatea de a ține pasul cu toate schimbările guvernamentale care afectează 
problematica slujbelor bisericii și de a le pune în aplicare. 
  
Prezența la slujbele liturgice parohiale 
Participarea la slujbe se va face în strictă concordanță cu directivele guvernamentale. În acest 
moment, nu dăm binecuvântarea niciunei parohii să se deschidă la capacitate de 100 la sută, chiar 
dacă guvernul ar aproba o asemenea măsură. 
  

REZUMAT 
Etapele de Deschidere a Bisericilor Parohiale 

Conform Ghidului Federal, au fost propuse trei (3) faze cu șapte (7) etape. Au fost stabilit 
următoarele: 
Faza 1, etapa 0: Toate bisericile parohiale și mănăstirile au fost închise. Nu s-a putut oficia nicio 
slujbă, așa cum am subliniat în Dispoziția noastră din 17 martie 2020. 
  
Faza 1, etapa 1: Am dat binecuvântare clerului de a săvârși slujbe, cu excepția Sfintei Liturghii, în 
biserica parohială și, respectiv acasă, în funcție de locația domiciliului fiecăruia (Dispoziția din 2 
aprilie 2020). 
 
Faza 1, etapa 2: Am prezentat un plan complet în ceea ce privește Postul și Săptămâna Mare, 
precum și Săptămâna Luminată, fără a se săvârși Dumnezeiasca Liturghie. 
 
Faza 1, etapa 3: Am dat binecuvântarea de a se săvârși Sfânta Liturghie în biserica parohială 
și în anumite locuințe, în perioada 17-31 mai, cu un număr limitat de credincioși: preotul, familia 
și cantorul, în Dispoziția noastră din 15 mai 2020.  

https://www.oca.org/cdn/PDFs/synod/2020-0501-covid-synod-directives.pdf
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/lifting-public-health-measures.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/lifting-public-health-measures.html


2 
 

Faza 2, etapa 4: Datorită faptului că statele și provinciile au început să permită oficierea slujbelor 
religioase cu un număr limitat de participanți prezenți, dăm acum binecuvântarea de a se săvârși 
Sfânta Liturghie, invitând astfel credincioșii să participe pentru a primi Sfânta Euharistie, 
numărul acestora fiind strict respectat în conformitate cu ghidul autorităților civile locale, dar și cu 
dispozițiile noastre. 
 
Având în vedere posibilitatea ca mai multe provincii și state să relaxeze restricțiile privind 
participarea la biserică, propunem ca ciclul slujbelor Vecerniei de sâmbătă, Utreniei de duminică 
și Sfintei Liturghii să fie săvârșit conform tipicului duminical. 
  
Îngrijorarea noastră primară a fost și rămâne aceea a bunăstării clerului nostru, a familiilor lor, a 
întregii parohii, a apropiaților și a prietenilor din comunitățile noastre. Sănătatea spirituală a 
fiecăruia, ca întotdeauna, este o alegere personală, dar am îndemnat familiile să consolideze 
biserica de acasă, așa-zisa „biserică în miniatură”. Acest lucru a fost posibil, având în vedere că 
familiile au fost izolate la domiciliu în mod neînterupt. Preoții au făcut experimentul „transmisiei 
în direct”, precum și al altor metode de social media, considerându-l o experiență pozitivă. 
Credincioșii și-au rezervat din timpul lor pentru a asculta transmisiunile preotului lor și au 
descoperit că, deși într-o formă inedită pentru ei, au fost hrăniți spiritual. Clerul, de asemenea, a 
avut ocazia să se „autocritice” după ce și-a urmărit propria transmisiune în direct.  
  

CERINȚE OBLIGATORII 
Fiecare preot trebuie să citească și să se familiarizeze cu toate dispozițiile sinodale ale Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe din America din 1 mai 2020. Cele ce urmează sunt instrucțiuni 
fundamentale bazate pe aceste directive. 
  
Preotul paroh trebuie să citească și să se familiarizeze cu aceste Ghiduri, în special: 
Apendicele C: Întrebări care trebuie puse înainte de redeschidere (Pagina 7) 
Apendicele B: Condiții și acțiuni care trebuie luate în considerare înainte de deschiderea Bisericii 
(Pagina 6) 
Apendicele A: Măsuri preventive (Pagina 5) 
         Apendicele D: Ghidul privind Centrul de Control al Bolilor U.S.A. 
         Apendicele E: Ghiduri federale ale SUA sau Îndrumări privind domeniul Sănătății din 
Canada. 
 
Paragrafe: 
6. Condiții de redeschidere (Pagina 3) 
7. Preocuparea pastorală pentru populațiile vulnerabile (Pagina 3) 
9. Directive civile (Pagina 4) 
 

Rezumat al Ghidului Episcopiei Ortodoxe Române privind Deschiderea Bisericilor 
  
Considerente primare: 
O Liturghie cu totul specială, numai cu binecuvântare, poate fi oferită într-o zi săptămânală, în 
mod particular persoanelor de peste 65 de ani sau care au o condiție de sănătate precară, având în 
vedere faptul că a fi prezente în jurul unui număr mare de persoane le-ar putea provoca îngrijorare. 

https://www.oca.org/cdn/PDFs/synod/2020-0501-covid-synod-directives.pdf
https://www.oca.org/cdn/PDFs/synod/2020-0501-covid-synod-directives.pdf
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Dacă este posibil, Liturghia duminicală și slujbele din timpul săptămânii ar trebui transmise în 
continuare în mod virtual, pentru cei care, din diferite motive, nu sunt capabili sau nu doresc să 
participe la acestea în persoană. 
 
Persoanele cu diferite afecțiuni de sănătate sau care nu sunt pregătite să fie prezente în comunitate, 
ar trebui să rămână acasă.  
 
Pregătire din punct de vedere spiritual pentru participare la slujbe: Taina Spovedaniei 
Trebuie să fim în pace cu noi înșine și cu ceilalți. Fiecare persoană care dorește să primească 
Sfântul Trup și Sânge trebuie să se adreseze preotului paroh pentru a primi îndrumări cu privire la 
pregătirea spirituală, inclusiv Taina Mărturisirii. Modalitatea în care este asigurat acest lucru este 
determinată în funcție de preot, respectând, cu toate acestea, regulile distanțării sociale; de 
asemenea, atât preotul cât și credinciosul trebuie să utilizeze măștile de față în permanență, chiar 
și în timpul rugăciunii de iertare a păcatelor. 
 
Sfântul Altar și Strana 
Preotul și asistentul acestuia slujesc în altar. Asistentul preotului ar trebui să fie o persoană matură. 
Aceștia trebuie să mențină distanțarea fizică (2 metri / 6 Ft), iar asistentul preotului trebuie să 
poarte în permanență o mască. 
 
Sugerăm folosirea unei cantități limitate de tămâie, iar tămâierea să se facă numai din solee. Cu 
alte cuvinte, nu trebuie tămâiat pe culoarul bisericii.  
 
Răspunsurile vor fi date de un singur cantor. Dacă răspund doi cantori, aceștia trebuie să se așeze 
pe laturile opuse ale naosului. În orice caz, distanța fizică de 6 Ft / 2 metri trebuie menținută de 
către aceștia. Îndemnăm cantorii să se abțină de la înfrumusețarea sau prelungirea răspunsurilor.  
  
Programarea persoanelor participante la slujbe  
Având în vedere faptul că numărul de persoane admise în biserică este restricționat, iar parohiile 
nu sunt complet deschise, trebuie stabilit un sistem de identificare a celor care ar dori să participe 
la slujbe, dar și a acelora care au participat deja (a se consulta fișa de înscriere în timpul Pandemiei 
COVID-19). Preotul paroh trebuie să organizeze acest sistem. El poate apela la anumite persoane 
care doresc să-l asiste în menținerea acestui sistem. Pentru a oferi tuturor oportunitatea de a 
participa, nu trebuie să fie prezente în mod repetat aceleași persoane la toate slujbele. 
 
Metoda constă în utilizarea unui sistem de înscriere online pentru participarea la Sfânta Liturghie 
duminicală, limitând numărul participanților, atât în conformitate cu Ghidul Statal, cât și al 
Centrului de Control și Prevenție a Bolii / Îndrumările privind domeniul sănătății din Canada 
(Dispoziția Sfântului Sinod, 1 mai 2020). Este posibil ca acest sistem de înscriere să se facă în mod 
individual, prin contact telefonic personal.  
  
Numărul persoanelor din biserică  
Preotul, un singur asistent în vârstă în altar, unul sau doi cantori, consilier(i), un număr limitat  de 
credincioși. 
  

https://roea.org/files/Resources/COVID-Sign-In-Sheet-English-PDF.pdf
https://roea.org/files/Resources/COVID-Sign-In-Sheet-English-PDF.pdf
https://www.cnn.com/interactive/2020/us/states-reopen-coronavirus-trnd/
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0522-cdc-releases-recommendations-faith.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/lifting-public-health-measures.html
https://www.oca.org/cdn/PDFs/synod/2020-0501-covid-synod-directives.pdf
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Vor fi limitări stricte cu privire la cât de multe persoane pot participa la slujbe, în funcție de limitele 
de ocupare ale clădirii, dar și de distanțarea fizică. Nu vor fi ocupate toate locurile. 
 
Este necesar ca anunțuri (în engleză | română | franceză) să fie afișate la intrări și în întreaga clădire, 
amintind enoriașilor aceste recomandări. O persoană ar trebui să monitorizeze, în interior, la ușa 
bisericii, numărul celor care care intră în biserică, conform listei. 
 
Consilierii vor întâmpina participanții la intrare și vor verifica o listă cu numele celor care s-au 
înscris pentru slujba respectivă. Acest lucru trebuie făcut pentru a se asigura că numărul de 
persoane din clădire rămâne în limitele determinate (Stat, CDC și Health Canada).  
 
Consilierul va atribui un loc fiecărei persoane sau fiecărui grup familial. Credincioșii nu trebuie să 
se repoziționeze în timpul slujbei. Persoanele care locuiesc împreună se pot, de asemenea, așeza 
împreună. 
 
Trebuie păstrați doi (2) metri sau șase (6) Ft între persoane sau grupuri familiale în timpul slujbelor. 
Înainte de slujbă, cineva ar trebui să delimiteze spații în formă de pătrat de dimensiunea 6’x6’/ 2x2 
metri pe podeaua naosului. Acest lucru asigură o bună rânduială printre cei prezenți.  
 
Toți cei care intră în clădire trebuie să poarte în permanență o mască de față pe toată durata slujbei, 
îndepărtând-o doar dacă participă la Sfânta Euharistie, după care trebuie repusă. 
 
Venerarea icoanelor trebuie să fie făcută prin plecăciune, cu semnul crucii, fără a o atinge în mod 
fizic. 
 
[Dacă este posibil, măsurați temperatura fiecărei persoane care intră în clădire folosind un 
termometru cu infraroșu, fără contact.] 
 
Marcaje suplimentare vor menține distanța dintre enoriași atunci când sunt aliniați, spre exemplu 
atunci când vor primi Sfânta Euharistie. Consilierul poate reaminti persoanelor să mențină distanța 
prestabilită. 
  
Primirea Sfântului Trup și Scumpului Sânge  
Având în vedere că practica Bisericii Ortodoxe este aceea de a distribui Sfânta Euharistie cu o 
singură linguriță, nu avem niciun motiv pentru a modifica această practică. (Dacă cineva nu se 
simte confortabil cu această practică, persoana respectivă poate aștepta până când restricțiile civile 
vor fi ridicate). 
 
Pentru a primi Sfânta Euharistie, credincioșii ar trebui să își încline capul înapoi, deschizându-și 
gura larg, iar preotul trebuie să încline lingurița, astfel încât Sfintele Taine să cadă în gură. (Chiar 
dacă există posibilitatea de a se crea un anumit contact, acesta este limitat). 
 

Imediat după ce au consumat sfintele daruri, credincioșii ar trebui să își șteargă buzele cu un 
șervețel de hârtie, care va fi aruncat într-un coș, iar apoi ars. (Astfel, nu se va folosi niciun 
pocrovăț). 

https://roea.org/files/Resources/archdiocese_-_posted_notice_during_covid-19.pdf
https://roea.org/files/Resources/archdiocese_-_posted_notice_during_covid-19-RO.pdf
https://roea.org/files/Resources/directives-covid_modif.pdf
https://www.cnn.com/interactive/2020/us/states-reopen-coronavirus-trnd/
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0522-cdc-releases-recommendations-faith.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/lifting-public-health-measures.html
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Încheierea Slujbei  
La încheierea Sfintei Liturghii, preotul va da binecuvântarea conform tipicului. Nu se va venera 
individual crucea de către credincioși. În această perioadă, cu prezență limitată a credincioșilor, 
fiecare persoană ar trebui să vină în fața preotului, să se încline și să-i ceară binecuvântarea 
(„Binecuvântarea Domnului să fie peste voi...”), dar să se abțină de la sărutarea mâinii preotului. 
 
Anafora nu va fi distribuită de către preot și nici credincioșii nu o vor lua individual. Cu toate 
acestea, cu mare grijă, o porție mică poate fi pusă într-o pungă de plastic sau hârtie și așezată pe o 
masă într-o locație convenabilă pentru ca cei prezenți să o ia acasă după binecuvântarea finală. 
 
Dezinfectarea 
Produsele de dezinfectare a mâinilor trebuie amplasate la intrare și în băi. O curățarea minuțioasă 
trebuie făcută între fiecare slujbă prin dezinfectarea constantă a suprafețelor cu care se intră contact 
în permanență.  
O listă de persoane dispuse să curețe biserica înainte și după slujbe este absolut esențială pentru 
utilizarea continuă a incintelor. Preotul este însărcinat să găsească aceste persoane și poate numi 
una dintre ele spre a fi responsabilă. 
  

MEMENTO & CONCLUZII 
Cerințele absolute de mai sus ale Episcopiei Ortodoxe Române din America sunt aparent 
puține. Acest lucru presupune faptul că preotul a citit, a înțeles și implementează aceste „Cerințele 
absolute”. 
 
Fiecare eparhie a Bisericii noastre și-a stabilit rânduiala de deschidere a bisericilor. Cu toate 
acestea, la fel ca noi, toate au respectat în mod absolut Dispoziția Sfântul Sinod din 1 mai 2020.  
  
Recunoștința noastră se îndreaptă către Înaltpreasfinția Sa, Arhiepiscopul MICHAEL din New 
York și New Jersey și către Înaltpreasfinția Sa, Arhiepiscopul IRENEE din Toronto, pentru că ne-
au pus la dispoziție, cu mare drag, o parte din textele lor; cancelarului David Oancea pentru 
revizuirea și corectarea textului și domnului Florin Ristache pentru traducerile în limba română. 
 
De asemenea, mulțumim sincer protopopilor noștri pentru contribuția lor, precum și clerului și 
mirenilor care au avut bunăvoința de a ne ține informați cu privire la situația vieții lor parohiale.  
  
În cele din urmă, recunoștința noastră față de Preasfințitul ANDREI, episcopul nostru vicar, pentru 
răbdarea sa. 
 
În această lungă perioadă de incertitudine cu privire la viața liturgică a Episcopiei, noi singuri am 
elaborat conținutul celor trei dispoziții anterioare, precum și cel actual, al Dispoziției pentru 
Rusalii.  
 
Așteptăm cu nerăbdare, prin harul lui Dumnezeu, ca viața deplină a Bisericii Ortodoxe din America 
de Nord să se reîntregească. 
 

+ NATHANIEL, Archiepiscop 


