
neşte‑i” şi eliberează‑i – şi în ascultători de 
dragul aspiraţiei spre Dumnezeu (ierusalimi‑
tenii). Cuviosul Pimen spunea: „Cine tace 
pentru Dumnezeu bine face, şi cine vorbeşte 
pentru Dumnezeu bine face.” 

Isaia spunea: Preoţii care nu vestesc voia lui 
Dumnezeu sunt asemenea câinilor care nu 
latră. 

Nu ascunde adevărul. Cuvântul lui Dumne‑
zeu este argint, oferă‑l celorlalţi după nivelul şi 
starea fiecăruia. Medicul recunoaşte boala după 
limbă. Boala duhovnicească o recunoaştem de 
asemenea după limbă: cel nechibzuit este 
asemenea unei tobe care bate, în timp ce sfântul 
cugetă la lucrurile sfinte. Cel înţelept ştie când 
să tacă şi când să vorbească. Să tindem spre 
această înţelepciune. Vedeţi cum o femeie 
păcătoasă a reuşit să tragă la credinţa în Hristos 
o întreagă cetate? Oare noi toţi, mamele şi 
credincioşii noştri, dacă ar mărturisi cu tărie 
cuvântul Evangheliei în casele şi familiile lor, 
n‑ar putea aduce măcar pe copiii şi soţii lor în 
sărbători la biserică sau la Spovedanie în sfintele 
posturi? Dar cât de puţin îşi împlinesc credin‑
cioşii noştri această datorie!

Însă femeia samarineancă nu s‑a oprit aici. 
Ci, aşa cum citim în Vieţile Sfinţilor, pe 26 
februarie, şi în cărţile de cult ale Bisericii 
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Sfânta Evanghelie ne povesteşte despre 
întâlnirea samarinencei cu Domnul Hristos  

la fântâna lui Iacob. Evreii se duşmăneau  
cu samarinenii, dar Iisus Hristos a început  

El Însuşi discuţia cu femeia, uimind-o.  
Şi mai mult a uimit-o când i-a spus că  

i-ar putea da o apă deosebită, care se dă  
doar celor credincioşi. Apoi a surprins-o  

şi cu discuţia despre soţul ei. Atunci ea  
a început să-I pună întrebări, îndeosebi 

referitoare la subiectul disputei în credinţă 
dintre evrei şi samarineni: închinarea  

în Duhul Adevărului. Ea L-a crezut pe Hristos. 
A fugit în oraş, le-a spus oamenilor  

ce s-a întâmplat, ca şi alţii să creadă. 

Domnul i‑a vizitat şi mulţi au crezut. De 
ce ea, o femeie păcătoasă, s‑a învred‑
nicit de întâlnirea cu Mântuitorul? Ea 

avea trei calităţii înalte: 
Întâi de toate, avea condescendenţă faţă de 

oamenii de alt neam şi de alte confesiuni. Noi 
trebuie să învăţăm de la ea o lecţie de bunăvoinţă. 
Roagă‑te pentru oricine. Sfântul Nicolae a 
vindecat şi pe mahomedani, şi pe saracini. Nu 
lega o mare prietenie cu ei, fereşte‑te de dispute 
pe tema credinţei şi de rugăciunea comună, dar 
acordă‑le ajutor la nevoie. 

În al doilea rând, această femeie avea dorinţă 
de cunoaştere, dragoste de cugetarea duhov‑
nicească. Mulţi astăzi nu se gândesc la credinţă, 
dar samarineanca tindea să‑L cunoască pe 
Dumnezeul Adevărului. 

Şi, cel mai important, avea dragoste faţă de 
aproapele. Poţi cunoaşte Adevărul şi să‑l ţii 
ascuns în tine, ea însă s‑a grăbit să‑i aducă pe 
mulţi la Hristos. 

Iată de ce s‑a învrednicit ea de discuţia cu 
Mântuitorul. Darul cuvântului trebuie folosit 
pentru a vesti celor necredincioşi despre 
Dumnezeu; altfel vom răspunde pentru ei în 
veşnicie. Fă aceasta cu înţelepciune, vorbeşte 
cu cei care au judecată. Dacă oamenii nu ascultă 
şi manifestă indiferenţă, nu arunca înaintea lor 
pietrele preţioase ale cuvântului de propovădui‑
re. Mulţi pier prin cuvânt, nu prin faptă. Sfântul 
Antonie îi împărţea pe ucenicii săi în ascultători 
din curiozitate (egiptenii) – pe dânşii „hră‑

AdApă-te din ApA 
ceA vie - BisericA

Duminica a 5-a După paşti
(Duminica Samarinencii)

Sf. mc. teoDoSia fecioara; 
Sf. Sfinţit mc. olivian;  

Sf. ier. alexanDru,  
epiScopul alexanDriei

Ortodoxe, ea s‑a botezat în numele Preasfintei 
Treimi, primind numele de Fotini. Împreună cu 
ea s‑au botezat fiii ei, Iosif şi Fotinos, şi surorile 
ei, Fotis şi Fotos. Apoi, râvnind pentru Hristos, 
au plecat toţi la Cartagina şi de acolo la Roma, 
predicând cu bărbăţie cuvântul Evangheliei şi 
convertind pe mulţi să creadă cu tărie în Hristos. 
Auzind de aceasta, împăratul roman Nero i‑a 
aruncat pe toţi în temniţă, chinuindu‑i cumplit. 
Apoi, văzând că nici unul nu se leapădă de 
Hristos, a poruncit să li se taie capetele şi se 
face pomenirea lor la 26 februarie. Convorbirea 
Domnului nostru Iisus Hristos cu femeia 
samarineancă la fântâna lui Iacob este o lecţie 
de catehizare creştină şi o călăuză pe calea 
mântuirii pentru noi toţi. În această Evanghelie, 
preoţii învaţă cu câtă înţelepciune trebuie să 
câştige sufletele oamenilor pentru viaţa veşnică, 
ştiind că nu este meşteşug mai mare şi mai greu 
decât acela de a vâna pe cei păcătoşi la pocăinţă. 
În Evanghelia de astăzi, creştinii buni învaţă că 
„apa cea vie“, dătătoare de viaţă a credinţei 
ortodoxe şi toate izvoarele mântuirii se află 
numai la fântâna vieţii, care este Biserica. Aici 
ne aşteaptă Hristos să venim să ne închinăm, să 
ne rugăm şi să‑L lăudăm, să ne mărturisim 
păcatele şi să‑I cerem iertare şi mântuire. ❖

PărinteleDinu



în 1949 se adună între coperţi şi următoarele 
trei capitole şi lucrarea, nu întâmplător 
împărţită în şapte capitole, capătă o primă şi 
ultimă corectură.

Finalizarea cărţii coincide cu începutul 
prigoanei comuniştilor asupra sa. Şirul in‑
terminabil de anchete, încarcerări şi supra‑
vegherea insistentă din partea Securităţii 
par să fii fost cel puţin două din motivele 
pentru care cartea nu ajunge să vadă lumina 
tiparului. 

După ce în 28 noiembrie 1989 părintele 
Arsenie Boca s‑a mutat la Domnul, cea care 
i‑a fost cel mai apropiat ucenic, Maica 
Zamfira, stareţa mănăstirii Prislop, constată 
că pe piaţă apar din ce în ce mai multe 
publicaţii în care spusele părintelui Arsenie 
sunt trunchiate şi modificate grosolan. 
Pentru a nu se ajunge la confuzii grave, ia 
hotărârea să publice cartea conform cu 
manuscrisul finalizat de părinte 1949. Astfel, 
în 1995 şi 2000 apar primele două ediţii în 
tiraje mici. 

Spaţiul publicaţiei noastre, deşi mic, ne 
permite totuşi să amintim măcar alfa şi 
omega între care se ridică scrierea.

Primul capitol, “CĂRAREA”, debutează 
cu un paragraf încheiat cu imaginea unei 
realităţi dureroase: “De la început e bine să 
plecăm cu câteva lucruri ştiute şi anume: că 
toţi oamenii, fără deosebire, suntem în 
aceeaşi vreme şi fiii oamenilor şi fiii lui 
Dumnezeu (Ioan 1, 12-13). Adică, după trup 
suntem făpturi pământeşti, iar după duh 
făpturi cereşti, care însă petrecem vremelnic 
în corturi (2 Corinteni 5, 1) pământeşti. De 
la Dumnezeu ieşim (1 Ioan 5, 19), petrecem 
pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu 
ne-ntoarcem. Fericit cine se-ntoarce şi 
ajunge iar Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta 
e cărarea. 

Unii însă nu se mai intorc ...”

„Adunatu-s-au aci o seamă de cuvinte, - răspunsuri la atâtea lacrimi... Şi unele şi altele se adunau  
la măsuţa sfintei spovedanii, unde mila lui Dumnezeu strălucea în ele, ca soarele în picurii de rouă.

Strălucirile acelea, prinse din lacrimi, împreună le dăm - Părinte şi părinţi - învăţături din vreme 
urmaşilor, în neam şi-n neam, ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat,  

de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi prea adesea cruntă pământul.
Este o singură cale senină: trăirea învăţăturii creştine în toată adâncimea ei şi în toată sinceritatea noastră. 

Asta rămâne singura cale sigură, pe care trebuie s-o învăţăm mereu, în fiecare rând de oameni. (Arsenie)”

Aceste cuvinte le‑a aşternut părintele 
Arsenie Boca în deschiderea sin‑
gurei cărţi scrise de dânsul: 

“CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI”, un excepţio‑
nal ghid de orientare prin infinitul vieţii pe 
pământ. Şi le‑a semnat smerit, Arsenie, pe 
vremea când era stareţul mănăstirii Brân‑
coveanu, cel care atrăgea în anii ‘40 pe 
platoul din jurul bisericii aşezământului 
monahal de la poalele Munţilor Făgăraş sute 
de suflete avide de Adevăr.

Cartea este însăşi părintele Arsenie Boca. 
Este sufletul unui mare duhovnic, care a 
explicat şi exemplificat neamului nostru cu 
o claritate de cristal, că fără Hristos nu poţi 
face nimic (Ioan, capitolul 15). Este o 
epistolă a unui Pavel român către români.

Primii ani petrecuţi în Ţara Făgăraşului, 
anii Celui de‑al Doilea Război Mondial, 
adună în fiinţa părintelui dorinţa de a scrie o 
carte care să susţină zidirea la care îl adusese 
glasul Domnului. “Era în postul Crăciunului 
‑ povesteşte părintele Ioan Sofonea din Sibiu 
‑ şi picta o icoană a Măntuitorului, pe care 
n-a terminat-o. În timp ce picta a auzit o voce 
tainică: „Arsenie, nu Mă mai picta pe icoană, 
că vremea s-a apropiat. Mergi şi pictează în 
inimile oamenilor, prin cuvântul tău. Spune-le 
că vin peste ei necazuri şi suferinţe!“. 

Din acel moment începe în mijlocul 
României una dintre cele mai grele lucrări 
de reîntoarcere a poporului român cu faţa 
către Dumnezeu, de readucere a lui pe Că‑
rarea ce duce către Împărăţie. Prima ţintă: 
regenerarea creştină a vieţii de familie.

Iniţial nu a primit să fie urcat în treapta 
preoţiei, considerându‑se nevrednic pentru 
aşa o mare responsabilitate, dar mai apoi, 
când ÎPS mitropolitul Bălan a aflat cine era 
cel care generase acea “bulboană spirituală” 
de la Sâmbăta de Sus, a trebuit să facă 
ascultare şi în scurt timp a devenit nu doar 
preot, dar şi duhovnicul Mănăstirii Brân‑
coveanu. Dedicat zi şi noapte spovedaniilor 
profunde, a ajuns să afle căderea în care se 
afla poporul ‑ majoritatea din necunoaştere 
‑ şi a înţeles deplin îndemnul primit de la 
Dumnezeu. 

Începând cu 1946, odată cu apariţia la 
mănăstire a unui entuziast grup de studenţi, 
începe scrierea acestei cărţi. Aşterne pe 
hârtie pentru început primele patru capitole 
din Cărarea Împărăţiei. Acestea formează 
structura de instruire a studenţilor veniţi la 
mănăstire în tabere de două săptămâni. Până 

Cuvinte ascuţite care separă cele două 
finalităţi diametral opuse: una senină şi 
fericită, Lumina Raiului şi alta întunecată şi 
plină de durere, Iadul.

În capitolele care urmează părintele expli‑
că cu maximă concizie şi acurateţe, aşa cum îi 
era felul, modelul Hristos; ce trebuie şi ce nu 
trebuie să facă oricare dintre noi, ca să poată 
trece cu bine din lumea aceasta, de pământ, în 
cea de dincolo, pregătită de Dumnezeu încă 
de la începuturi. Cuvinte clare şi răscolitoare, 
care odată citite reverberează adânc în 
conştiinţă, revigorează voinţa şi mişcă în noi 
tainele dragostei plenare.

Ultimele rânduri ale lucrării părintele le 
lasă ca pe un dar imuabil:

“A găsi în tine pe Hristos, Cel cu Cruce, 
temelia ta dumnezeiască, şi a clădi pe ea 
viaţa ta, a dezvolta viaţa lui Hristos în viaţa 
ta, asta e învierea ta din morţi, înainte de 
învierea cea de obşte.

«Amin, Amin, grăiesc vouă, că de vine 
ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi 
glasul Fiului lui Dumnezeu şi care vor auzi 
vor învia. (Ioan 5, 25)»

Aici este vorba de morţii aceştia, cărora 
li se pare, după nume, că-s vii. E vorba de o 
înviere îndeosebi, nu de învierea cea de 
obşte, când vor învia şi trupurile, de aceea 
zice:

«Care vor auzi, vor învia».
Căci glasul Fiului lui Dumnezeu este 

glasul care, prin preoţii Bisericii, ucenicii şi 
trimişii săi din toate vremurile, cheamă 
morţii la înviere.”

Iată ce forţă de revenire în fire degajă 
chiar şi numai aceste două mici fragmente. 
Deşi are peste 300 de pagini, se citeşte cu 
mare bucurie pentru că readuce în noi 
dragostea de Adevăr, ne repune pe Cale şi ne 
redă setea de Viaţă. Adică ne înapoiază lui 
Hristos. E un preţios îndreptar de viaţă 
duhovnicească pentru toţi iubitorii de cele 
sfinte, pentru toţi cei care nu vor să fie “nişte 
morţi în viaţă”. ❖

cărAreA ÎMpărăŢiei
“Un răspuns creştin la neliniştile vremii”

Părintele Arsenie Boca predicând în Altarul 
de Vară al mănăstirii Brâncoveanu, în faţa  

a sute de credincioşi din Ţara Făgăraşului



Dar pe când se apropia de Damasc,  
o lumină din cer puternică şi strălucitoare, 

ca de fulger, l-a învăluit deodată,  
astfel încât a căzut la pământ.

Acum, şi ostaşii care erau cu Saul 
s‑au înspăimântat şi s‑au minunat 
de lumina care îi orbise. Glasul care 

grăia lui Saul îl auzeau, dar nu vedeau pe 
nimeni. Urmând porunca Domnului, Saul 
s‑a ridicat de la pământ. Deschizându‑şi 
ochii săi, n‑a văzut pe nimeni, pentru că or‑
biseră ochii cei trupeşti, începând însă să 
vadă cu ochii cei duhovniceşti. Însoţitorii şi 
ajutoarele sale l‑au luat de mână şi l‑au dus în 
Damasc. Aici a petrecut trei zile, fiind com‑
plet lipsit de vedere. În pocăinţa sa nu a băut 
şi nu a mâncat nimic. El s‑a rugat neîncetat 
pentru ca Domnul să‑i arate voia Sa.

Sfântul Beda tâlcuieşte despre cum 
această orbire a sa l‑a dus la viziune: „Sub 
nici un chip nu ar mai fi putut Saul să mai 
vadă vreodată, dacă nu ar fi fost mai întâi 
orbit complet. De asemenea, după ce şi‑a 
respins propria sa înţelepciune care îl ducea 
în confuzie, el s‑a putut dărui pe sine 
credinţei”. Sfântul Efrem arată cum 
vătămarea i‑a fost spre bine: „Neputinţa lui 
Saul nu a fost cauzată de Domnul nostru Cel 
milostiv, Care îi vorbeşte cu smerenie. Ci a 
fost urmarea luminii orbitoare care i‑a 
strălucit în faţă. Această lumină nu a fost o 
pedeapsă care a căzut asupra lui Saul pentru 
cele pe care le făcuse. L‑a rănit cu tăria 
razelor sale, după cum el însuşi a spus... Mai 
mult, dacă soarele de acum, de aceeaşi fire 
cu ochii noştri de acum, poate să‑i vatăme 
cu tăria sa, oare cu cât mai mult poate o 
lumină de sus, de aceeaşi fire ca cele de sus, 
să vatăme cu tăria sa pe cel de jos, care nu 
este de aceeaşi fire şi care o zăreşte dintr‑o 
dată? Cât de puternică trebuie să fie 
strălucirea acelei lumini pentru cei ai căror 
ochi nu sunt obişnuiţi cu ea... ”. Sfântul 
Beda adaugă: „De vreme ce Saul nu crezuse 
că Domnul a biruit moartea prin Înălţarea 
Sa în cea de‑a treia zi, a fost învăţat acum, 
prin propria‑i experienţă a celor trei zile 
petrecute în întuneric, urmate de întoarcerea 
luminii fireşti”.

În Damasc trăia Sfântul Apostol Anania. 
Domnul i S‑a arătat şi i‑a zis în vedenie: 
„Anania!”. Iar el a zis: „Iată‑mă, Doamne”. 

“Au căzut de pe ochii lui  
cA nişte solzi şi A văzut iArăşi”

ProgramUl bisericii Şerban Vodă În Perioada 29 mai - 5 iUnie 2016
ZiUa ora slUJbe/activităţi
Duminică 29 mai 0800‑1200 Duminica a 5‑a după Paşti (a Samarinencei) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 1 iunie 0730‑0930 Sf. Liturghie 
 1700‑1900 Sf. Maslu
Vineri 3 iunie 0730‑0930 Sf. Liturghie 
 1700‑1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbăta 4 iunie 0730‑0930 Sf. Liturghie , Parastas cu pomenirea morţilor
 1700‑1800 Vecernie
Duminică 5 iunie 0800‑1200 Duminica a 6‑a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere)
  Utrenia, Sf. Liturghie

Iar Domnul a zis către el: „Sculându‑te, mergi 
pe uliţa care se cheamă Uliţa Dreaptă şi caută 
în casa lui Iuda, pe un om din Tars, cu numele 
Saul; că, iată, se roagă” (Fapte 9, 10‑11). Apoi, 
Domnul a zis că Saul l‑a văzut pe Anania 
într‑o vedenie. El a văzut cum Anania a venit 
şi şi‑a pus mâna pe el şi astfel şi‑a recăpătat 
vederea. Aşadar, Hristos l‑a îndrumat pe 
Anania să lumineze ochii trupeşti ai lui Saul, 
dar şi pe cei ai sufletului, prin Sfântul Botez. 
„şi a răspuns Anania: «Doamne, despre 
bărbatul acesta am auzit de la mulţi câte rele 
a făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim, şi aici are 
putere de la arhierei să lege pe toţi care 
cheamă numele Tău». Şi a zis Domnul către 
el: «Mergi, fiindcă acesta Îmi este vas ales, 
ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor 
şi a regilor şi a fiilor lui Israel; căci Eu îi voi 
arăta câte trebuie să pătimească el pentru 
numele Meu»” (Fapte 9, 13‑16).

Anania a mers şi a intrat în casă, unde 
şi‑a pus mâinile peste el şi a zis: „Frate Saul, 
Domnul Iisus, Cel ce ţi S‑a arătat pe calea 
pe care tu veneai, m‑a trimis ca să vezi iarăşi 
şi să te umpli de Duh Sfânt” (Fapte 9, 18). 
Imediat au căzut de pe ochii lui ca nişte 
solzi şi a văzut iarăşi şi, sculându‑se, a fost 
botezat. De asemenea, luând mâncare, s‑a 
întărit. Apoi, Saul a stat cu ucenicii din 
Damasc câteva zile. Pe urmă a început să 
propovăduiască în sinagogi pe Iisus, 
spunând: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. 

şi se mirau toţi care îl auzeau şi ziceau: „Nu 
este, oare, acesta cel care prigonea în 
Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume şi a 
venit aici pentru aceea ca să‑i ducă pe ei 
legaţi la arhierei?” (Fapte 9, 21).

Sfântul Ioan Gură de Aur remarcă faptul 
că ochii lui Saul erau deschişi, dar el nu 
putea să vadă. A fost orb până la venirea lui 
Anania. Pentru ca el să nu creadă că orbirea 
sa e ceva închipuit, i‑au fost puşi solzi pe 
ochi. Sfântul Beda adaugă următoarele 
despre prezenţa solzilor: „Se spune că tru‑
pul fiecărui balaur este acoperit de solzi. 
Aşadar, fiindcă iudeii erau numiţi «şerpi şi 
pui de vipere» (Mt. 23, 33), acest om, care 
fusese un adept râvnitor al necredinţei lor, 
avea ochii inimii acoperiţi cu o piele de 
şarpe. Însă odată cu căderea solzilor de pe 
ochii săi prin Anania, chipul său a mărturisit 
că a primit lumina cea adevărată în cugetul 
său” ❖

Sinaxar

Ţinem sĂ mulŢumim pe aceastĂ cale celor 
care au fost alĂturi de noi în lupta  

pe care am dus-o pentru a pune  
acoperiş centrului social.

Săptămâna aceasta, până pe data de 1 iunie 
pregătim totul pentru a pune acoperişul.  

A fost o lucrare făcută cu multă jertfă,  
cu nădejdea că în acest Centru Social îşi vor 
găsi adăpost atât fii ai Bisericii, cât şi copiii 
de grădiniţă. Odată finisată ea va răspunde 

multor cerinţe ale parohiei.



conTribUŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTrU anUl 2016 a FosT sTabiliTă la 100 lei

Clopotele sunt parte integrantă a cultului 
creştin. Au fost folosite încă din cele mai vechi 

timpuri, atât pentru a anunţa bucuria şi 
rugăciunea, cât şi necazul şi primejdia.

Dau timpului o măsură liturgică, 
umplându‑l de rost. Tragerea 
clopotelor face pe om să iasă din 

rânduiala cotidiană, într‑o realitate mai 
presus de aceea care cade sub simţuri.

Spre deosebire de toacă, clopotele au 
intrat mai târziu în întrebuinţarea liturgică 
a Bisericii lui Hristos, mai întâi în Apus, 
apoi în Răsărit. În Apus ele au fost introduse 
prin secolul al VI‑lea, pe când în Răsărit, 
clopotele apar abia prin secolul al IX‑lea, deşi 
prezenţa lor izolată exista încă din‑nainte.

Cel mai vechi clopot din România da‑
tează din secolul al XIV‑lea, provenind de 
la Mănăstirea Cotmeana, judetul Argeş.

Cel mai mare clopot din întreaga lume 
este “Clopotul Ţarului” sau “Clopotul 
Împărătesei” şi este păstrat în Kremlin 
(Rusia). A fost turnat între anii 1733‑1735. 
Are greutatea de 218 tone şi diametrul de 
6,60 metri şi nu a sunat niciodată. Când 
încă era în matriţă s‑a prăbuşit şi a rămas în 
matriţă pentru mai bine de un secol. Partea 
cazută din acesta cântăreşte 11 tone. (foto).

Clopotele se realizează cu rugăciune, 
chiar dacă turnarea acestora ajunge uneori 
în grija unor firme independente de 
Biserică. Tehnica fabricării este complicată 
şi cere mult timp, experienţă şi atenţie, prin 
urmare, nu oricine poate lucra un clopot.

Pentru un clopot, frumuseţea estetică, 
timbrul, puterea, dar mai ales armonia 

de ce trAgeM 
clopotele?

sunetelor, depind în mod fundamental de 
profilul său, adică de forma liniei curbe. Un 
clopot care nu are armonie este rece, în‑
depărtat de sufletul omului.

Fiind socotit un obiect de cult foarte im‑
portant, clopotul se sfinţeşte după o orân‑
duială specială. 

În rugăciunile din “Canon pentru bine‑
cuvântarea clopotelor”, găsim scris: “Toţi 
cei care pot auzi glasul lor în zi şi în noapte, 
să se împărtăşească de sfinţenia sfinţilor.”

Nu oricum şi nu oricine poate să tragă 
clopotul în Biserică. Orice lucrare săvârşită 
în Biserică are un rost bine definit şi se face 
numai cu binecuvântare. Rugăciunea nu se 
desparte de nici o lucrare a Bisericii. Există 
o rânduială bine definită a tragerii clo‑
potelor, după cum există şi una de bătut 
toaca. Totul începe cu facerea a trei metanii 
mici, cu trei închinăciuni.

Clopotele se bat la diverse momente din 
timpul unei zile liturgice, fie în combinaţie 
cu toaca şi de regulă după baterea acesteia, 
fie singure. Bătutul clopotelor se face, ca şi 
toaca, la începutul slujbelor importante şi la 
unele momente de seamă din cadrul 
acestora, la slujba de seară, la miezul nopţii, 
de dimineaţa, la începutul Sfintei Liturghii, 
ca şi la unele ierurgii.

Clopotele se mai întrebuinţează şi pentru 
a marca anumite evenimente sau întâmplări 
din viaţa credincioşilor sau a obştii creştine: 
adormirea în Domnul a unui creştin, când 
ele sună prelung, rar şi tânguios; în caz de 
incendii, războaie sau revoluţii ori alte 
evenimente deosebite, calamităţi, inundaţii, 

grindină, când ele bat precipitat şi alarmant. 
De asemenea: mobilizări ale obştii pentru 
adunare, refugiere, răscoală, revoluţie; mar‑
cări de intervale orare; înscăunări la domnie 
sau numiri în funcţii; avertizări de furtună 
şi vreme rea; orientează pe cei rătăciţi; 
alungă dăunatori precum animale de pradă, 
sau păsări şi insecte.

Părintele Arsenie Papacioc, vrednic pur‑
tător al dreptei credinţe, aminteşte creşti‑
nilor rostul uitat al clopotelor: “Trebuie să 
aducem la cunoştinţa oamenilor învăţătura 
creştină. N‑a auzit nimeni bătaia clopotelor? 
Clopotele nu bat niciodată pentru amuza‑
ment. Ci bat pentru ceva de natură su‑
fletească, care ne atrage atenţia: Cheamă 
viii, plânge morţii, împrăştie viforele! Îm‑
prăştie dracii şi trăsnetele.” ❖

Teodor Dănălache
Prelucrare de pe crestinortodox.ro

Împreună cântăm

cUVine-se  
cU adeVăraT

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, 
Născătoare de Dumnezeu, 
cea pururea fericită şi prea 
nevinovată 
şi Maica Dumnezeului nostru. 

Ceea ce eşti mai cinstită  
decât heruvimii 
şi mai mărită fără de asemănare 
decât serafimii, 
care fără stricăciune  
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, 
pe tine, cea cu adevărat  
Născătoare de Dumnezeu, 
te mărim. ❖

cultul eroilor

La patruzeci de zile de la 
Învierea Domnului, odată cu 
marea sărbătoare a Înălţării 

Domnului pomenim şi cinstim pe 
toţi eroii neamului românesc. 

Peste un milion de români s‑au 
jertfit în secolul trecut în teatrele de 
luptă din ţară şi din afara ei. Sângele 
lor a curs pentru ca să ne putem 
păstra credinţa, pământurile, limba, 
libertatea. Jertfa acestora este ase‑
mănată martiriului creştin, în baza 
cuvintelor Sf. Apostol Ioan: “Mai 
mare dragoste decât acesta nimeni 
nu are, ca sufletul lui să şi‑l pună 
pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13).

Iar Lucian Blaga spune: “Nici un 
popor nu este atât de decăzut încât să 
nu merite să te jertfeşti pentru el, 
dacă îi aparţii cu adevărat.”

Cultul eroilor, adică datoria fie‑
cărei generaţii de a‑i pomeni pe cei 

care au plătit cu viaţa apărarea 
credinţei ortodoxe şi a patriei, este 
parte a fiinţei naţionale, care simte că 
iubirea e mai tare decât moartea.

Când eroii trec la cele veşnice, 
trupul lor se înveşmântează, mai 
întâi, în steagul românesc. Eroi sunt 
doar aceia care nu se tem a‑şi da 
viaţa pentru apărarea pământului şi 
a credinţei strămoşeşti.

Fiecare tânără generaţie trebuie să 
fie recunoscătoare Eroilor neamului 
românesc, aşa cum creştinii nu uită 
să le fie recunoscători Sfinţilor!

Voievozi, domnitori, regi şi ar‑
matele lor au apărat pământul 
românesc cu preţul vieţii. Pentru ei, 
dacă nu pentru noi, avem datoria să 
fim patrioţi, să ne iubim ţara, nea‑
mul şi credinţa, iar steagul românesc 
să fie cu respect încredinţat tinerei 
generaţii. ❖


