
trupeşti. Deodată cu aceasta, Tămădui-
torul îi dă celui orb şi o lumină lăuntrică, 
a cunoaşterii lui Dumnezeu, a lucrărilor 
sale minunate, dându-i o vedere mult 
mai profundă, aceea a convingerii puter-
nice că, Acela care l-a vindecat pe el nu 
este un simplu om şi nici un păcătos cum 
ziceau fariseii, ci este de la Dumnezeu şi 
chiar Fiul lui Dumnezeu în persoană. 
Cel vindecat îl mărturiseşte cu curaj pe 
vindecătorul său, cu riscul de a fi dat 
afară din Sinagogă, prin ura şi uneltirea 
fariseilor, care se arătau neputincioşi în a 
înţelege minunea, rămânând mai departe 
orbi la minte şi împietriţi la inimă.

Ca un adevărat misionar a lui Hristos, 
orbul mărturisea tuturor că Iisus este de 
la Dumnezeu, căci numai aşa se poate 
înţelege minunea care s-a săvârşit cu el. 
Chiar în dialogul cu fariseii, în faţa 
cărora a fost adus el şi părinţii săi, a 
afirmat cu tărie că Iisus este fără de 
păcat, că este cu adevărat proroc, că este 
Dumnezeu. „Tocmai în aceasta stă minu-
nea” le zicea cel vindecat fariseilor „Că 
voi nu stiţi de unde este El, dar El mi-a 
deschis mie ochii”. Ce lecţie de argumen-
tare logică, ce curajoasă mărturisire a 
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În rînduiala liturgică a Bisericii,  
Duminica a 6-a după Paşti, prin pericopa 

evanghelică de la Ioan, cap. 9. 1-38,  
se relatează minunea vindecării orbului 
din naştere de către Mîntuitorul Hristos. 

Pe acesta l-a întîlnit Mântuitorul  
în Ierusalim şi după ce i-a uns ochii cu tină 

l-a trimis să se spele la scăldătoarea 
Siloam, şi spălându-se, a văzut.

M inunea aceasta ni-L arată pe 
Mântuitorul ca fiind cu 
adevărat Fiul lui Dumnezeu şi 

Lumina lumii, care s-a arătat în lume şi 
ne-a adus Lumina vieţii celei adevărate.

Orbul din naştere s-a născut fără ochi, 
el nu a văzut niciodată un răsărit sau 
apus de soare, o floare, un pom, cerul şi 
pământul, şi nici faţa semenilor săi, trăia 
din imaginaţie, totul fiind redus la o 
lume interioară. Trăia o mare dramă a 
existenţei sale. De aceea şi apostolii şi 
ceilalţi oameni se întrebau: „Cine a 
păcătuit, acesta sau părinţii lui?” Răs-
punsul nu l-au putut da ei, ci l-a dat 
Hristos, zicând că: „Nici el, nici părinţii 
lui nu au păcătuit” ci s-a născut aşa „ca 
să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu”, 
să se descopere prin minunea vindecării 
puterea dumnezeiască a lui Hristos 
Domnul, spre mărturie şi mustrarea fari-
seilor care nu credeau în El, şi nu-L 
primeau ca Mesia.

Apoi, în chip cu totul minunat, dar 
demn de Cel ce a zidit pe om din ţărână, 
Mântuitorul Hristos cu puterea Sa crea-
toare, a creat din nou ochi acolo unde nu 
erau din naştere, punând tină pe orbitele 
goale şi poruncind sărmanului om să 
meargă la scăldătoarea Siloamului (ce se 
traduce „trimis”) să se spele, şi orbul mer-
gând şi spălându-se a dobândit vederea.

A făcut Hristos ochi acolo unde nu 
erau şi a pus în ei puterea vederii celei 

Vindecarea de orbire 
prin Lumina Lui Hristos

Duminica a 6-a După paști
(a Orbului din naştere);

Sfântul Sfințit mucenic 
Dorotei, epiScopul tirului; 
SfinŢii mucenici marchian, 

nicanDru, leoniD şi apolon

credinţei în Hristos le-a dat orbul 
fariseilor, celor orbi la minte!

Iată tragismul situaţiei! Orbul capătă 
vederea, iar fariseilor li se întunecă min-
tea şi ochii, de mânia asupra lui şi asupra 
lui Iisus. Iisus a tămăduit orbirea ochilor, 
dar n-a putut tămădui orbirea răutăţii şi 
învârtoşarea inimilor. Acestea nu au 
leac, dar au pedeapsă.

Când l-a întâlnit pe cel care fusese 
orb, poate chiar în aceeaşi zi, Hristos l-a 
întrebat: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”; 
„Cine este Acela care să cred în El?” l-a 
întrebat cel vindecat. „L-ai şi văzut, Cel 
ce vorbeşte cu tine. Acela este.”

Copleşit de prezenţa lui Hristos în faţa 
sa, dar şi de descoperirea care i s-a făcut 
de a se întâlni cu Fiul lui Dumnezeu şi de 
a-L cunoaşte, din adâncul fiinţei sale a 
zis: „Cred Doamne. Şi s-a închinat Lui.”

Vindecat şi luminat, orbul din Evan-
ghelia de azi, devine un trimis, un apostol 
şi un misionar al vestirii lui Hristos.

Vindecarea lumii de orbirea în care 
trăieşte, o poate face doar Hristos Mântui-
torul în Biserica Sa, prin razele dătătoare 
de viaţă ale luminii sale veşnice. ❖

Părintele Eugen Moraru



jumătate tumoarea a reapărut. Am fost 
consultat de mulţi doctori, dar nici unul nu a 
acceptat să mă opereze. Eram nu numai foarte 
îngrijorat, ci chiar disperat. În final s-a găsit 
un doctor care a hotărât să îndrăznească să 
facă această operaţie dificilă.

Rudele mele îmi spuneau să mă duc să mă 
închin Sfântului Luca, fost doctor, care m-ar 
putea ajuta, aşa cum a ajutat şi pe alţii. M-am 
hotărât şi m-am dus să mă închin şi să mă rog 
în oraşul G., unde exista o biserică a Sfântului 
Luca. Acolo am cunoscut un preot smerit, 
adică pe părintele K. El mi-a dat putere şi cu-
raj şi a făcut Paraclisul Sfântului Luca pentru 
mine. M-am spovedit, m-am împărtăşit şi 
m-am dus sa fiu operat. Într-o noapte l-am 
visat pe Sfântul Efrem care mi-a spus să nu 
îmi fac griji, că totul va fi bine.

Pe 13 martie 2007 am fost operat. Cu toate 
că eram anesteziat, îi vedeam pe doctorii care 
mă operau şi împreună cu ei i-am văzut şi pe 
Sfântul Luca şi pe Sfântul Efrem. Sfântul Luca 
mă opera purtând nişte ochelari mici rotunzi 
şi ţinea în mână un bisturiu vechi, iar Sfântul 

În cele ce urmează aducem în paginile 
publicaţiei noastre câteva din minunile 

Sfântului Luca al Crimeei, ierarhul doctor  
fără de arginţi, care au marcat fericit  

vieţile unor creştini greci sau ruşi,  
aflaţi în momente de cumpănă.

“Linişteşte-te, nu te teme!”

La sfârşitul anului 2010 am fost diag-
nosticată cu cancer şi am fost pro-
gramată la operaţie. Pe data de 10 de-

cembrie 2010, în biserica cu hramul Schimbării 
la Faţă a Mântuitorului din Virona au fost 
expuse spre închinare sfintele moaşte ale 
Sfântului Luca doctorul, Arhiepiscopul Sim-
feropolului şi Crimeii. M-am dus şi eu sa mă 
închin şi să mă rog Sfântului Luca să mă ajute.

După câteva zile, mai exact în 20 decem-
brie 2010, am fost supusă unei operaţii (de 
extirpare a ganglionilor limfatici din colul 
uterin) la Spitalul Evghenidio. În timpul 
intervenţiei chirurgicale, fiind sub anestezie 
generală, am văzut un bărbat înalt la trup, cu 
barbă lungă, purtând o haină de doctor şi 
ochelari, care stătea în picioare în partea 
stânga a mesei, foarte serios, şi mi-a spus:

- Linişteşte-te, nu te teme!
În continuare i-a urmărit pe doctorii care 

erau în partea dreaptă a mesei chirurgicale şi 
operau. Am recunoscut chipul lui ca fiind al 
Sfântului Luca.

Revenirea mea după anestezie a fost foarte 
bună, iar operaţia a reuşit pe deplin, după 
cum mi-au confirmat doctorii.

D., Atena, (Sfântul Luca al Crimeii, minunile 
contemporane, Editura Sophia, p. 146-147)

Nu mai exista nimic

Iarna trecută mi-a apărut pe coarda vocală 
dreaptă un semn roşu. Doctorii, după 
analize, mi-au spus că va trebui să fie 

înlăturată şi că probabil va crea probleme şi 
asupra vocii, din pricina locului în care se 
afla. Ştiam de Sfântul Luca, de viaţa lui, de 
minunile lui şi îl iubeam mult. Am venit la 
Mănăstirea Sagmata şi l-am rugat pe sfânt să 
mă facă bine. După câteva zile m-am dus la 
doctorul meu şi acesta a constatat că nu mai 
exista nimic pe coarda vocală. Nu mai era 
nevoie deci de operaţie. Îi mulţumesc sfân-
tului pentru minunea aceasta pe care a făcut-
o pentru mine!

Mărturisesc această minune ca să se 
slăvească numele Dumnezeului Treimic prin 
intermediul acestui mare sfânt contemporan, 
Sfântul Luca, doctorul rus şi mărturisitorul.

Pr. N. S., Karditsa
(Sfântul Luca al Crimeii, minunile 

contemporane, Editura Sophia, p. 24-25)
E prima dată când am făcut  

o operaţie aşa de uşoară

Am 46 de ani şi locuiesc în nordul 
Greciei. În anul 2004 am fost operat 
de tumoare pe creier. După trei ani şi 

Efrem mă ţinea de mână, spunându-mi să nu 
mă tem, şi în acelaşi timp cu mâna lui stângă 
arunca nişte raze strălucitoare spre capul meu. 
Când s-a terminat operaţia şi m-au dus la 
Secţia de Terapie Intensivă, a apărut din nou 
înaintea mea Sfântul Luca şi mi-a spus:

– Am fost şi eu acolo, în sala de operaţie!
I-am răspuns:
– Ştiu asta!
Ieşind din sala de operaţie, l-am auzit pe 

chirurgul care m-a operat spunând:
– E prima dată când am facut o operaţie 

aşa de uşoară.
Vreau sa subliniez că nu ştiam nimic despre 

cei doi sfinţi (Luca şi Efrem). De atunci ei au 
devenit îngerii mei păzitori.

P. H., Kavala
(Sfântul Luca al Crimeii, minunile 

contemporane, Editura Sophia, p. 92-93)

Zidul transparent

O fată tânară s-a dus să se opereze la 
spitalul din Simferopol. Starea ei era 
foarte gravă, iar operaţia era grea şi 

riscantă. Doctoriţa care urma să o opereze a 
chemat-o pe mama pacientei şi i-a spus:

– Operaţia e foarte grea şi riscantă. Nu pot 
să vă garantez nimic. Nu ştiu dacă fiica 
dumneavoastră va scăpa cu viaţă.

Nu exista însă altă opţiune. Tânăra a fost 
dusă în sala de operaţii. Pe tot parcursul 
intervenţiei chirurgicale mama ei a stat în 
curtea spitalului şi s-a rugat cu lacrimi în 
ochi Sfântului Luca şi Sfântului Pantelimon 
să îi ajute fiica. La un moment dat în faţa ochi-
lor acelei mamei s-a întâmplat ceva uimitor: 
peretele spitalului a devenit transparent ca un 
geam. Se vedea sala de operaţii. Pe masa de 
operaţie era fiica ei şi în jurul ei, doctoriţa 
împreună cu echipa ei. Lângă doctoriţă stătea 
asistenta care îi dădea instrumentele 
chirurgicale.

Şi ce era mai minunat: lângă doctoriţă i-a 
văzut şi pe cei doi sfinţi doctori la care ea se 
rugase. În stânga stătea în picioare Sfântul 
Pantelimon, cu o lumânare mare aprinsă. În 
dreapta stătea Sfântul Luca, iar el lua din 
când în când instrumentele chirurgicale de la 
asistenta şi i le dădea doctoriţei!

Mama fetei era din ce în ce mai uimită. 
Simţea că rugăciunea ei fusese ascultată. 
Când s-a terminat operaţia, doctoriţa a ieşit 
bucuroasă, a chemat-o pe mama fetei şi i-a 
spus:

– A mers foarte bine, incredibil de bine!
Atunci mama i-a povestit minunea pe care 

o trăise. Doctoriţa a rămas mută de uimire. 
Şi-a făcut cruce şi a mărturisit:

– Acum înţeleg! Cât timp am operat şi 
voiam la un moment dat vreun instrument 
chirurgical, nu apucam să i-l cer asistentei, că 
îl şi aveam în mâini. ❖

Pro G. D., Simferopol, Crimeea
(Sfântul Luca al Crimeii, minunile 

contemporane, Editura Sophia, p. 15-16)

sFÂntuL ierarH Luca, arHiepiscopuL crimeei
Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui

Moaştele Sfântului Ierarh Luca, 
arhiepiscopul Crimeei  

aflate la Biserica Şerban Vodă din Bucureşti 

Portret al Sfântului Ierarh Luca, 
arhiepiscopul Crimeei  



Dacă s-au împlinit 40 de zile de la înviere, 
Mântuitorul Hristos S-a arătat pentru ultima dată 

ucenicilor Săi. I-a învăţat îndelung, le-a deschis 
mintea să înţeleagă Scripturile şi le-a poruncit  

să meargă să înveţe toate neamurile învăţătura 
cea nouă a Sfintei Evanghelii. Apoi i-a scos afară 

din Ierusalim şi s-au urcat pe muntele Măslinilor. 
Şi ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat şi pe când 

îi binecuvânta, S-a depărtat de la ei şi S-a înălţat 
la Cer. Şi un nor L-a ascuns de la faţa lor...  

Aşa S-a înălţat Domnul la Cer, cu mâinile întinse 
spre binecuvântare, căci El este Domnul sfinţeniei 

şi a toată binecuvântarea, care necontenit  
ne trimite noian de binecuvântări şi numai  
printr-însul ne vine toată binecuvântarea.

Nu întâmplător, Mântuitorul Hristos a 
mai rămas după înviere pe pământ 
câtăva vreme împreună cu ucenicii 

Săi. Aşa cum nu îndată după moarte a înviat, 
deşi la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă, ci 
a stat în mormânt până a treia zi, ca să ne 
încredinţeze că a murit cu adevărat, tot aşa şi 
după înviere a mai petrecut 40 de zile pe 
pământ, arătându-Se adesea ucenicilor şi 
încredinţându-i prin semne şi minuni că a înviat 
cu adevărat.

Şi aşa cum, după naşterea Sa din Fecioară, 
Pruncul Iisus a fost dus la templu la 40 de zile, 
după rânduiala Legii; tot la 40 de zile după 
învierea din morţi, ca după o a doua naştere, 
Domnul Hristos Se înalţă ca să intre în Templul 
cel mai presus de ceruri.

Lucruri mari şi preaslăvite! Atunci, la 
naştere, Dumnezeu se arată pe pământ cu trup 
omenesc, iar acum îl vedem cu trup omenesc 
înălţându-Se la Cer şi şezând pe tronul 
Dumnezeirii; atunci Dumnezeu era smerit şi 
necunoscut, ţinut în braţe de Mamă ca un prunc, 
acum Se înalţă întru slavă, înconjurat de 
Heruvimi şi Serafimi, ca un Stăpân al cerului şi 
al pământului.

Să mergem şi noi, fraţilor, cu duhul la 
Muntele Măslinilor, ca să vedem priveliştea cea 
minunată a înălţării Domnului la Cer şi să ne 
îndulcim cu sufletele din negrăita şi slăvită 
înălţare pe care o prăznuim astăzi.

Dacă privim la icoana înălţării Domnului, 
vedem pe cei 11 ucenici, având în mijloc pe 
Preacurata Maica Domnului, cu feţele mâhnite 
şi uitându-se întristaţi după învăţătorul iubit, 
Care se ducea de la ei. Şi cum să nu se mâhnească 
ei, care abia îşi veniseră în fire, după spaimele 
şi lucrurile înfricoşate care se întâmplaseră la 
patimile, răstignirea şi moartea învăţătorului 
lor? Şi acum, tocmai când aveau mai mare 
nevoie de prezenţa Lui, Domnul Se înalţă la 
Ceruri, lăsându-i sărmani şi nedumeriţi!

Poate că şi în mintea unora dintre noi se va fi 
ivit această nedumerire: De ce oare Domnul nu 
a mai rămas pe pământ şi S-a înălţat la cer? 
Poate că lumea nu s-ar fi înstrăinat aşa de mult 
de la calea adevărului, dacă L-ar fi văzut mai 
departe printre oameni făcând minuni şi dacă 
I-ar fi auzit sfânta şi dumnezeiasca Sa 
învăţătură!

La această nedumerire ne răspunde simplu 
una din cântările pe care le-am auzit la slujba 

In fiecare an, joi, la 40 de zile de la Invierea Domnului

Sărbătorim înălţarea Domnului

înălţării şi care zice aşa: „Plinind rânduiala cea 
pentru noi şi cele de pe pământ unindu-le cu 
cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase 
Dumnezeul nostru...” (Condacul).

Iată două pricini pentru care S-a înălţat 
Domnul: a plinit rânduiala cea pentru noi, adică 
Şi-a încheiat lucrarea pentru care venise pe 
pământ, şi apoi a unit cele pământeşti cu cele 
cereşti.

Aceste pricini sunt foarte însemnate pentru 
noi şi se cade să stăruim puţin asupra lor.

Care a fost oare rânduiala pe care Domnul a 
împlinit-o faţă de noi pe pământ? Ştim că 
înainte de întruparea Domnului lumea zăcea 
întru întuneric şi în umbra morţii. Cea mai 
mare parte a omenirii se închina la idoli, se afla 
în robia păcatului, nu cunoştea calea mântuirii. 
De aceea, naşterea Domnului pe pământ a fost 
pentru omenire ca o „lumină mare”, a răsărit 
lumii lumina cunoştinţei. Cu cuvântul şi cu 
fapta Sa, Domnul Hristos S-a arătat pentru 
lume Cale, Adevăr şi Viaţă; ne-a arătat drumul 
pe care să mergem, ne-a învăţat adevărul pe 
care să-l ţinem, ne-a dăruit viaţa cea veşnică. 
De acum omul ştie tot ceea ce este necesar 
pentru mântuire, nu mai rătăceşte întru 
întunericul necunoştinţei.

Mai mult, înainte de întruparea Domnului, 

omul, din pricina păcatului neascultării, se afla 
sub blestem şi un perete de netrecut se ridica 
între Dumnezeu şi om. Domnul Hristos, însă, 
S-a făcut pentru noi blestem, a luat asupra-Şi 
tot păcatul omenesc, S-a împovărat cu ruşinea 
şi cu vina noastră, pe care le-a spălat cu prea-
sfântul Său sânge, cu patimile de ocară şi cu 
moartea ruşinoasă pe Cruce. Prin aceasta, a 
surpat zidul despărţirii, a omorât moartea şi a 
deschis iarăşi cerul cel încuiat.

Şi nu numai cu Dumnezeu erau oamenii 
învrăjbiţi, ci şi între ei: poporul evreu socotea 
spurcat pe tot cel ce nu era de un neam cu 
dânsul. Şi Domnul Hristos a îndreptat şi această 
neorânduială. El ne-a învăţat că toţi oamenii 
suntem fraţi, fii ai aceluiaşi Tată Ceresc şi 
supuşi uneia şi aceleiaşi Legi dumnezeieşti, 
Legea Dragostei, care nu face deosebire între 
om şi om, între prieten şi duşman; dragostea 
care merge până la a-ţi pune sufletul pentru 
aproapele şi a te ruga pentru vrăjmaşi, precum 
ne-a arătat Domnul cu însăşi pilda vieţii Sale.

Ne-a luminat, ne-a înfrăţit între noi şi ne-a 
împăcat cu Dumnezeu, iată rânduiala cea du-
hovnicească, pe care a împlinit-o Domnul 
Hristos venind pe pământ şi întrupându-Se 
pentru noi.

Apoi, precum am zis, Domnul a unit cele 
pământeşti cu cele cereşti. Cum s-a făcut 
aceasta? Pentru ca să ne mântuiască, Domnul 
Hristos a luat trup omenesc, cu totul asemenea 
nouă în afară de păcat; S-a întrupat din Sfânta 
Fecioară Maria şi S-a făcut om, precum 
mărturisim în Simbolul credinţei. Acest trup 
omenesc, însă, Domnul l-a luat nu numai pentru 
o vreme, ci pentru vecii vecilor. In persoana lui 
Hristos s-au unit pentru totdeauna firea 
omenească cu firea dumnezeiască. Cu trupul pe 
care L-a luat Hristos la întrupare şi cu care a 
pătimit şi a suferit moarte, cu acest trup a înviat 
şi cu el S-a înălţat la Ceruri. Taina aceasta este 
necuprinsă de mintea omenească şi are o 
covârşitoare însemnătate pentru noi oamenii. 
Cu adevărat, în persoana dumnezeiască şi 
omenească a lui Hristos cerul şi pământul s-au 
unit pentru vecii vecilor.

Prin Inălţarea Domnului la Cer cu trup 
omenesc, firea omenească a intrat în însăşi 
şanurile Sfintei Treimi. Dumnezeu-Omul şade 
de-a dreapta Tatălui nu numai cu firea 
dumnezeiască, ci şi cu firea omenească; Stă-
pânul cerului şi al pământului este deopotrivă 
Dumnezeu şi Om, şi prin aceasta însăşi firea 
omenească stă pe tronul dumnezeirii şi ia parte 
la conducerea lumii. Iată de ce înălţarea 
Domnului este pricină de mare bucurie. Pentru 
că prin aceasta firea omenească este înălţată la 
cinste dumnezeiască şi cel ce nu era vrednic 
mai înainte nici de pământ, acum a ajuns în cer 
şi are parte la conducerea lumii. Cerul care 
odinioară era încuiat, acum îşi deschide larg 
porţile, ca să intre împăratul Slavei, Dumnezeu-
Omul şi cale bătătorită s-a deschis de la pământ 
la Cer. Pe ea a intrat în slavă Domnul Hristos, 
purtând pârga noastră şi pe ea vor călători toţi 
oamenii, care ascultă de poruncile Lui. De 
aceea şi Biserica tresaltă de bucurie şi ne 
îndeamnă zicând: „Toate neamurile bateţi din 

Crucea Eroilor Neamului Românesc din 
curtea Bisericii Şerban Vodă
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palme, că S-a suit Hristos unde era mai înainte”, 
precum am auzit şi noi la cântările de la slujba 
înălţării.

Dar pe lângă aceste minunate şi dumnezeieşti 
lucruri pe care le-a plinit Domnul, apoi, când 
S-a înălţat, El ne-a făcut nişte făgăduinţe care 
ne umplu inimile de bucurie şi pe care ni le-a 
lăsat ca pe un testament de mare preţ. Care sunt 
aceste făgăduinţe?

Prima este „Iată Eu sunt cu voi în toate zile-
le, până la sfârşitul veacurilor” (Mat. 28, 20). 
Pricinuitoare de mare mângâiere sufletească 
este această făgăduinţă! Noi nu suntem singuri 
pe lume. Domnul Hristos de-a pururi este lângă 
noi, ne priveşte, se uită la tot ceea ce facem, 
grăim sau gândim. El ne este mai aproape şi 
decât noi înşine, cum zice un Părinte bisericesc. 
Numai chipul Prezenţei Sale S-a schimbat la 
înălţare, dar Domnul este necontenit împreună 
cu noi. Il vedem zilnic în Sfânta Euharistie, 
dându-ni-Se spre împărtăşire, spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa de veci; îi auzim 
necontenit dumnezeiescul glas din Sfânta 
Evanghelie, îi simţim prezenţa din necontenita 
Sa purtare de grijă pentru mântuirea noastră. 
Dacă am cugeta noi mai des la această 
dumnezeiască prezenţă a Lui, de multe păcate 
ne-am feri în viaţă!

Dar Domnul este prezent lângă noi, nu numai 
aşa ca să ne vadă, ci ca să ne fie necontenit în 
ajutor, precum ne încredinţează El în cea de-a 
doua făgăduinţă: „Eu sunt cu voi şi nimenea nu 

poate sta împotriva voastră.” El este cu noi ca să 
ne ajute, să ne sprijine şi să ne întărească în toate 
încercările vieţii. O, dacă am fi noi conştienţi de 
lucrul acesta, nici o nenorocire, nici o împotrivire 
nu ne-ar putea doborî în viaţă!

Şi în sfârşit, Domnul ne-a făgăduit că atunci 
când se va înălţa la Cer, pe toţi îi va atrage la 
Sine... Nu numai că El este de-a pururi cu noi, 
nu numai că ne ajută în toată vremea, ci El 
voieşte ca pe toţi să ne aibă cu Sine. Unde? În 
preajma Sfintei Treimi, unde se află deja pârga 
noastră, trupul omenesc cu care S-a înălţat, în 
fericirea vieţii veşnice. Mare mângâiere şi mare 
întărire pentru noi oamenii, că Domnul Hristos 
vrea să ne aibă pe toţi la Sine; unde ne-a pregătit 
de la întemeierea lumii bucurii şi frumuseţi 
necuprinse de minte. De aceea un cuvios repeta 
mereu aceste cuvinte pe care nici noi să nu le 
uităm niciodată: „Domnul voieşte să mă 
proslăvească în Ceruri împreună cu Sine, deci 
trebuie să mă pregătesc pentru aceasta” (Sfântul 
Nicodim Aghioritul).

De aceea şi noi, fraţilor, auzind de aceste 
negrăite taine ale înălţării Domnului şi de 
darurile cele mari pe care ni le-a făcut suindu-se 
la Cer, să ne bucurăm duhovniceşte. Să-I 
mulţumim apoi cu nespusă recunoştinţă, să ne 
străduim din răsputeri să mergem pe calea 
deschisă de Dânsul şi să ne lăsăm atraşi de El. 
Şi necontenit să ne pregătim pentru înălţarea 
noastră la ceruri, ca să fim de-a pururi împreună 
cu El, întru bucuria pe care ne-a gătit-o Domnul 

nostru, Căruia I se cuvine toată cinstea, 
mulţumită şi închinăciunea în vecii vecilor. 
Amin ❖

Părintele Petroniu Tănase
Articol preluat din “Părintele Petroniu 

de la Prodromu”, editura Bizantină

Cultul eroilor, dintre morminte, spre Cer, prin Cruce

La Aiud, din coasta plină de osteneala 
vieţii de iobag a cimitirului românesc 
din Râpa Robilor, azi se ridică către cer, 

asemeni sufletelor înalte - îmi pare mie - cel mai 
frumos monument din România: Monumentul 
Martirilor de la Aiud.

Este o odă adusă apoteozei Hristice. Dintre 
morminte, spre Cer, prin Cruce.

Monumentul înalt de 18 m, lat de 6 m şi lung 
de 27 m este este un soclu îngust pe care se află 
un ansamblu de cruci. 

Postamentul are proporţiile celei mai cum-
plite celule din Închisoarea Aiud, cunoscută şi 
sub numele de Zarca, locul unde dacă erai 
pedepsit cu căteva zile de izolare, erai practic 
condamnat la moarte. Spaţiul lui interior este 
împărţit de un plan diagonal în două incinte 
anume aşezate. De sus, cobori 24 de trepte (ale 
desăvârşirii), într-o biserică ce poartă deasupra 
micului altar o cruce de spini. Până să ajungi 

jos, privirea iţi este captată când pe stânga, când 
pe dreapta de plăcile de marmură ce acoperă 
pereţii. Poartă pe ele încrustate numele celor 
cunoscuţi ca fiind ucişi în gulagul românesc, în 
perioada prigoanei comuniste. Unele nume sunt 
precedate de litera e. Înseamnă... executat.

În această biserică dublu îngropată (în cimitir 
şi în odioasa celulă) în suferinţă, până şi icoanele 
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ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 5 iunie 0800-1200 Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere)
  Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 8 iunie 0730-0930 Sf. Liturghie 
 1700-1900 Vecernie
Joi 9 iunie 0800-1200 Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) - Utrenia, Sf. Liturghie cu parastas 
  pentru eroi
Vineri 10 iunie 0730-0930 Sf. Liturghie 
 1700-1900 Vecernie
Sâmbătă 11 iunie 0800-1200 Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei, ocrotitor al Bisericii Şerban Vodă
  Utrenia, Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 12 iunie 0800-1200 Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
  Utrenia, Sf. Liturghie

Părintele Petroniu Tănase (1914-2011), 
stareţul schitului românesc Prodromu  

din Sfântul Munte Athos. 

împărăteşti au chipuri pământii, cu trăsături 
aspre, ţărăneşti.

În celălalt spaţiu se intră pe uşa de jos.  După 
ce treci de uşa ca de celulă urci pe un podium 
unde eşti întâmpinat de o impresionantă icoană 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului Oranta. 
În evlavia populară este cunoscută ca Icoana 
Maicii Domnului cu Sfinţii Închisorilor. De o 
parte şi de alta sunt vitrine care adăpostesc 
nenumărate moaşte ale celor care nu s-au lepădat 
de Hristos în anii cumpliţi de detenţie nedreaptă. 
Se pot vedea cranii în care se bătuseră cuie 
scurte, şi altele bătute cu ranga până la deformare 
incredibilă, şi oase rupte, vindecate prost, 
provocând dureri de neimaginat. Au fost găsite 
şi cranii, sau tibii tăiate cu fierăstrăul pe viu.

Pe această mărturie de credinţă arhitecţii au 
aşezat şapte perechi de cruci îngemănate, 
expresie a suferinţei împreună a poporului 
nostru, veşnic legat de Biserică prin cele şapte 
Sfinte Taine, care poartă şapte zile din şapte 
Crucea Neamului Românesc spre eternitate. În 
braţele ei sunt decupate două cercuri prin care, 
dacă admiri monumentul de jos, se vede cerul. 
Acestea simbolizează ochii neamului românesc 
aţintiţi către Cer în toţi aceşti mulţi, foarte mulţi 
ani de obidă.

Nu se poate să încheiem aceste câteva cuvinte 
fără a aminti despre cei doi stâlpi pe care s-a 
ridicat monumentul: Părintele Iustin Pârvu şi 
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici. Despre 
dânşii, despre minunile ce s-au petrecut aici şi 
peste tot unde s-au răspândit moaştele acestor 
eroi ai lui Hristos, vom vorbi mai pe larg în 
numerele viitoare. ❖


